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RESUMO

MOURA,  Rafael  Aguiar.  Padrões  de  ordenação  de  constituintes  das  construções  V2/V3
superficiais  em cartas pessoais  brasileiras  dos séculos  19 e  20.  Natal,  2015. Dissertação
(Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas,
Letras  e  Artes.  Departamento  de  Letras.  Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos  da
Linguagem, 2015.

Em consonância com o modelo de competição de gramáticas (KROCH, 1989; 2001), segundo
o  qual  a  mudança  nos  domínios  sintáticos  constitui  um processo  que  se  desenvolve  via
competição  entre  diferentes  gramáticas,  descrevemos  e  analisamos  as  construções  V2/V3
superficiais em orações matrizes/raízes de cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e 20. O
corpus, composto por 154 por cartas pessoais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte,
está dividido em três metades de século: (i) segunda metade do século 19; (ii) primeira metade
do século 20; e (iii) segunda metade do século 20. O nosso foco foi a observação da natureza
dos constituintes pré-verbais em construções V2 (verbo em segunda posição na sentença) e
V3 (verbo em terceira posição na sentença) superficiais, com uma atenção especial sobre o
posicionamento do sujeito. Embasados nos diversos estudos diacrônicos acerca dos padrões
de ordenação do Português (Ambar (1992); Ribeiro (1995, 2001); Paixão de Sousa (2004);
Paiva (2011); Coelho e Martins (2009, 2012)), nosso estudo procurou constatar quais são os
padrões empíricos  da ordenação que envolvem as construções  V2/V3 superficiais  e como
esses  padrões  se  estruturam  sintaticamente  dentro  de  uma  perspectiva  teórica  formal
(CHOMSKY,  1981;  1986),  mais  especificamente,  em  conformidade  com  os  estudos  de
Antonelli (2011) e de Costa e Galves (2002). Os resultados da pesquisa mostram que os dados
da segunda metade do século 19 – diferentemente dos dados da primeira e da segunda metade
do século 20 – apresentam um maior equilíbrio em relação à natureza sintática do constituinte
pré-verbal (contíguo ou não),  de forma que,  nesse período, a ocorrência de ordens com o
sujeito em posição pré-verbal chega a, no máximo, 52% (231/444 dados); enquanto que, nos
48%  (213/444  dados)  restantes,  os  constituintes  pré-verbais  são  representados  por  um
constituinte  não  sujeito,  quase  sempre  um  adjunto  adverbial.  Diante  dos  resultados,
advogamos que as cartas pessoais brasileiras do século 19 apresentam padrões de ordenação
associados a um sistema V2 e a um sistema SV, configurando, portanto, um possível processo
de competição entre diferentes gramáticas que instanciam ou um sistema V2 ou um sistema
SV. Ou seja, as cartas brasileiras do século 19 instanciam uma competição entre a gramática
do  Português  Clássico  (um  sistema  V2)  e  as  gramáticas  do  Português  Brasileiro  e  do
Português Europeu (um sistema SV). Logo, esse período está sujeito à realização de duas
marcações paramétricas distintas: (i) verbo movido até o núcleo Fin (gramática do Português
Clássico) e (ii) verbo movido até o núcleo T (gramática do Português Brasileiro/Português
Europeu). Por outro lado, nas cartas pessoais do século 20 (primeira e segunda metades), há
um notório aumento dos padrões de ordenação associados ao sistema SV, que se mostra mais
estável.

Palavras-chaves: Linguística  Gerativa;  Construções  V2/V3 Superficiais;  Cartas  Pessoais;
Português Brasileiro; Sintaxe Diacrônica.



ABSTRACT

MOURA,  Rafael  Aguiar.  Padrões  de  ordenação  de  constituintes  das  construções  V2/V3
superficiais  em cartas pessoais  brasileiras  dos séculos  19 e  20.  Natal,  2015. Dissertação
(Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas,
Letras  e  Artes.  Departamento  de  Letras.  Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos  da
Linguagem, 2015.

In line with the model of grammar competition (Kroch, 1989; 2001), according to which the
change in the syntactic domains is a process that develops via competition between different
grammars, we describe and analyze the superficial constructions V2 / V3 in matrices / roots
sentences of brazilian personal letters of the 19th and 20th centuries. The corpus, composed
by 154 personal letters of Rio de Janeiro and Rio Grande do Norte, is divided into three
century halves: (i) latter half of the 19th century; (ii) first half of the 20th century; and (iii)
latter  half  of  the 20th century.  Our focus  was the  observation  of  the nature  of  preverbal
constituents in superficial constructions V2 (verb in second position in the sentence) and V3
(verb in third position in the sentence), with a special attention on the position of the subject.
Based on the various diachronical studies about the Portuguese ordination standards (Ambar
(1992); Ribeiro (1995, 2001); Paixão de Sousa (2004); Paiva (2011), Coelho and Martins
(2009, 2012)), our study sought to realize what are empirical ordination standards that involve
superficial  constructions  V2 /  V3 and how these  patterns  structure  syntactically  within  a
formal theoretical perspective (Chomsky, 1981; 1986), more specifically, in accordance with
studies of Antonelli (2011), and Costa & Galves (2002). The survey results show that the data
from the second half of the 19th century – unlike the first and second half of the 20th century
data  –  have  a  greater  balance  in  relation  to  the  syntactic  nature  of  preverbal  constituent
(contiguous or not), so that,  in this period, the occurrence of orders with the subject in a
preverbal position arrives at, at most, 52% (231/444 data); while in the 48% (213/444 data)
remaining,  the preverbal  constituents  are  represented by a non-subject  constituent,  almost
always an adverbial adjunct. Seen the results, we advocate that the brazilian personal letters of
the 19th century have ordination patterns associated with a V2 system and an SV system,
configuring,  therefore,  a  possible  competition  process  between  different  grammars  that
instantiate or a V2 system or an SV system. In other words, the brazilian letters of the 19th
century instantiate a competition between the grammar of Classic Portuguese (a V2 system)
and  the  grammars  of  Brazilian  Portuguese  and  European  Portuguese  (an  SV  system).
Therefore, that period is subject to the completion of two distinct parametric markings: (i)
verb moved to the Fin core (grammar of Classic Portuguese) and (ii) verb moved to the T core
(grammar of Brazilian Portuguese /European Portuguese). On the other hand, in the personal
letters of the 20th century (first and second halves), there is a clear increase in ordenation
patterns associated with the SV system, which shows more stable.

Keywords: Generative  Linguistics;  Superficial  Constructions  V2  /  V3;  Personal  Letters;
Brazilian Portuguese; Diachronic Syntax.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como intento analisar/descrever as construções V2/V3 superficiais

em orações matrizes/raízes (e também as coordenadas) de cartas pessoais escritas por missivistas

brasileiros  nos  séculos  19  e  20.  O  corpus utilizado  nesta  pesquisa  é  composto  por  154 cartas

pessoais (ou particulares) do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte publicadas nos séculos 19 e

20.  As  cartas  cariocas  são  oriundas  do  Laboratório  de  História  do  Português  Brasileiro  da

Universidade Federal do Rio de Janeiro. As potiguares, por sua vez, integram o  corpus mínimo

comum manuscrito  do  Projeto  da  História  do  Português  Brasileiro  no  Rio  Grande  do  Norte

(PHPB-RN). Para ser mais específico,  elas se dividem em três metades de século: (i)  Segunda

metade do século 19; (ii) Primeira metade do século 20; e (iii) Segunda metade do século 20. O

foco do nosso estudo foi a observação da natureza dos constituintes pré-verbais (sujeito, adjunto

adverbial,  argumento  topicalizado)  em construções  V2 (verbo em segunda posição na sentença

linear) e V3 (verbo em terceira posição na sentença linear) superficiais, com uma atenção especial

sobre o posicionamento do sujeito, a fim de saber se ele se encontra posposto ou anteposto ao verbo

na diacronia do Português Brasileiro.

Dessa  forma,  o  nosso  estudo  procurou  constatar  quais  são  os  padrões  empíricos  de

ordenação ([S]V, [XP][S]V, [S][XP]V, [XP]V, [XP][XP]V, [XP]VS e [XP]VXS) que envolvem as

construções V2/V3 superficiais, conforme os exemplos a seguir:

(1)  Nós estamos ansiosos por isso e ficamos bem satisfeitos se a comarca for na prova do Rio –

[S]V (Século 19);

(2) Os salesianos têm um grave inconveniente – [S]V (Século 19);

(3) Já tive notícia da boa recepção que lhe fizeram na Rua do Lavradio...  – [XP]V (Século 19);

(4)  Ao  dia  30  de  Junho  próximo  faz anos  a  irmã  do  Rodolfo  que  com a  maior  dedicação  e

desinteresse ensina-o Handarca – [XP]VXS (Século 19).

Uma vez apresentado o objeto de pesquisa, respondemos as seguintes questões:

(i) Qual a natureza do constituinte pré-verbal das orações analisadas nas cartas pessoais, no tipo de

construção V2/V3 superficial?

(ii) Quais os contextos que favorecem a ocorrência de uma ordem [XP]V (constituinte pré-verbal

não realizado por um sujeito) ou [S]V (constituinte pré-verbal realizado por um sujeito)?
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(iii) Quais os tipos de construções com inversão do sujeito ([XP]VS) encontrados nos dados das

cartas pessoais? Construções com inversão inacusativa, germânica ou românica?

(iv) Os padrões V2 e V3 (ou V>2) superficiais podem refletir diferentes gramáticas do português no

decorrer dos séculos 19 e 20? Quais seriam essas gramáticas?

(v) Os padrões empíricos [XP]V (constituinte pré-verbal não realizado por um sujeito) versus [S]V

(constituinte pré-verbal realizado por um sujeito) atestados no  corpus podem ser reflexos de um

processo de mudança sintática, entendido via competição entre diferentes gramáticas do Português?

Assumimos, como referencial teórico, a  Teoria dos Princípios e Parâmetros (CHOMSKY,

1981; 1986) e, para o estudo da mudança, adotamos a hipótese de  competição de gramáticas de

Kroch (1989; 2001), segundo a qual a variação e a mudança nos domínios sintáticos constituem um

processo gradual que se desenvolve via competição entre diferentes gramáticas.

Em  se  tratando  da  revisão  bibliográfica  aqui  adotada,  a  nossa  pesquisa  teve  como

embasamento os diversos estudos diacrônicos acerca dos padrões de ordenação das construções V2

superficiais.  Dentre  eles,  podemos  destacar  o  estudo  de  Ambar  (1992)  sobre  as  estruturas  de

Inversão Sujeito-Verbo (ISV) no Português Europeu; os estudos de Ribeiro (1995) a respeito da

sintaxe da ordem no Português Arcaico e o de Ribeiro (2001) sobre a perda da inversão do sujeito

no Português Brasileiro; o trabalho de Paixão de Sousa (2004) acerca dos padrões de ordenação de

constituintes em textos portugueses escritos por autores nascidos entre os séculos 16 e 19; o estudo

sobre as configurações XSV e XVS no Português Brasileiro contemporâneo realizado por Paiva

(2011) e a discussão proposta por Coelho e Martins (2012) sobre a mudança sintática do Português

Brasileiro rumo a um predomínio da ordem sujeito-verbo-objeto (SVO).

Considerando que o objetivo desta pesquisa é observar os diferentes padrões de ordenação

de  constituintes  em  construções  V2  e  V3  superficiais  de  orações  raízes,  é  imprescindível

analisarmos o estatuto teórico que rege essas construções.  Ou seja,  devemos nos valer de uma

proposta teórica acerca do fenômeno/efeito V2 (que também pode explicar construções do tipo V3)

para explicarmos como os diversos de padrões de ordenação se estruturam dentro de uma teoria

formalista.  Para  isso,  fizemos  uso  da  perspectiva  cartográfica  proposta  por  Antonelli  (2011),

segundo a qual, no Português Médio (instanciador de um sistema V2), o verbo seria movido para a

periferia da sentença (núcleo Fin) e o constituinte pré-verbal seria fronteado para uma posição de

especificador de uma projeção acima da projeção FinP. Além disso, também nos valemos da análise
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proposta por Costa e Galves (2002) para postularmos uma análise teórica acerca da ordem SV na

gramática do Português Brasileiro.

A nossa pesquisa está estruturada da seguinte forma: (Capítulo 1) A teoria gramatical e a

mudança linguística; (Capítulo 2) Os padrões de ordenação de constituintes e as construções V2

superficiais em Português; (Capítulo 3) Os padrões de ordenação de constituintes das construções

V2/V3 superficiais em cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e 20; e (Capítulo 4) Em busca de

uma  explicação  estrutural  para  o  fenômeno  V2  superficial  nos  padrões  de  ordenação  de

constituintes na escrita brasileira do século 19.

11



CAPÍTULO 1. A TEORIA GRAMATICAL E A MUDANÇA LINGUÍSTICA

INTRODUÇÃO

No presente capítulo, apresentaremos o referencial teórico que embasou a nossa pesquisa.

Esse referencial se divide em dois tópicos: (1.1) a Gramática Gerativa e o Programa Minimalista

(CHOMSKY, 1994[1986]; 1999[1995]) e (1.2) e as propostas de mudança sintática no âmbito da

Gramática Gerativa (LIGHTFOOT, 1979, 1991, 1999, 2003; KROCH, 1989, 2003[2001]).

1.1. A GRAMÁTICA GERATIVA E O PROGRAMA MINIMALISTA

Em  se  tratando  da  Gramática  Gerativa  (GG,  doravante),  Borges  Neto  (2004),  em

consonância com as ideias oriundas do estudo do filósofo húngaro Imre Lakatos (1978) a respeito

da história das ciências em geral, acredita que essa teoria linguística consiste num  Programa de

Investigação Científica (PIC, doravante). Sendo assim, para Borges Neto (2004), o PIC se divide

em duas partes: o  núcleo1 e a  heurística2. A primeira consiste num conjunto de proposições que

retratam o ponto de vista que vai nortear a abordagem do objeto de estudo. A segunda, por sua vez,

consiste num conjunto de regras (ou procedimentos) metodológicas que orienta o caminho a ser

seguido na busca pelas explicações científicas. Portanto, é graças a essas duas estruturas (núcleo e

heurística) que diferentes modelos teóricos podem ser realizados dentro de um mesmo PIC: “Para

Lakatos, então, o programa avança pela elaboração de uma série de modelos, diferentes entre si,

mas compartilhando um mesmo núcleo e seguindo uma mesma heurística” (BORGES NETO, 2004,

p. 96).

Ao considerarmos que a gramática gerativa é um PIC, é natural que essa teoria linguística

apresente diferentes modelos teóricos, desde que todos eles tenham o mesmo núcleo e a mesma

heurística, tendo em vista que se tratam de diferentes “momentos teóricos” de um mesmo PIC.

1 Borges Neto (2004) propõe que o núcleo da GG consiste em enunciados (comportamentos linguísticos efetivos) que
são, pelo menos em parte,  determinados por estados mentais/cerebrais de um indivíduo que sabe ou conhece uma
língua, sendo a natureza desses estados mentais/cerebrais captada por meio de sistemas computacionais que constroem
e modificam representações.

2 Em  se  tratando  da  heurística  da  GG,  Borges  Neto  (2004)  afirma  que  ela  consiste  na  criação  de  sistemas
computacionais que funcionem como modelo para o conhecimento linguístico adquirido por falantes/ouvintes de uma
língua,  de maneira que esses sistemas devem ser compreendidos como hipóteses  explicativas,  cujas  consequências
empíricas devem ser avaliadas num sistema dedutivo (haja vista que o gerativismo, inicialmente, propõe princípios
universais que regem a linguagem para, posteriormente, deduzi-los dos dados observados nas línguas humanas) como,
por exemplo, o método de julgamento de gramaticalidade.
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Dentre esses momentos, podemos destacar três: a Teoria Standard, a Teoria Standard Alargada e a

Teoria dos Princípios e Parâmetros (P&P, doravante). Este último constitui o atual modelo teórico

da GG.

Ao contrário do que possa parecer, o Programa Minimalista (PM, doravante) não constitui

um quadro teórico do gerativismo:

É importante  realçar  que  o  PM  não é  um novo  quadro  teórico  da  gramática
generativa-transformacional,  no  sentido  em  que  o  modelo  P&P,  ou  a  Teoria
Standard Alargada, ou a Teoria Standard, o são. Nesse sentido, o PM não substitui
o modelo P&P. Pelo contrário, o PM assenta crucialmente no modelo P&P, e parte
dele  para  propor  algumas  questões  novas  que  não  poderiam,  na  realidade,  ser
concebidas  fora  desse  modelo.  De  certa  maneira,  o  PM  é  um  conjunto  de
<<orientações>> guiadas pela ideia intuitiva de evitar a postulação de entidades
teóricas que não sejam conceptualmente necessárias dentro da lógica da teoria.
(RAPOSO, 1999, p. 15-16)

Segundo Chomsky (1994[1986]), falar da GG de uma língua particular significa falar de

uma teoria que trata da forma e do significado das expressões dessa língua. Tendo como ponto de

referência a psicologia individual, essa teoria apresenta os seus aspectos de forma e de significado

determinados  pela  Faculdade  da  Linguagem (FL,  doravante),  que  contém  um  mecanismo  de

aquisição da linguagem tendo em vista que se trata  de um componente inato da mente/cérebro

humana  (uma  espécie  de  órgão  biológico)  que  dá  origem  a  uma  língua  particular  através  da

interação com a  experiência  vivida,  convertendo tal  experiência  num sistema de  conhecimento

atingido – o conhecimento de uma língua particular. Daí o fato de Chomsky (1994[1986]) ver o

conhecimento da língua como:

(...) um certo estado da mente/cérebro, como um elemento relativamente estável
em estados  mentais  transitórios,  uma  vez  atingido.  Para  além  disso,  deve  ser
entendido como um estado de uma faculdade da mente distinta – a faculdade da
linguagem – com as suas propriedade, estrutura e organização específicas – como
um <<módulo>> da mente. (p. 31)

A FL, na concepção de Chomsky (1994[1986]), está dividida em dois estados: um estado

inicial (E0 ou FL0) e um estado final relativamente estável (EE ou FLf).

A Gramática Universal (GU, doravante), conforme Chomsky (1994[1986]), consiste numa

teoria sobre o estado inicial da FL, sendo algo determinado geneticamente a todos os indivíduos da

espécie humana (exceto aqueles portadores de alguma patologia mental).  Dessa forma, o estado

inicial da FL torna-se um estado compartilhado por toda a espécie humana, pois a GU reflete o

conjunto de princípios e elementos que são comuns às línguas humanas possíveis. Entretanto, de
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acordo com Chomsky (1999[1995]), no modelo P&P, a variação gramatical “externa” nas línguas-I

é bastante reduzida, sendo tal variação captada na noção de parâmetro. Portanto, o modelo P&P

prevê que a FL é composta por princípios (tudo aquilo que é comum a todas as línguas naturais: a

“noção de sujeito” é um princípio da FL, pois toda língua apresenta sujeito) e por parâmetros (tudo

aquilo  que permite  uma variação entre  as  línguas  naturais,  favorecendo assim a realização das

diversas línguas-I [gramáticas particulares]: a “noção de sujeito nulo” é um parâmetro da FL, pois

não é todo tipo de língua que permite o sujeito nulo).

Para  Chomsky  (1994[1986]),  as  gramáticas  particulares  das  diversas  línguas  naturais

constituem uma teoria acerca do estado final da FL, isto é, acerca da Língua-I (Língua Interna) de

cada  uma  dessas  línguas  naturais.  Levando  em  conta  o  que  foi  proposto  por  Otto  Jespersen,

Chomsky se refere a língua-I como uma “noção de estrutura”. A língua-I é vista, portanto, como um

sistema  de  conhecimento  linguístico  atingido  a  partir  da  submissão  do  estado  inicial  da  FL

(teorizado pela GU) a uma experiência linguística variável. Em síntese, a FL pode ser explicada da

seguinte maneira:

A faculdade da linguagem é um sistema distinto da mente/cérebro, com um estado
inicial E0 comum à espécie (numa primeira aproximação, com exceção de casos
patológicos, etc.) e aparentemente exclusiva dessa espécie no que diz respeito aos
aspectos essenciais.  Dada a experiência apropriada,  esta faculdade passa de um
estado inicial E0 para um estado final relativamente estável EE, que, então, sofre
apenas  modificações  periféricas  (como,  por  exemplo,  a  aquisição  de  novo
vocabulário). O estado atingido incorpora uma língua-I (é o estado em que se tem
ou se  conhece uma  língua-I  particular).  A GU é  a  teoria  do E0;  as  gramáticas
particulares são teorias das várias línguas-I. As línguas-I que podem ser atingidas
com  o  E0 fixo  e  a  experiência  linguística  variável  são  as  línguas  humanas
atingíveis, em que <<língua>> significa agora língua-I. (CHOMSKY, 1994[1986],
p. 44 - 45)

Enquanto sistema cognitivo incorporado ao estado final da FL, a língua-I, para Chomsky

(1999[1995]), consiste num repositório de conhecimentos sobre sons, significados e organização

estrutural.  Além disso,  ela  apresenta  dois  componentes:  um léxico  e  um sistema de  princípios

(regras, operações). Este último, também conhecido como  Sistema Computacional da linguagem

humana (CHL, doravante), opera, de forma recursiva, sobre o léxico e sobre as expressões complexas

que ele forma, gerando um conjunto infinito de expressões.

Segundo Chomsky (1999[1995]), a FL, enquanto sistema biológico/mental responsável por

gerar  expressões  linguísticas,  estabelece  o  contato  com  os  sistemas  de  pensamento  e  com  os

sistemas  de  produção  (sistema vocálico-articulatório)  e  recepção  (sistema  de  percepção  neuro-

auditivo). Por serem externos à linguagem, tais sistemas são denominados, na tradição da GG, de
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sistemas  de  desempenho ou  sistemas  de  performance.  Em  terminologia  do  PM,  Chomsky

(1999[1995]) nomeia os sistemas de pensamento de sistema conceptual-intencional (sistema C-I),

bem como nomeia os sistemas de produção e recepção de sistema articulatório-perceptual (sistema

A-P).

Valendo-se  de  uma  numeração  mínima  possível  de  operações  e  de  elementos  (ou  seja,

adotando um procedimento minimalista), Chomsky (1999[1995]) mostra que a FL deve associar um

nível de representação (ou nível de interface) a cada expressão gerada, de forma que esses níveis de

representação entram em contato com seus respectivos sistemas de performance. No PM, o sistema

A-P estabelece uma interface com o nível de representação PF3 (Phonetic Form – Forma Fonética);

já o sistema C-I estabelece uma interface com o nível de representação LF4 (Logical Form – Forma

Lógica).  Ao  apresentarem  uma  estrutura  própria  e  independente  da  FL,  esses  sistemas  de

performance acabam impondo condições  sobre  FL.  Isto  é,  tais  sistemas  impõem  condições  de

legibilidade às expressões geradas por FL, que precisam satisfazê-las a fim de se tornarem legíveis

(usáveis) para esses sistemas.

Para  explicar  essas  condições,  Chomsky  (1999[1995])  apresenta  o  Princípio  da

Interpretação Plena (FI, doravante), segundo o qual todos os elementos dos níveis de interface (PF

e LF) são interpretados pelos sistemas de performance (A-P e C-I). Dessa forma, ao ser interpretada

(foneticamente)  pelo  sistema A-P,  a  interface PF passa  a  ser  constituída por  arranjos  de traços

fonéticos  com estrutura silábica  e  prosódica,  seguindo uma ordem temporal;  já  a  interface  LF,

quando  interpretada  (semanticamente)  pelo  sistema  C-I,  passa  a  ser  constituída  por  entidades

semânticas, organizadas de acordo com as exigências de C-I.

Entretanto, Chomsky (1999[1995]) afirma que uma interface pode satisfazer ou não o FI, de

maneira que a derivação de uma sentença convergirá quando FI for satisfeito e fracassará quando

ele não for.

Além disso, Chomsky (1999[1995]) também mostra que as operações computacionais, ao

gerarem derivações, devem satisfazer  condições de economia. Ou seja, para a derivação de uma

sentença, a operação do sistema computacional exige apenas o mínimo necessário – daí o autor

apresentar a chamada  Condição do Elo Mínimo (Minimal Link Condition – MLC), herança dos

princípios da Minimalidade Relativizada de Rizzi (1990): “Vamos então interpretar a Condição do

3 Ao servir de interface entre os sistemas neuro-sensoriais e musculares da articulação e da percepção a fim de garantir
a informação necessária para a operação desses sistemas, Chomsky (1999[1995]) entende que a PF tem como função
recolher as propriedades fonéticas e a estrutura silábica e prosódica das expressões linguísticas.

4 Para Chomsky (1999[1995]), a LF atua como uma interface entre os sistemas do pensamento que interpretam/usam
uma linguagem, tendo em vista que apresenta a função de recolher as propriedades de significação (semânticas) das
expressões linguísticas que são derivadas a partir das propriedades semânticas dos seus itens lexicais.
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Elo Mínimo (MCL) como exigindo que, numa dada etapa da derivação, um elo mais comprido de α

até K não possa ser formado, se houver um elo legítimo mais curto de β até K” (CHOMSKY,

1999[1995], p. 403). Sendo assim, a operação de movimento precisar ser a mínima possível.

Dentro dos pressupostos dessas condições de economia, o autor apresenta o movimento em

Último Recurso, segundo o qual a operação “Mover só eleva α se as propriedades morfológicas do

próprio elemento α não forem satisfeitas de outro modo na derivação” (CHOMSKY, 1999[1995], p.

360).  Além das  condições  de  economia,  as  derivações  também devem satisfazer  as  condições

absolutas.  Enquanto  estas  não  podem  ser  violadas  e  não  dependem  da  existência  de  outras

derivações; aquelas podem ser violadas para satisfazer uma convergência e dependem da existência

de outras derivações convergentes para efetuar uma escolha5 entre as mesmas, de maneira que a

derivação convergente mais econômica bloqueia a menos econômica.

Chomsky (1999[1995]) ressalta ainda que as condições de economia só são aplicadas em

derivações convergentes,  isto é,  aquelas que satisfazem FI.  Por outro lado,  quando a derivação

fracassa (ou seja, quando não satisfaz FI), ela é descartada, mas não bloqueia outras derivações

possíveis.

Outra  condição  de  economia  proposta  por  Chomsky  (1999[1995])  é  denominada  de

Procrastinar,  segundo  a  qual  o  número  de  operações  na  sintaxe  visível  deve  ser  minimizado.

Segundo o autor, no português ou em outras línguas românicas, a subida do verbo para a categoria

funcional Infl, em violação de Procrastinar, ocorre na sintaxe visível (isto é, antes de SPELL-OUT 6)

haja vista que o Infl é “forte”, não podendo a “força” de Infl chegar em PF (caso isso aconteça, a

derivação fracassa devido ao princípio FI); por outro lado, no inglês, em virtude de Procrastinar,

essa subida é efetuada apenas na sintaxe não-visível (isto é, depois de SPELL-OUT), tendo em vista

que o Infl não é “forte”, logo, como não há “força” para ser removida, a subida do verbo pode ser

adiada até a componente não-visível.

Portanto, a teoria da língua-I (isto é,  a gramática particular de uma língua qualquer), na

concepção de Chomsky (1999[1995]), nada mais é do que uma especificação intensional das suas

propriedades gramaticais (princípios, parâmetros etc.). Por outro lado, extensionalmente, a língua-I

gera expressões complexas chamadas de  Descrições Estruturais (DEs), que correspondem a um

conjunto de 2 níveis7 de representação linguística: PF e LF (os chamados níveis de interface). Sendo

assim, a arquitetura minimalista da FL consiste na seguinte:

5 Segundo Chomsky (1999[1995]), quando existir, numa determinada etapa da derivação, uma opção entre Compor e
Mover, Compor dever ser escolhida por ser a opção mais econômica.

6 Segundo Chomsky (1999[1995]), o SPELL-OUT é o ponto da computação em que a estrutura até então formada
adentra no componente fonológico (PF), servindo também de fronteira entre a sintaxe visível e a sintaxe não-visível.
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LÉXICO

SPELL-OUT

LF

Para a realização da derivação de uma sentença, segundo Chomsky (1999[1995]), a primeira

operação a ser realizada é denominada de Select. Esta, a fim de formar um Numeração, atua sobre

os itens armazenados no léxico. Sendo assim, a Numeração consiste num conjunto de itens lexicais

selecionados (LI) e de seus respectivos índices (i), cuja função é especificar o número de vezes que

LI é selecionado (LI, i).

Na numeração, Chomsky (1999[1995]) afirma que os traços-f (traços formais) podem ser

divididos em dois tipos: os  traços intrínsecos (aqueles que são especificados pela entrada lexical,

como o traço de gênero e o traço categorial) e os traços opcionais (aqueles que são especificados ou

pela operação que forma a numeração [operação select] ou pelo momento em que é introduzido na

derivação,  a  exemplo  do traço de caso acusativo e  de número plural).  Além disso,  os  traços-f

também podem ser classificados como interpretáveis e como não interpretáveis. Os primeiros, a

exemplo dos traços-f de categorias lexicais como N ou V, são aqueles que podem ser lidos nos

níveis de interface; os segundos, a exemplo dos traços-f de categorias funcionais que concordam

com N ou V, são aqueles que não podem.

Chomsky (1999[1995]) ainda destaca a oposição entre traço forte e traço fraco. Enquanto o

primeiro  repercute  morfologicamente  ao  acarretar  movimento  na  sintaxe  aberta  ou  visível;  o

segundo não tem expressão morfológica, haja vista que acarreta movimento na sintaxe coberta ou

não-visível, atendendo, portanto, a condição de economia Procrastinar. Dessa forma, a “distinção

forte-fraco explicaria as diferenças observadas entre as diversas línguas existentes, já que os valores

7 Com  o  advento  do  PM,  Chomsky (1999[1995])  abole  os  conceitos  de  Estrutura-D (Estrutura  Profunda)  e  de
Estrutura-S (Estrutura Superficial).
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paramétricos específicos de uma língua seriam decorrência da força de um traço em uma língua

particular” (FERRARI-NETO, 2012, p. 39).

Em seguida,  na operação de  Spell-out,  a  derivação divide-se em duas partes:  uma parte

segue até PF para a leitura da informação de natureza fonológica e a outra segue até LF para a

leitura da informação de natureza semântica. A sintaxe aberta (overt syntax) ou visível é o local

onde ocorrem as operações realizadas antes de  Spell-out. Já a  sintaxe coberta (covert syntax) ou

não-visível  é  o  lugar  onde  acontecem  as  operações  posteriores  a  Spell-out (CHOMSKY,

1999[1995]).

A fim de evitar interpretações equivocadas, Raposo (1999), baseado nas ideias de Chomsky

(1999[1995]), expõe claramente a diferença entre a noção de DEs e de língua-E:

Não  se  deve  confundir  o  conjunto  das  DEs,  ou  seja,  das  expressões  geradas
extensionalmente pela língua-I,  e que consistem, como vimos, num conjunto de
representações linguísticas,  com a noção <<externa>> (também extensional)  de
língua-E,  caracterizada  como  o  conjunto  das  frases  <<gramaticais>>  de  uma
língua,  enquanto  objeto  sociológico,  <<externo>>.  As  DEs,  ainda  que  geradas
extensionalmente,  são  tão  <<internas>>  quanto  o  procedimento  generativo
(intensionalmente definido) que as gera. (p. 18)

Quando falamos em língua-I, vem à tona imediatamente a outra face da moeda – a Língua-E

(Língua Externa). Esta é vista por Chomsky (1994[1986]) como o objeto real de estudo ou como o

objeto exteriorizado da língua (falada/escrita)  que não reflete necessariamente a língua-I de um

indivíduo que  sabe  e  conhece  uma língua qualquer,  ainda  que,  obviamente,  essa  língua-E seja

determinada por uma língua-I.

Em  se  tratando  do  foco  de  atenção  da  gramática  gerativa,  o  autor  deixa  claro  que  o

comportamento  linguístico  real  (língua-E)  não  constitui  o  objeto  de  estudo  ideal  para  a

compreensão da gramática de uma língua. Por isso, Chomsky (1994[1986]) decide mudar o foco de

atenção da língua-E para a língua-I, apresentando algumas razões para essa mudança:

A mudança  de  foco  da  língua-E  para  a  língua-I,  ressuscitando  e  modificando
tradições  muito  mais  antigas,  era  realmente  necessária.  O  conceito  técnico  de
língua-E é dúbio pelo menos em relação a dois aspectos. Em primeiro lugar, tal
como foi observado, as línguas (no sentido da língua-E) não são objetos do mundo
real, mas sim objetos artificiais, de alguma forma arbitrários, e talvez construções
não muito interessantes. Pelo contrário, o estado estável de conhecimento atingido
e o estado inicial E0 são elementos reais de mentes/cérebros particulares, aspectos
do mundo físico, em que estados mentais e representações são entendidos como
sendo,  de  alguma  maneira,  fisicamente  codificados.  A  língua-I  é  abstraída
diretamente como uma componente do estado atingido. As afirmações acerca da
língua-I,  acerca  do  estado  estável  e  acerca  do  estado  inicial  E0 são  asserções
verdadeiras  ou  falsas  sobre  algo  real  e  definido,  sobre  estados  reais  da
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mente/cérebro e das suas componentes (no âmbito das idealizações já discutidas). A
GU e as teorias das línguas-I, gramáticas universal e particulares, estão a par de
teorias científicas noutros domínios. As teorias das línguas-E, se forem sensíveis,
têm um estatuto diferente e mais obscuro, já que não tem objeto correspondente no
mundo real. (p. 45 - 46)

Assumindo  a  língua-I  como  o  centro  do  estudo  da  gramática  gerativa,  Chomsky

(1994[1986])  considera  a  língua-I  como  um  sistema  finito  de  regras8 fixado  pela  experiência

linguística e orientado pelas opções permitidas pela GU. Tal sistema, segundo o autor, atribui uma

estrutura (conjunto de representações em que cada representação – responsável por especificar a

contribuição da faculdade da linguagem na determinação do modo como a expressão é produzida,

usada e compreendida – ocupa um nível linguístico, isto é, um sistema particular de representação

mental)  a  cada  expressão,  de  maneira  que  essa  estrutura  fornece  ao  falante  da  língua  toda  a

informação disponível  a respeito  da expressão,  desde que a informação derive da faculdade da

linguagem. Diante disso, é natural a visão geral do Chomsky (1994[1986]) acerca da faculdade da

linguagem:

Resumindo,  a  faculdade  da  linguagem parece  ser,  no  seu  âmago,  um sistema
computacional rico, restritivo na estrutura e rígido nas suas operações essenciais,
não se parecendo em nada com um complexo de disposições ou com um sistema de
hábitos e de analogias. (p. 60)

Para realizarmos a explicação estrutural dos diferentes padrões de ordenação encontrados

nos  nossos  dados  (vide o  capítulo  4),  fizemos  uso  de  uma  perspectiva  teórica  formal,  isto  é,

utilizamos os pressupostos teóricos da GG (ou PIC, conforme defendeu Borges Neto, 2004) em

consonância com as “orientações” propostas pelo PM a fim de evitar a postulação de entidades

teóricas que não sejam conceptualmente necessárias dentro da lógica da teoria.

Na  seção  seguinte,  apresentamos  as  propostas  de  mudança  sintática  que  se  enquadram

dentro da perspectiva teórica da GG.

8 Ao adotar essa proposta,  Chomsky (1994[1986]) faz emergir  o aforismo de Humboldt,  segundo o qual a  língua
consiste num processo que envolve o “uso infinito dos meios finitos”, ou seja, na teoria chomskyana, a língua envolve o
uso ilimitado do sistema finito de regras (língua-I), do qual deriva as inúmeras línguas-E.
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1.2.  AS  PROPOSTAS  DE  MUDANÇA  SINTÁTICA  NO  ÂMBITO  DA  GRAMÁTICA

GERATIVA

Em se tratando dos estudos acerca da teoria da mudança sintática dentro do quadro teórico

da GG, merece destaque o trabalho precursor de Lightfoot (1979). Para este, a mudança gramatical

ocorre no processo de aquisição da linguagem9. Durante esse processo, as estruturas superficiais, às

quais as crianças são expostas, apresentam mais de uma análise propostas por gramáticas sutilmente

distintas. Uma vez que a criança desconhece a análise gerada pela gramática dos seus pais, ela pode

escolher uma análise distinta, ocasionando uma mudança gramatical: “a gramática da criança será

superficialmente semelhante à gramática de seus pais, porém, será estruturalmente diferente, ainda

que  levemente”  (CYRINO,  2007,  p.  361).  Lightfoot  (2003)  defende  a  relevância  dos  dados

linguísticos primários (PDLs) para a redefinição paramétrica:

(…)  duas  pessoas  só  atingem  diferentes  gramáticas  se  expostas  a  PLDs,  que
diferem  de  alguma  forma  relevante  e,  portanto,  a  remarcação  paramétrica  é
explicada somente por uma mudança prévia no PLD. A aquisição da linguagem
ocorre por uma interação da GU, do PLD, e nada mais10 (p. 506). [Tradução nossa]

O fragmento supracitado mostra, pois, que a mudança sintática é baseada numa alteração

significativa dos dados primários da experiência denotadora aos quais o falante está suscetível.

Dessa  forma,  Lightfoot  (1991;  1999;  2003)  também elimina  a  possibilidade  de  uma  mudança

endógena (mudança interna à gramática da língua) na sintaxe ao propor que só há mudança na

gramática quando ocorrem mudanças nos dados utilizados pelos aprendizes para fixar os parâmetros

gramaticais.  Para  o  autor,  além  de  a  mudança  se  realizar  de  maneira  abrupta  e  descontínua

(“catastrófica”), ela acontece nas gramáticas individuais e não numa gramática de natureza “social”.

Ao descrever a relação entre a aquisição da linguagem e a mudança linguística, Lightfoot

(1979; 1991; 1999) argumenta que os aprendizes não ficam atentos a todos os traços sintáticos da

língua que eles  estão  adquirindo.  Na verdade,  os  aprendizes  são  sensíveis  apenas  às  sentenças

matrizes (ou seja, são “aprendizes de grau-0”) e apenas para “pistas” (“cues”) específicas (isto é,

9 “(...) a criança constrói sua gramática a partir do que ouve (os dados linguísticos primários — PLDs) e do que possui
de inato (os princípios da gramática universal — UG). Como a criança não tem acesso direto à gramática das pessoas à
sua  volta,  as  conclusões  a  que  ela  chega  sobre  sua  gramática  são  baseadas  inteiramente  nessas  duas  fontes  do
conhecimento linguístico: os dados primários e os princípios universais. Portanto, a aquisição é vista como um processo
de seleção de uma gramática a partir dos PLDs e dos princípios da UG” (LUCCHESI e RIBEIRO, 2009, p. 131)

10 “(…) two people attain different grammars only if exposed to PLD which differ in some relevant way, and therefore
parameter resetting is to be explained only by a prior change in the PLD. Language acquisition takes place by an
interaction of UG, the PLD, and nothing else” (LIGHTFOOT, 2003, p. 506).
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não universais, pois ocorrem apenas em certas gramáticas, definindo os parâmetros entre as línguas)

que  fornecem evidências  não ambíguas  para  fixação de  parâmetros,  desencadeados  a  partir  da

exposição a essas pistas. Ao analisar a mudança de OV (objeto-verbo) para VO (verbo-objeto) no

Inglês, por exemplo, Lightfoot (1991) argumenta que o Inglês Antigo, enquanto língua subjacente

verbo final, tinha a ordem das sentenças subordinadas como local de evidência mais clara para a

ocorrência  desse  parâmetro;  entretanto,  as  crianças,  por  não  terem tido  acesso  a  esse  tipo  de

sentença, como dados de input (estrutura profunda), acabaram marcando o parâmetro com base nas

evidências das sentenças matrizes. Assim, com a diminuição da evidência da posição subjacente

verbo  final,  as  crianças,  já  no  final  do  Inglês  Antigo,  reanalisaram  a  língua  com  a  posição

superficial medial do verbo.

Portanto, no que concerne à mudança gramatical, Lightfoot (1999) defende o papel decisivo

do ambiente linguístico nesse processo:  “Sob certas condições,  se o ambiente linguístico é  um

pouco diferente, no cérebro de uma criança pode crescer uma gramática um pouco diferente da

gramática de sua mãe”11 (p. 74) [Tradução nossa]. Ou seja, não há uma aprendizagem errônea, mas

sim  uma  reanálise  paramétrica  motivada  pelos  PDLs  a  partir  de  pistas  específicas  que  dão

evidências sem ambiguidade.

Por outro lado, a proposta de Kroch (1989; 2003 [2001]) entende que a mudança linguística

é  iniciada  com  uma  mudança  na  gramática,  que,  por  sua  vez,  ocasiona  uma  alteração  nas

frequências das formas linguísticas, sendo estas difundidas na comunidade linguística.

Para Kroch (2003[2001]), essa mudança gramatical deve ser vista como uma “falha” que

ocorre  na  transmissão  dos  traços  linguísticos  através  do  tempo,  de  maneira  que  essas  falhas

(manifestadas no aprendizado, isto é, no curso da aquisição da linguagem) podem ocorrer entre

falantes nativos adultos que substituem um traço velho por um novo no uso da língua. Tal falha ou

transmissão  imperfeita  faz  com  que  uma  comunidade  de  aprendizes  apresente  gramáticas

divergentes, que entrarão em competição até ocorrer a mudança linguística:

O trabalho de Kroch nos últimos anos tem mostrado a presença de gramáticas
mutuamente  incompatíveis  em um falante  ou em uma comunidade de  falantes.
Uma vez que uma comunidade se torna diglóssica em relação a um dado valor de
um parâmetro, cada indivíduo aprenderá os dois valores. A mudança ocorre quando
uma das gramáticas lentamente tira a outra do uso. É o modelo da competição de
gramáticas (CYRINO, 2007, p. 364).

11 “Under certain conditions, if the linguistic environment is a little different, a child's brain may grow a grammar
somewhat different from that of her mother” (LIGHTFOOT, 1999, p. 74).
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Tendo em vista que a proposta de competição de gramáticas de Kroch (1989; 2003[2001]),

assim como a de Lightfoot, está enquadrada dentro da perspectiva teórica gerativista, é óbvio que a

variação,  nessa  proposta,  seja  interlinguística,  isto  é,  não  ocorra  na  gramática,  mas  sim  entre

gramáticas ou marcações paramétricas diferentes. Nessa perspectiva, a implementação da mudança

está associada a uma mudança na marcação paramétrica da gramática de uma língua no período de

aquisição (momento em que a criança adquire a gramática dos seus pares), ou seja, a mudança é

abrupta.  A consequência dessa mudança é a variação, no curso do tempo/na comunidade,  entre

diferentes  formas  geradas  por  gramáticas  distintas.  Daí  o  fato  de  Kroch  (1989)  afirmar  que  a

implementação da mudança acontece no começo da curva em “S” quando já são atestadas variações

entre diferentes gramáticas. Tudo isso pode ser sintetizado nas palavras de Martins (2013):

(...) a implementação da mudança ocorre quando já se observa uma variação entre
formas geradas por gramáticas distintas, ou seja, a mudança observada no início da
curva em “S”. Isso se deve ao fato de a mudança paramétrica estar associada ao
período  de  aquisição  da  língua/da  gramática  e  não  necessariamente  ao
espraiamento da mudança na comunidade de fala. (p. 8)

Diante das inúmeras indagações a respeito do curso da mudança no tempo, Kroch (1989)

percebe a relevância da criação de um modelo matemático para o estudo da mudança linguística:

A importância de propor um modelo matemático para a curva em forma de “S” da
mudança linguística é que, utilizando-se técnicas estatísticas, podemos ajustar os
dados  para  a  função  matemática  e  estimar  seus  parâmetros.  Estas  estimativas
podem ser comparadas para diferentes conjuntos de dados. Deste modo, os dados
podem ser utilizados para responder precisamente as perguntas a respeito do curso
da mudança no tempo12 (p. 4). [Tradução nossa]

Ainda  segundo  Kroch  (1989),  no  decorrer  da  mudança  paramétrica  em  que  há  uma

comparação temporal entre as ocorrências de formas antigas e novas, modeladas matematicamente

pela  curva-S,  a  frequência  de  substituição  das  opções  gramaticais  em  competição,

independentemente  do  contexto  linguístico,  é  a  mesma,  constituindo  o  que  o  autor  chama  de

Hipótese da Taxa Constante (HTC):

A  taxa  constante  da  mudança  em  diferentes  contextos  é  matematicamente
equivalente a fixidez de efeitos contextuais,  na direção e tamanho, ao longo de
períodos de tempo. Assim, se um estudo relata uma série de análises multivariadas

12 The value of proposing a mathematical model for the 'S'-shaped curve of language change is that, using statistical
techniques,  we can fit  data to the mathematical  function and estimate its  parameters.  These estimates can then be
compared for different data sets. In this way, data can be used to answer precisely questions concerning the time course
of change (KROCH, 1989, p. 4).
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para diferentes períodos de tempo e os efeitos contextuais são constantes através
destas análises, a taxa de mudança de cada contexto medida separadamente seria
necessariamente  a  mesma.  Esta  equivalência  se  sustenta  porque,  em  termos
estatísticos,  a  hipótese  de taxa constante  é  a  alegação de que a  taxa global  de
utilização de uma forma é independente dos efeitos contextuais sobre o seu uso13

(KROCH, 1989, p. 6). [Tradução nossa]

Dentre os resultados empíricos que favorecem a HTC, Kroch (1989) aponta o estudo de

Ellegard  (1953),  relacionado  ao  encaixamento  do  verbo  auxiliar  do em  orações  negativas  e

interrogativas do Inglês Médio e do Inglês Moderno entre os anos de 1400 a 1700. Baseado em um

instrumental  estatístico,  Kroch  (1989)  calcula  a  proporção  da  inclinação  das  “curvas  em  S”,

encontrando valores bastante próximos para todos os contextos. Isso reflete, portanto, na visão do

autor, uma mudança paramétrica no inglês, de maneira que a natureza da mudança sintática estaria

associada a uma reanálise do sistema dos verbos auxiliares bem como ao licenciamento (ou não) do

movimento do verbo no sistema do inglês no transcorrer dos séculos.

Ao realizarmos  o estudo da  mudança sintática dentro  da teoria  gerativa,  cujo objeto de

estudo não é a língua, mas sim a gramática da língua (isto é, uma teoria acerca de um conjunto de

regras  finitas  que  são  internalizadas  na  mente/cérebro  do  falante),  vem  à  tona  um  problema

metodológico, que é a formação de um corpus representativo para análise. Tal problema acerca dos

estudos diacrônicos baseados numa teoria gerativa foi primeiramente observado por Kroch (1989).

Para evidenciar esse problema, Martins (2009) esclarece que diferentemente do que acontece em

uma análise gerativa dentro de uma perspectiva sincrônica, numa análise em materiais históricos

(diacrônica)  não  é  possível  a  realização  de  testes  de  aceitabilidade  com  informantes  que

possibilitaria  o  acesso  a  evidências  positivas  (gramaticais)  e  negativas  (agramaticais)  sobre  a

formação de sentenças na língua. Ainda segundo o autor, em materiais históricos que constituem um

corpus representativo,  todos  os  padrões  que  não  forem  encontrados  nele  podem  constituir,

provavelmente, uma evidência negativa para a gramática refletida nos textos históricos.

Entretanto,  apesar  desse  impasse  metodológico,  Kroch  (1989)  propõe  que  a  mudança

gramatical (registrada em materiais históricos) de uma língua ao longo do tempo, isto é, a trajetória

da mudança no tempo é o grande fator de relevância para os estudos gramaticais realizados dentro

de uma perspectiva diacrônica em teoria gerativa. Em consonância com essa proposta de Kroch,

Paixão de Sousa (2004) afirma que:

13 A constant rate of change across contexts is mathematically equivalent to fixity of contextual effects, in direction and
size, across time periods. Thus, if a study reports a series of multivariate analyses for different time periods, and the
contextual effects are constant across these analyses, the rate of change of each context measured separately would
necessarily be the same. This equivalence holds because, in statistical terms, the constant rate hypothesis is the claim is
that the overall rate of use of a form is independent of the contextual effects on its use (KROCH, 1989, p. 6).
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O objeto teórico relevante para os estudos históricos da língua pode ser localizado,
assim, não na  diversidade diacrônica das formas lingüísticas (ie.: na sucessão de
sincronias em contraste), mas sim na progressão dinâmica dos padrões lingüísticos
na dimensão temporal. A investigação da lingüística histórica é portanto relevante
teoricamente não enquanto estudo sincrônico “adaptado”, mas sim ao abordar a
dimensão dinâmica da língua – ou seja, muito simplesmente, a mudança (p. 14).

No  que  tange  à  proposta  de  mudança  sintática  via  competição  de  gramáticas,  é

extremamente  relevante,  portanto,  a  contribuição  da  obra  Reflexes  of  Grammar  in  Patterns  of

Language Change (1989) de autoria de Anthony Kroch, cuja proposta é realizar um diálogo entre a

observação empírica das formas variantes no tempo e a análise explicativa da teoria da gramática.

No clássico e pioneiro trabalho – Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística

(2006[1968]), Weinreich, Labov e Herzog propuseram o conceito de heterogeneidade ordenada (ou

sistemática),  isto  é,  a  covariação entre  variáveis  linguísticas  que é  determinada em função das

variáveis  independentes  extralinguísticas  (sociais)  ou  linguísticas  (estruturais).  De  acordo  com

Martins (2009), Kroch (1989) utiliza esse conceito em sua proposta de mudança sintática:

(...) Kroch e colaboradores têm advogado um modelo de mudança sintática que não
descarta a heterogeneidade sistemática inerente ao ambiente linguístico, conforme
defendido por WLH. Nesse modelo, a mudança sintática procede gradualmente via
competição de gramáticas  que se  substituem no uso entre  gerações.  Por  outros
termos, o processo de mudança sintática reflete sempre a tensão, num ambiente
heterogêneo, entre uma gramática inovadora e uma gramática conservadora (p. 72-
73).

Sendo assim, a observação empírica da gradação entre as formas variantes refletidas nos

textos seria responsável por captar a tensão entre as gramáticas inovadora e conservadora em casos

em que se atesta, de fato, uma competição de gramáticas. Essas alterações (de formas variantes) nos

textos seriam uma evidência de uma alteração na fixação de um parâmetro gramatical durante a

aprendizagem.  A proposta  de  Kroch (1989),  ao estar  fundamentada  na Teoria  de  P&P da  GG,

associa-se intrinsecamente ao processo de aquisição da linguagem (Faculdade da Linguagem), de

forma que a criança, ao ter contato com a Língua-E, fixa os parâmetros gramaticais e sai do estado

linguístico inicial – Gramática Universal (GU) – para chegar a um estado constante (ou final) de

língua – a sua gramática particular. Fica claro, portanto, que a criança tem acesso aos parâmetros

gramaticais, mas ela não sabe qual deles fazem parte da gramática dos seus pais. Logo, ela fica

suscetível a uma aprendizagem errônea, isto é, a uma marcação paramétrica diferente da gramática

visada.
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Em se tratando da mudança linguística induzida por contato, Kroch (2003[2001]) considera

que ela é oriunda de uma aquisição imperfeita:

Se um grupo de adultos aprende uma segunda língua imperfeitamente e se essa
segunda língua se torna os dados linguísticos primários para um grupo de crianças
por  quem  esses  adultos  são  os  principais  responsáveis,  o  processo  usual  de
aquisição  de  primeira  língua  pode  levar  diretamente  à  adoção  de  traços
“estrangeiros”  ou  “de  interferência”  na  língua  nativa  das  crianças,  que  vão
transmiti-los para outras crianças (p. 25).

A perda de V2 no Inglês Médio constituiria, para o autor, uma situação de mudança em que

há fortes evidências do desempenho do contato linguístico. Kroch e Taylor (1997,  apud Kroch,

2003[2001]), em seus estudos acerca do movimento do verbo no Inglês Antigo e no Inglês Médio,

atestam a existência de dois dialetos: um sulista (ou meridional) e um nortista (ou setentrional). O

primeiro apresentava uma língua mista com uma competição entre duas gramáticas, sendo uma com

a sintaxe V2 do Inglês Antigo e outra com a sintaxe V3 em sentenças com pronome sujeito. O

segundo dialeto, por sua vez, desenvolveu um outro tipo de sintaxe V2, semelhante à sintaxe das

línguas escandinavas modernas. A partir do século 14, a propriedade V2 começa a diminuir, sendo

essa perda mais acentuada nos textos setentrionais de áreas em contato com o Sul. Isso refletiria,

para os autores, um indício do papel do contato entre dialetos como fator suscitador da perda de V2.

Em se tratando da difusão da mudança sintática,  Kroch (2003[2001]) entende que ela é

gradual e que, uma vez implementada, consiste numa lenta mudança de sentido nas frequências de

uso, levando à perda de algumas formas linguísticas antigas e ao ganho de novas formas linguísticas

que inicialmente afetariam a língua de modo superficial, mas, uma vez adotadas pela comunidade

de fala, tornar-se-iam mais profundas a ponto de se espalharem e aumentarem em frequência. O

autor  também considera  que  apesar  da  gradação  da  difusão  da  mudança  ter  sido  inicialmente

desprezada pelos primeiros estudos gerativistas (preocupados apenas com as formas possíveis numa

língua natural e não com a frequência de uso dessas formas), recentemente, considerou-se que o

estudo da gradação seria interessante para a teoria gramatical, pois, além de caracterizar mudanças

nas preferências estilísticas, também caracteriza a difusão de mudanças na fixação de parâmetros

sintáticos. A respeito da fixação desses parâmetros, Kroch (2003[2001]) diz o seguinte:

Quando (...)  a evidência para a fixação de um dado parâmetro se torna fraca o
suficiente, alguns aprendizes, devido a fatores aleatórios, não vão ser expostos a
dados  suficientes  para  fixar  o  parâmetro  corretamente.  O  resultado  será  uma
população mista  na qual  alguns falantes tenham a fixação paramétrica antiga e
outros, a nova. Nessa população mista, a próxima geração de aprendizes será, em
média, menos exposta aos dados necessários para fixar o parâmetro do jeito antigo.
(p. 31-32)
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Por fim,  ao se perguntar o porquê de a diglossia  sintática textual no curso da mudança

linguística ser instável, Kroch (2003[2001]) considera que o bilinguismo, de uma forma geral, é

linguisticamente  instável,  pois  quando  uma  criança  adquire  duas  línguas  bem  cedo,  a  língua

adquirida  primeiro  ou  mais  profundamente  tende  a  controlar  certos  traços  de  processamento

linguístico,  sendo,  portanto,  essa  língua  profunda  utilizada  com maior  preferência  pelo  falante

bilíngue.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 1

Considerando tudo o que foi exposto neste capítulo acerca do referencial teórico da pesquisa

que  desenvolvemos  sobre  as  construções  V2/V3 superficiais  em orações  principais  finitas  não

dependentes, no Português Brasileiro, acreditamos que as duas perspectivas apresentadas (Lightfoot

e  Kroch)  contribuem,  de  maneira  salutar,  para  a  pesquisa  aqui  desenvolvida.  No entanto,  para

sermos mais específicos, apoiaremos o nosso trabalho na hipótese de competição de gramáticas

(Kroch, 1989; 2001).

Dessa forma, defendemos que a reanálise de um parâmetro gramatical, ao ser gerada por

uma  falha  na  transmissão  dos  traços  linguísticos,  constitui  a  origem da  mudança  sintática  na

gramática, de maneira que essa reanálise na fixação de um parâmetro da gramática G1 (gramática

alvo) proporcionará a competição desta com outra gramática G2 (oriunda da reanálise paramétrica

de G1). Por isso, a implementação da mudança na gramática de uma língua ocorre quando, no

período de aquisição, a criança adquire um parâmetro diferente daquele associado à gramática alvo.

Para Kroch (2003[2001]), essas gramáticas em competição na diglossia sintática retratam

uma oposição entre um vernáculo inovador e uma língua conservadora com a vitória, ao longo do

tempo, do vernáculo por questões de vantagem psicolinguística e numérica.  Ao adotarmos essa

proposta, é imprescindível ressaltarmos a distinção sistematizada por Martins  et al. (no prelo) a

respeito da gramática e do sistema linguístico: gramática = Língua-I = homogeneidade ≠ sistema =

(Língua-I + Língua-E) = heterogeneidade.

Portanto,  ao  adotarmos  a  hipótese  de  competição  de  gramáticas  na  nossa  pesquisa,

entendemos que a mudança dos padrões de ordenação encontrados no nosso corpus constitui uma

variação de caráter interlinguístico, isto é, uma mudança que envolve uma diglossia sintática entre

gramáticas  distintas.  Dessa  forma,  nós  nos  valemos  de  uma  perspectiva  teórica  formal  (teoria

gerativa) e seguimos, para sermos mais específicos, as “atualizações” teóricas impostas pelo PM

(CHOMSKY, 1995) a fim de deixar a teoria mais “enxuta”, em termos de postulações teóricas que

não sejam realmente necessárias.

No capítulo seguinte, apresentamos os diversos estudos diacrônicos acerca das construções

com a ordem V2 superficial no português.
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CAPÍTULO  2.  OS  PADRÕES  DE  ORDENAÇÃO  DE  CONSTITUINTES  E  AS

CONSTRUÇÕES V2 SUPERFICIAIS EM PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Em se tratando da literatura acerca das construções V2 superficiais no Português, devemos

entender que essas construções envolvem diferentes padrões de ordenação de constituintes, podendo

o  sujeito  se  encontrar  anteposto  ou  posposto  ao  verbo.  Essas  construções,  com seus  diversos

padrões,  são  encontradas  nas  diversas  gramáticas  do  Português  ao  longo  do  tempo  e  são

interpretadas a partir de um estatuto teórico, que dá conta da explicação estrutural dos diferentes

padrões  dessas  construções  em  Português.  Além  disso,  precisamos  compreender  as  diferentes

hipóteses  teóricas  que  tratam sobre  a  dinâmica  da  estruturação  do  efeito  V2.  Considerando  o

referencial teórico adotado nesta pesquisa, isto é, a hipótese de competição de gramáticas (KROCH,

1989; 2001) para o estudo da mudança sintática, apresentamos, a seguir, uma revisão da diacronia

dos padrões de ordenação de constituintes em Português (seção 2.1) e as hipóteses teóricas acerca

da estruturação do fenômeno V2 (seção 2.2).

2.1.  OS  PADRÕES  DE  ORDENAÇÃO  DE  CONSTITUINTES  EM  PORTUGUÊS:  UMA

VISÃO DIACRÔNICA

Quando o assunto é ordenação de constituintes, inúmeros são os estudos que abordam essa

temática ao longo da história do Português. Entretanto, antes de discorrermos sobre os diferentes

padrões de ordenação, é preciso redefinirmos a noção de  ordem básica do Português. Como um

ponto de partida para o estudo das ordens derivadas ou até mesmo como um ponto de chegada14,

Ambar15 (1992) considera a ordem básica de uma língua como sendo aquela que ocorre de forma

menos marcada, ou seja, a que não está associada a uma condição específica de diferentes caráteres

(sintático, semântico, prosódico ou pragmático). Em outras palavras, a ordem não marcada é “a

combinação nua dos elementos S, V e O – aquela em que estes elementos não ocorrem associados a

outros constituintes” (AMBAR, 1992, p. 45). Portanto, Ambar (1992), de maneira axiomática e

14 “Mais  precisamente,  só  depois  de  encontrarmos  uma  motivação  empírica  e  teórica  para  as  ordens  derivadas,
podemos fixar como ordem básica a relação de ordem que, por hipótese, serviu de axioma à análise que a confirma”
(AMBAR, 1992, p. 53).

15 Em sua tese de doutorado, a autora realizou um estudo acerca das estruturas de Inversão Sujeito Verbo (ISV) no
Português Europeu. Nesse estudo, ela procurou encontrar uma explicação empírica e teoricamente motivada para os
fatos linguísticos a partir da Teoria da Regência e Ligação (TRL).
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como  ponto  de  partida,  propõe  que  o  Português  tem  a  ordem  SVO  como  ordem  básica  (ou

canônica).

Ao descrever os padrões de ordenação de constituintes em textos portugueses escritos por

autores nascidos entre os séculos 16 e 19, Paixão de Sousa (2004), a partir de um corpus composto

por 19 textos  selecionados junto ao  Corpus Tycho Brahe,  mostra  a  ocorrência  de três tipos  de

padrões: V1, V2 e V3. Segundo a autora, o padrão V2 (verbo em segunda posição – XV) é a ordem

linear mais presente com 1.451 (63% do total geral de sentenças principais) sentenças com apenas

um constituinte em posição pré-verbal. O padrão V1 (verbo em posição inicial – #V) apresenta 501

(22% do total) sentenças e o V3 ou V>2 (mais de um constituinte antes do verbo – XXV), 353 (15%

do total) sentenças. Dentre os exemplos apresentados pela autora acerca dos três padrões, temos os

seguintes, respectivamente:

(1)  Agora o faço, dando todo o meu poder a estas regras e renunciando nelas todo meu coração:

para que não só signifique a Vossa Senhoria meu sentimento em seu sentimento, mas para que me

saiba tanto aproveitar da causa dele, que traga dessas sombras claridades e dessas lágrimas avisos,

com que possa alumiar minhas trevas e advertir meus desconcertos. |CTB-13254-3-mel-1608| (p.

64);

(2) Julga-vos  as obras,  julga-vos  as palavras,  e  até  o  mais  intimo pensamento vos  julga e  vos

condemna. |CTB-01362-3-vis-1608| (p. 65);

(3) Vendo tão rara e verdadeira amizade, el-rei Dionísio o mais velho disse-lhes: Eu perdoo o crime,

a troco de que me admitais também por vosso amigo. |CTB-00340-3-ber-1644| (p. 65).

Ao medir a proporção de ocorrência entre as ordens SV (sujeito pré-verbal), VS (sujeito pós-

verbal) e sujeitos nulos em seu corpus, Paixão de Sousa (2004) atestou que, entre a segunda metade

do século 16 e a segunda metade do século 17, as sentenças principais com sujeitos nulos (56% –

47% – 49%) preponderam em relação às outras. Em seguida, vêm as sentenças com a ordem SV

(26% – 32% – 29%). Por último, está a ocorrência da ordem VS (18% – 21% – 21%). Ou seja,

nesse período, diante do domínio das sentenças com sujeito nulo, a proporção de ocorrência da

ordem SV é próxima à ocorrência da ordem VS. Diante disso, a autora infere o seguinte:

Ora: os padrões proporcionais de SV e VS nos textos médios parecem indicativos
de que a posição pré-verbal interna nesse período é mais compatível com a posição
de “  tópico V2  ” que com a posição para   afetivos   das línguas SV. Pois nesses textos,
os sujeitos lexicais pré-verbais e pós-verbais apresentam proporções mais próximas
entre si (SV com 0,34-0,22-0,31-0,27 e VS com 0,18-0,18-0,21-0,22) que os textos
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depois do século 18 (onde SV tem 0,42-0,36-0,42, e VS tem 0,09-0,09-0,08), como
vimos (p. 142).

Dessa forma, Paixão de Sousa (2004) entende que a proporção comparavelmente próxima

(ainda  que  a  proporção  elevada  da  ordem  SV  em  comparação  com  a  XV  não  signifique,

necessariamente, um argumento contrário à realização do sistema V2) das ocorrências das ordens

XV com as ordens SV em textos do século 16 e 17 pode indicar a existência de um sistema em que

a  ordem  SV é  um subconjunto  das  ordens  XV,  estando  a  posição  pré-verbal  disponível  para

qualquer constituinte de VP (focalizado ou não). Isso constitui, portanto, um sistema de tipo “V2”.

Entretanto, Paixão de Sousa (2004) deixa claro que esse quadro muda quando se considera o

período entre a primeira metade do século 18 e a primeira metade do século 19. Neste, a proporção

de ocorrência da ordem SV (42% – 36% – 42%) se aproxima da proporção de ocorrência dos

sujeitos nulos (41% – 49% – 42%). A ocorrência da ordem VS (09% – 09% – 08%), por sua vez,

fica cada vez menor. Portanto, os dados mostram que, a partir do século 18, a ordem SV aumenta

consideravelmente enquanto a ordem VS diminui drasticamente.

Nas palavras da autora, “(...) a queda do patamar de cerca de 20% para o patamar de cerca

de  10%  de  ordens  VS  é  explicável  fundamentalmente  como  uma  queda  na  freqüência  de

construções que instanciam o fronteamento de constituintes para uma posição acima da posição de

sujeitos” (PAIXÃO DE SOUSA, 2004, p. 162).

Enfim, ao analisar a proporção de ocorrência dos padrões de ordenação em textos que datam

do século 16 até o 19, Paixão de Sousa (2004) conclui que os textos médios (séculos 16 e 17),

enquanto “sistema V2”, teriam a posição pré-verbal disponível para constituintes de VP em geral,

logo, a posição menos marcada para os sujeitos lexicais seria a pós-verbal, daí a maior ocorrência

da ordem VS nesse período;  por outro lado,  a autora também entende que os textos modernos

(séculos 18 e 19), enquanto “sistema SV”, teriam a posição pré-verbal como a menos marcada para

os sujeitos lexicais. Isso explica, portanto, o aumento da ordem SV e a diminuição da ordem VS no

PE. Sendo assim, “(...)  a passagem do sistema médio para o moderno seria a passagem de um

sistema XVS para um sistema SVX” (PAIXÃO DE SOUSA, 2004, p. 163).

Tendo em vista que nem sempre o constituinte pré-verbal é representado por um sujeito,

podendo este se encontrar posposto ao verbo ou mesmo elidido, faz-se necessário discorrermos

sobre os diferentes tipos de inversão do sujeito. Ribeiro (2001) mostra justamente isso em seus

estudos sobre a perda da inversão do sujeito no Português Brasileiro (PB).

Acerca dos diversos tipos de inversões, Ribeiro (2001) propõe que a ordem (X)VS pode

ocorrer de três formas: com inversão românica em que há a posposição do sujeito em relação ao
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verbo, isto é, o sujeito é quem se movimenta, sendo representado geralmente por um “SN (sintagma

nominal) foneticamente pesado” que funciona como foco da sentença; com  verbos ergativos ou

construções inacusativas (correspondem aos verbos monoargumentais que selecionam o argumento

interno, tendo como exemplos os seguintes verbos: nascer, morrer, chegar, partir, vir,…); e com

inversão  germânica em  que  há  o  fronteamento  do  verbo,  bem  como  o  do  constituinte  XP

(Objeto/Advérbio/Sintagma Preposicional), isto é, neste tipo de inversão, não é o sujeito quem se

movimenta, havendo uma relação estrita entre os termos fronteados no sentido de que ambos devem

ocupar  o  mesmo  domínio  sintático.  A autora  apresenta  exemplos  de  construção  inacusativa,

inversão românica e inversão germânica, respectivamente, transcritos a seguir:

(4) “Chegam estes pobres soldados” (1585) – VS (p. 105);

(5) “como o guardará aquelle que não sómente se vê roto” (1585) – (X)VS (p. 106);

(6) “Com tanta paceença sofria ela esta enfermidade” (DSG. 4.13.13) – (Y)VSX (p. 102).

Segundo Paiva16 (2011), nas diversas línguas cuja ordem canônica (ou prototípica) é a SVO,

é fácil atestarmos a ocorrência da configuração XVS com o sujeito posposto e a presença de um

sintagma  preposicional  (SPrep)  ou  sintagma  adverbial  (SAdv)  introduzindo  a  sentença  como

circunstanciais  temporais  ou  locativos,  sendo  essa  ordem  mais  produtiva  com  os  verbos

monoargumentais  inacusativos.  Por isso,  a autora apresenta algumas hipóteses acerca da ordem

XVS no PB contemporâneo por meio do seguinte fragmento:

Assim, por exemplo, Coelho (2000), Kato (2003), Santos & Duarte (2006) e Spano
(2002,  2008) sustentam uma quase cristalização da ordem VS com construções
inacusativas como consequência de uma perda gradativa da opção do sujeito nulo.
Na perspectiva de Kato e Duarte (2005), esse processo de mudança explicaria o
surgimento de uma restrição fonológica que leva ao preenchimento da posição à
esquerda do verbo, a fim de evitar estruturas do tipo V1. Nessa mesma direção,
Coelho (2000) postula que, com verbos inacusativos, a posição mais à esquerda da
oração deve, necessariamente, ser preenchida (p. 248).

Em se tratando das características do sujeito nas configurações XSV e XVS, podemos dizer

que os sujeitos definidos, animados e agentivos estão mais associados à ordem SV; por outro lado,

os sujeitos indefinidos, não animados e menos agentivos se associam à ordem VS (Fuchs, 2003;

Cornish, 2001; Santos e Duarte, 2006; Spano, 2008, apud Paiva, 2011).

16 Em seu estudo sobre as configurações XSV e XVS no PB contemporâneo, Paiva (2011) desenvolveu uma análise
comparativa com as modalidades falada (15 entrevistas sociolinguísticas com falantes cariocas no período entre 1980 a
1984) e escrita (155 textos de diversos gêneros, tais como, artigos de opinião, editorias, reportagens e crônicas, sendo
todos extraídos de grandes jornais cariocas: JB, O Globo, Extra e Povo).
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Ao fazer uma relação entre a realização do sujeito no PB (falado e escrito) e a anteposição

de SPreps circunstanciais, Paiva (2011) depreende as orações com sujeito posposto e as orações sem

sujeito  (existenciais  ou  impessoais)  como  duas  configurações  estruturais  que  favorecem  a

anteposição (ao verbo) de SPreps locativos e temporais. Como exemplos dessas configurações, a

autora apresenta os seguintes, respectivamente:

(7) No final de 2001, estavam em funcionamento 26 milhões de aparelhos. (Escrita, JB, 01/11/02);

(8) Naquela época, não tinha divórcio ainda não. (Fala, Amostra Censo, fal. 10) (p. 251).

Os  resultados  atestados  por  Paiva  (2011)  mostram  claramente  que  a  presença  de  um

constituinte circunstancial à esquerda da oração está associada à posposição do sujeito de verbos

inacusativos,  tanto  na  modalidade  escrita  (89% dos  casos)  quanto  na  falada  (82% dos  casos).

Vejamos alguns exemplos apresentados pela autora:

(9) Todo dia, às onze horas, chega uma moça aí com marmita. (Fala, Amostra Censo, fal. 10);

(10) E não apenas por isso, pois às primeiras sinalizações de mudança no quadro de insolvência

da seguridade pública, surgirá espaço no mercado financeiro para o refinanciamento da dívida

externa. (Escrita, O Globo, 22-01-03) (p. 254).

Em consonância com Coelho (2000), – segundo a qual as construções VS inacusativas têm,

necessariamente,  a  posição  mais  à  esquerda  da  oração  preenchida  –  Berlinck  e  Coelho  (MS)

corroboram os resultados de Paiva (2011) ao afirmarem que:

Em  construções  com  verbos  monoargumentais,  principalmente  verbos
inacusativos, a ordem VS ainda é bastante frequente e aparece associada à presença
de elementos, sobretudo circunstanciais, na posição pré-verbal, o que nos leva a
uma configuração XVS (p. 4)

A fim de obter dados para a reflexão sobre a constituição sintática do PB, isto é, sobre os

diferentes padrões de ordenação (XSV, SXV, SV, XVS, VS etc.), Ribeiro (2001) apresenta, sob o

ponto de vista sincrônico e diacrônico, a questão da inversão verbo-sujeito. A abordagem sincrônica

observa a ausência da ordem (X)VS (Constituinte X + Verbo + Sujeito) no PB, em comparação ao

Português Europeu (PE), na língua escrita ou falada. Já a abordagem diacrônica vê essa perda da

ordem (X)VS em relação ao PE como uma mudança sintática do PB. Daí a seguinte indagação: “é

possível falar-se em mudança linguística do PB tendo como parâmetro, em geral, o PE moderno?”
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(RIBEIRO, 2001, p. 93). A partir desse questionamento, Ribeiro (2001) assume que as raízes do

português brasileiro estão no século 16 e, ao analisar a questão da inversão verbo-sujeito nesse

século,  em sentenças  declarativas,  ela percebe,  ainda que em baixa frequência,  a ocorrência  da

ordem  (X)VS  nos  seguintes  tipos  de  estrutura:  inversão  românica  e  inversão  de  construções

inacusativas. Dessa forma, percebe-se que a perda da ordem (X)VS no PB está relacionada com a

queda da inversão germânica, mas não em termos de gramática, pois esse tipo de inversão não se

mostra presente nas raízes do PB.

Quando apura um pouco da história da ordem (X)VS germânica (do português arcaico ao

português moderno), Ribeiro (2001) nota, na gramática do PE arcaico (do século 13 até final do

século 15), um equilíbrio com a ocorrência dos três tipos de ordem supracitados, estando a inversão

germânica bastante presente nesse período. No PE clássico (século 16 e 17), percebe-se uma quase

ausência da inversão germânica, havendo uma predominância da inversão românica e das estruturas

inacusativas  nas  construções  (X)VS.  A autora  aponta  poucos  casos  de  fronteamento  de  verbo

(inversão germânica), que se mostram presentes nos dados retirados dos estudos de Torres Morais

(1993) e de João de Barros (1540). Ainda de acordo com Ribeiro (2001), esses casos podem resultar

da imitação da ordenação de constituintes  do português  arcaico,  logo,  eles  não fazem parte  da

gramática do PE clássico.

Essa diferença ou variação entre a gramática do PE arcaico (com inversão germânica) e a do

PE clássico (sem inversão germânica) pode ser considerada, conforme proposto por Kroch (1989;

2003 [2001]), como uma mudança sintática que procede via competição entre gramáticas, em que

uma gramática  substitui  a  outra  no uso.  Essa substituição  se dá com os  padrões  de ordenação

conservadores cedendo lugar aos inovadores. Já na gramática do PE moderno, nos séculos 18 e 19,

as inversões germânicas aumentam consideravelmente a sua frequência, distinguindo-se dos séculos

16 e 17.

Conforme  afirma  Ribeiro  (2001),  Torres  Morais  (1993)  mostra  que,  enquanto  no  PE

moderno há uma aquisição da ordem (X)VS germânica, no PB inicia-se uma perda dessa ordem,

que começa a se extinguir a partir do século 18, chegando a 0% nos textos do século 20. Diante

disso, cria-se um paradoxo ao assumir a ordem (X)VS do PB do século 18 como um produto da

Língua-I, sendo mais coerente não se falar “em perda da inversão germânica no PB em termos de

gramática interna, mas sim em termos de opções estilísticas” (Ribeiro, 2001, p. 122); isto é, em

termos de opções de Língua-E. Em síntese, Ribeiro (2001) entende que a inversão germânica não

está associada nem à gramática do Português Clássico (PC) e nem à gramática do PB (cf. atestaram

os  estudos  de  Berlinck  (1988)  e  de  Coelho  (2000)),  mas  sim  à  gramática  do  Português

Antigo/Arcaico (PA)  e do PE.
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Ao tratarem da inversão verbo-sujeito em sentenças declarativas de um corpus composto por

peças e cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e 20, Kato  et al. (2006) observam, a partir da

análise de Andrade Berlinck (1995, 2000), que o PB do século 19 apresenta três tipos de inversão

do sujeito: a ordem VS inacusativa; a ordem VSX ou XVS, conhecida por inversão germânica; e a

ordem VXS, conhecida por inversão românica. Porém, de acordo com as autoras, dentre essas três

ordens, as inversões inacusativas se mostram mais presentes em relação às demais (germânicas e

românicas),  chegando ao ponto de constituir  praticamente o único tipo de inversão na segunda

metade do século 20.

Em  relação  aos  casos  de  sujeito  nulo,  Kato  et  al. (2006)  afirmam  que,  no  Português

Brasileiro do século 19 e do princípio do século 20, o sujeito nulo ainda se mantém resistente;

porém,  na  segunda  metade  do  século  20,  os  sujeitos  referenciais  foneticamente  representados

passam a predominar sobre o sujeito nulo. Já Duarte  et al. (2012), ao fazer um refinamento da

análise de Duarte (1993), segundo a qual o PB passava por processo de mudança rumo a preferência

pela realização de sujeitos pronominais expressos, mostraram que os sujeitos de 2ª  e 1ª pessoa

lideram os casos de preenchimento na fala, ou seja, são mais resistentes aos casos de sujeito nulo.

Em consonância com Kato et al. (2006), Coelho e Martins17 (2009), ao realizarem os seus

estudos a respeito da diacronia em construções XV no PB, apresentam os três padrões de inversão

supracitados.

Na ordem VS inacusativa, Coelho e Martins (2009) mostram que o sujeito posposto aparece

contíguo ao verbo inacusativo. Além disso, eles encontram, nos dados analisados, dois tipos de VS

inacusativa: uma sem constituinte à direta do verbo (VS) e outra com um elemento deslocado do

tipo localizador espacial ou temporal à direita do verbo (XVS). Essas duas situações podem ser

ilustradas a seguir, respectivamente:

(11) quando todos fugiam do pobre velho, com medo da peste: morre o velhote, que era pé de boi e

nunca se tinha atravancado com rabos de saia, com perdão da Sora Úrsula e do mais mulherio......

[Raimundo (1868) de Álvaro Augusto de Carvalho (1829-1865)] (p. 6);

(12) Não. Já jantei. Além d’isso alli vem a posteridade dos palitos. [Brinquedos de cupido (1898) de

Antero Reis Dutra (1855-1911)] (p. 6).

17 Neste trabalho, Coelho e Martins (2009) utilizam duas amostras extraídas de um mesmo corpus constituído de textos
dramáticos escritos por catarinenses nascidos entre os séculos 19 e 20. Tais textos fazem parte de um projeto em curso,
vinculado ao Projeto Variação Linguística Urbana da Região Sul do Brasil (VARSUL), na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).
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Segundo Kato e Tarallo (1988), a ordem VS seria mais facilmente licenciada nos verbos

inacusativos, tendo em vista que estes selecionam originalmente o argumento interno.

Coelho e Martins (2009) também encontram outro padrão sintático discutido por Kato et al.

(2006): a inversão germânica. Esta também pode ocorrer tanto na forma XVS como na forma VS,

respectivamente exemplificado em (13) e (14):

(13) Por mais estranhas cousas que nos relate  o Sr. Bibiano creio que não nos sorprehenderá. Ao

mesmo tempo é fácil sermos interrompidos em meio da história, portanto, acho mais conveniente

que aguardemos  outra  ocasião.  Isto  querendo o  Sr.  Bibiano.  [Brinquedos  de  cupido (1898)  de

Antero Reis Dutra (1855-1911)] (p. 7);

(14) Julga o tal Snr. Mendes creado que por não ser eu estudante ou filho de capitalista, posso ou

devo aturar as consequencias da sua grosseria. [Brinquedos de cupido (1898) de Antero Reis Dutra

(1855-1911)] (p. 7).

O último padrão sintático atestado por Coelho e Martins (2009) na escrita catarinense é a

inversão (X)VXS, conhecida como inversão românica, conforme ilustram os exemplos (15) e (16) a

seguir:

(15) Pouco importa saber-se. Trata se de eleições; e aqui na roça, e em toda a parte são innumeros

os batalhadores magicos Chicos Hypollitos, n’essas ocasiões. A questão é sabermos de que modo

caudinharam o Sr. Bibiano, quando contava elle a victoria certa. [Brinquedos de cupido (1898) de

Antero Reis Dutra (1855-1911)] (p. 8);

(16) Qual seu Bibiano, respondia-me elle, em eleições ninguém me passa a perna, e além d’ isso elle

é da oposição... [Brinquedos de cupido (1898) de Antero Reis Dutra (1855-1911)] (p. 8).

Em relação a  esse  tipo  de  construção  (isto  é,  a  ordem VXS),  Berlinck  e  Coelho  (MS)

entendem que  ela  é  pouco  corriqueira  em construções  transitivas;  no  entanto,  em construções

copulativas e inacusativas, parece ser um padrão de inversão ainda recorrente.

Diante dos resultados do estudo realizado, Coelho e Martins (2009) observam que em peças

de  teatro  de  Santa  Catarina  do  final  do  século  20  perde-se  a  inversão  românica  e  a  inversão

germânica ao mesmo tempo em que enrijece a ordem SV(O) atestada nos contextos (in)transitivos.

No entanto, ainda mantém-se um uso bastante regular da inversão inacusativa (X)VS, de forma que

a proporção de VS inacusativa nos textos do século 19 é ainda encontrada em textos do século 20.

Por  fim,  Coelho  e  Martins  (2009)  também atestam  que  o  PB  está  perdendo  construções  que
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apresentam dois argumentos à direita do verbo (VSX ou VXS), optando por estruturas com apenas

um argumento expresso em posição pós-verbal, a esclarecer XVY, sendo o Y representado por um

objeto, um adjunto ou por um sujeito quando a construção for inacusativa.

Tomando  como parâmetro  os  resultados  empíricos  obtidos  por  Berlinck  (1988),  Coelho

(2000) e Coelho e Martins (2009), Coelho e Martins (2012) propõem uma discussão sobre uma das

mudanças  sintáticas  atestadas  pelo  PB:  a  de  ordem  variável  do  sujeito  de  construções  não

inacusativas em direção a um predomínio da ordem sujeito-verbo-objeto (SVO).  O trabalho dos

autores  visa  explicar  a  gradação  observada  entre  formas  em variação  em textos  de  escritores

catarinenses nascidos no curso do século 19, bem como a hipótese de competição de gramáticas,

proposta por Kroch (1989; 2001).

Nessa discussão, os autores atestaram a ocorrência de dois tipos de inversões: as inversões

germânicas e as inversões com verbos inacusativos.

No  que  diz  respeito  aos  resultados  do  trabalho,  do  total  de  575  dados  investigados

(construções V2/V3 não dependentes) do século 19, Coelho e Martins (2012) encontram 522 na

ordem sujeito-verbo (91%) e 53 na ordem verbo-sujeito (9%). Os resultados comprovam que a

ordem SV é a que mais predomina, havendo uma maior ocorrência das construções YXV e XV com

93% e 89%, respectivamente. A frequência dessa ordem aumenta ainda mais no século 20. Como os

próprios autores observam, Torres Morais (1993) já havia mostrado que, a partir do século 18, as

ordens XSV/SXV e SV com o sujeito em posição pré-verbal tinham se tornado uma tendência

progressiva. Os exemplos desses três tipos de ordem apresentados no estudo de Coelho e Martins

(2012) são, respectivamente:

(17) “Decididamente estes criados anthepatisão commigo” – Brinquedos de cupido, 1898, de Antero

Reis Dutra (1855-1911) (p. 10);

(18) “Eu bem lhe disse” – Um cacho de mortes, 1881, de Horácio Nunes (1855-1919) (p. 10);

(19)  “o  fidalgo tem as  goelas  forradas  de  veludo”  –  Raimundo,  1868,  de  Álvaro  Augusto  de

Carvalho (1829-1865) (p. 10).

Segundo Coelho e Martins (2012), o século 19 atua como um período de transição em que as

construções (Y)XVS (com inversão de sujeito) e (X)SV (sem inversão de sujeito) convivem lado a

lado, ainda que em proporções bastante distintas. Outros resultados, no trabalho, comprovam ainda

a grande incidência de construções XVS com inversão inacusativa (31%) em textos do século 19.

Também se mostram significativamente presentes as construções XVS não inacusativas (11%), que
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não estão associadas  à  gramática do PB,  em termos de Língua-I  –  são as  chamadas inversões

germânicas.

Levando em consideração a realidade sociolinguística na qual os textos analisados foram

escritos,  Coelho  e  Martins  (2012)  assumem  que  “há,  nos  textos,  o  reflexo  de  um  padrão

sociolinguisticamente marcado” (p. 12); isto é, um padrão que está associado a resquícios de uma

outra gramática. Dessa forma, caso apareçam construções XVS germânicas em ocorrências do PB

no final do século 20, devem ser vistas como “fósseis linguísticos”, pois se tratarão de expressões

cristalizadas.Como exemplos de construções XVS germânica e inacusativa encontradas nos textos

analisados, tem-se, respectivamente:

(20) “Atrás dela ando eu” – Um cacho de mortes, 1881, de Horácio Nunes (1855-1919) (p. 10);

(21) “Pois morro eu de uma apoplexia fulminante” – Um cacho de mortes, 1881, de Horácio Nunes

(1855-1919) (p. 12).

Os resultados da análise dos autores mostram que, na construção (Y)XV, o X que antecede

imediatamente o verbo é preferencialmente realizado como sujeito em 71% dos casos. Por outro

lado, na construção XV, a existência  de um X como advérbio ou complemento preposicionado

condicionará a ocorrência de sujeitos pós-verbais. Coelho e Martins (2012) mostram também um

indício que explica o aumento das construções V3 (verbo em terceira posição na sentença) na ordem

SV: “frequência significativa de construções em que X é a clivada ‘é que’, predominantemente em

SXV (92%)” (p. 15). Além disso, os resultados também revelam uma frequência significativa de

sujeito pronominal em XVS não inacusativa – inversão germânica prototípica.

Tendo em vista os resultados atestados no seu estudo, Coelho e Martins (2012) acreditam

que  a  escrita  dos  brasileiros  nascidos  no  século  19  mostra  padrões  associados  a  diferentes

gramáticas do português: seja ao PB (com a ordem SV, isto é, o sujeito ocupando a posição pré-

verbal  (XSV ou SXV) e a  XVS inacusativa);  seja ao PE (com construções  XVS inacusativa e

germânica  e  construções  XSV ou  SXV);  e  seja  ao  PA (com a  ordem XVS inacusativa  e  não

inacusativa  –  germânica).  Logo,  em consonância  com Kroch  (1989,  2003  [2001]),  os  autores

entendem que as variações presentes nos textos históricos podem refletir gramáticas distintas (uma

conservadora e uma inovadora).  Isso evidencia,  para Coelho e Martins (2012), um processo de

mudança sintática que seria o reflexo de uma competição entre diferentes gramáticas do português.

Diante de todos os estudos diacrônicos acerca dos padrões de ordenação de constituintes

apresentados  nesta  seção,  percebemos  claramente  a  relevância  desses  trabalhos  para  a  nossa

pesquisa sobre as construções V2 e V3 superficiais em cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e
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20, pois temos, pelo menos, uma ideia de quais padrões de ordenação podem ser encontrados nos

nossos dados.

No entanto, precisamos deixar claro que a ocorrência dessas construções do tipo V2 não se

deve ao acaso, pelo contrário, ela está associada a uma teoria gramatical ou estatuto teórico. Mais

especificamente, a construção V2, enquanto sentença linear, está atrelada a uma série de hipóteses

teóricas  acerca  da  estruturação  do efeito  V2  nas  línguas  naturais.  A seção  seguinte  (2.2)  trata

justamente  dessas  hipóteses  teóricas  que embasam o efeito/fenômeno V2,  enquanto  sistema de

estruturação arbórea de uma sentença.
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2.2. O ESTATUTO TEÓRICO DAS CONSTRUÇÕES V2 SUPERFICIAIS: EXPLICANDO

O FENÔMENO/EFEITO V2

Em se tratando dos postulados teóricos a respeito do efeito/fenômeno V2, merece destaque o

trabalho  de  Ribeiro  (1995).  Esta  já  havia  realizado  um estudo acerca  da  sintaxe  da  ordem no

Português Arcaico (PA), que vai do século 13 ao século 16. Nesse estudo, ela utiliza um corpus

formado por  documentos  como o Foro Real  de  Afonso X (FR),  os  Diálogos de São Gregório

(DSG), a Crônica de D. Pedro (CDP) e a Carta de Pero Vaz de Caminha (CPVC). A partir desse

trabalho, a autora desenvolve uma análise acerca do fenômeno da colocação do verbo no PA, mais

especificamente, da colocação do verbo em segunda posição – “fenômeno V2” (Verb Second). As

“línguas V2”, segundo a autora, são aquelas que realizam as construções declarativas raízes com a

ordem XV(S),  em que o verbo finito  (V[+f])  está  em segunda posição e é  antecedido por  um

constituinte  sintagmático  qualquer  (um objeto  direto,  um  objeto  indireto,  um advérbio  ou  até

mesmo um sujeito). Por outro lado, ela acrescenta que, nas sentenças encaixadas (subordinadas), o

V[+f] pode ser final, como no alemão, ou medial, como no islandês.

Ribeiro (1995) visa discutir  dois tipos de movimento: movimento de V[+f] para núcleos

funcionais e movimento de constituintes sintagmáticos para o início da sentença. A sua pesquisa

adota  como  fundamentação  teórica  o  modelo  de  Economia  de  Chomsky  (1992)  (MPLT  –

Minimalist  Program  for  Linguistic  Theory).  Tal  modelo  admite  somente  dois  níveis  de

representação:  PF  (Phonetic  Form)  e  LF  (Logical  Form).  Segundo  a  autora,  o  primeiro  nível

consiste em uma estrutura sintática que é mapeada em fonéticos acústicos e articulatórios. Já o

segundo consiste em uma contribuição sintática para a “significação” da sentença. A autora afirma

ainda que a derivação transformacional tem a função de “gerar estruturas sintáticas” que apresentem

somente “objetos legítimos” nos dois níveis supracitados. Além disso, a autora cita os três tipos de

operações envolvidos nessa geração de estruturas sintáticas: o acesso lexical (envia os elementos do

léxico  que  formarão  as  estruturas  sintáticas);  as  transformações  generalizadas  binárias

(responsáveis pela combinação dos elementos lexicais que foram projetados num formato X-barra

em um único marcador frasal) – GT; e as  transformações mova-alfa (subcaso de GT que afeta a

estrutura interna de um único objeto sintático).

Na proposta do MPLT, os núcleos lexicais entram no componente sintático já na sua forma

flexionada e seus traços morfológicos devem ser checados em algum momento da derivação. Esses

traços são representados nos núcleos de projeções funcionais como, por exemplo, o AGRº (projeção

de concordância) e o Tº (projeção de tempo), que incorporam traços verbais (traços-V) e traços

nominais (traços-N). Os traços morfológicos desses dois núcleos de projeções têm duas funções:
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checar  as propriedades dos verbos alçados para essas posições e  as do sintagma nominal (DP)

alçado para a posição de especificador dessas projeções.

Conforme diz  a  autora,  os  estudos  acerca  do  fenômeno  V2 têm mostrado  que  o  verbo

flexionado,  inicialmente,  é  movido  para  fora  do  VP,  numa  posição  em  início  de  sentença.

Posteriormente,  ocorre  um segundo movimento  que  coloca  um constituinte  sintagmático  numa

posição antes do verbo. É desse segundo movimento que resulta o efeito V2. Ela afirma também

que esse efeito  envolve  o núcleo  de projeção Cº.  Esta  posição,  nas  sentenças  encaixadas,  está

sempre comprometida com os elementos introdutores de sentença encaixada.

No sistema X-barra, o núcleo Cº tem como projeção máxima o CP, de maneira que, nos

sistemas V2, algumas de suas propriedades são formadas pelo movimento do V[+f] para a posição

Cº e de um constituinte qualquer para a posição de especificador. Por meio dos dados de Vikner

(1991),  Ribeiro (1995) evidencia que os verbos finitos e os complementizadores  disputam pela

mesma  posição  –  Cº.  Nas  sentenças  encaixadas  (subordinadas),  esta  posição  é  ocupada  pelos

complementadores,  impedindo  o  efeito  V2.  Nas  sentenças  raízes,  não  há  complementadores

realizados, logo, a posição Cº fica disponível para receber o V[+f] e realizar o efeito V2. A autora

mostra que o interesse central dos estudos sobre esse fenômeno é saber a razão pela qual o verbo

deve ser movido para essa posição.

Para isso, ela vai se valer das explicações de Holmberg (1986) e Taraldsen (1986) sobre o

efeito V2 em termos de traços categoriais. Esses dois, a partir da ideia de Kayne (1982) sobre a

distribuição das sentenças, dividem as sentenças em dois tipos: sentenças verbais (marcadas [+V] e

conhecidas  como sentenças  raízes)  e  sentenças não-verbais (marcadas  [-V] e  conhecidas  como

sentenças  subordinadas).  Segundo Ribeiro  (1995),  Holmberg (1986),  por  meio  de  sugestões  de

Kayne (1982), formula que um predicado deve ser [+V] e um argumento deve ser [-V]. Após essa

formulação, ele propõe ainda que os traços no núcleo do sintagma vão definir o caráter de sua

projeção, isto é, se um núcleo é [+V], a projeção do sintagma desse núcleo também será [+V].

Assim, o CP pode ser predicado ou argumento, a depender do traço de Cº.

Nas  sentenças  subordinadas  ou  encaixadas,  CP  é  um  argumento,  sendo  o  seu  núcleo

marcado [-V] e ocupado por um complementizador, que é gerado em Cº. Já nas sentenças raízes, o

CP é predicado, sendo o seu núcleo marcado [+V] e, consequentemente, ocupado por um verbo.

Este é movido para Cº, pois este núcleo se encontra vazio, não havendo em CP qualquer traço

sintático. Logo, diante das análises de Holmberg (1986), Ribeiro (1995) conclui que “a explicação

para o movimento do verbo para Cº está na identificação da sentença como uma sentença raiz e

como um predicado” (p.  27 e  28).  Diante das  inúmeras propostas sobre o sistema CP, Ribeiro

(1995)  intui  que,  nas  línguas  V2,  o  núcleo  Cº  apresenta  uma  especificação  de  traços
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morfossintáticos  que  atraem o  V[+f],  sendo esse  deslocamento  do  V[+f]  para  Cº  um fato  que

implica a identificação da gramática do PA como uma gramática V2. Entretanto, a autora considera

que  o  fato  de  um sistema  linguístico  apresentar  uma  gramática  V2  não  o  impede  de  realizar

construções  V1  (verbo  em  primeira  posição  da  sentença)  e  V>2  (dois  ou  mais  constituintes

antecedendo o verbo).

Em relação a  esse padrão XV superficial,  Paixão de Sousa (2004),  ao  se valer  de  uma

hipótese  estrutural  geral  em seu  trabalho  (mencionado  na  seção  2.1),  entende  que  tal  padrão,

encontrado nas sentenças independentes do sistema médio do Português,  está dividido em duas

categorias: fronteamento e adjunção.

No primeiro caso, o constituinte XP pré-verbal é resultante de um movimento na sintaxe que

o coloca na posição inicial interna ([VX] [X [V traço de x] = #[XV]). Paixão de Sousa (2004) define

essa categoria da seguinte maneira:

(...) o “fronteamento” é concebido em termos gerais como uma operação na qual os
argumentos do verbo e advérbios modais podem ser movidos, na sintaxe, para o
especificador de  uma categoria superior às categorias de flexão ou concordância,
cujo núcleo é então ocupado pelo verbo flexionado. Não se trata, assim, de um
movimento condicionado por requerimentos do sistema flexional (IP, ou AGR, etc.)
(p. 120).

Para a autora, o fronteamento pode ocorrer em dois tipos de estruturas: no sistema SV e no

sistema V2. Nas línguas SV, a exemplo do Português Europeu (PE) e do PB, o fronteamento ocorre

nas construções afetivas (aquelas em que um constituinte é movido para uma posição pré-verbal por

propriedade de ênfase) e no movimento dos advérbios modais, havendo em ambos os casos um

movimento que se relaciona a propriedades semântico-discursivas e não a propriedades flexionais.

Assim como no sistema SV, o fronteamento no sistema V2 também apresenta, em sua ocupação, um

correlato  semântico-discursivo.  Entretanto,  nos  sistemas  V2,  o  movimento  de  “ênfase”  é  mais

generalizado,  permanecendo disponível para todo constituinte  de VP (e não apenas os afetivos,

focalizados etc.) e devendo estar ativo em toda a sentença. A respeito do padrão V2, Paixão de

Sousa (2004) entende que:

As ordens V2 (neste sentido forte) são geradas pelo movimento de um constituinte
de VP para uma categoria funcional para cujo núcleo também o verbo flexionado
se  move;  o  movimento  de  XP  é  um  movimento  A’,  ou  seja,  não  envolve
codificações  de  caso  ou  flexão.  Ainda  assim,  o  núcleo  IP pode  ser  alvo  deste
movimento, nos sistemas em que seu especificador não seja uma posição A (...) Em
outras propostas, é a categoria CP que abriga o verbo e o constituinte movido.
Nestes casos – os sistemas V2 assimétricos – a ordem nas orações independentes e
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nas  orações  dependentes  será  sempre  contrastante,  pois  CP  ocupado  pelo
complementador já configura a ordem V2 nas encaixadas (p. 122).

Apesar  dessas  diferentes  propostas  (nos  sistemas  SV e  V2)  de  derivação  estrutural  da

mudança, Paixão de Sousa (2004) vê algo em comum entre elas: os dois sistemas são marcados pelo

movimento do verbo para o núcleo de uma categoria funcional que está acima da categoria IP

(Inflexional  Phrase –  Sintagma Flexional),  podendo a posição de  especificador  dessa categoria

funcional ser ocupada por um constituinte de VP. Tal núcleo é chamado pela autora de núcleo de

fronteamento, ou FP.

Portanto,  segundo  Paixão  de  Sousa  (2004),  os  constituintes  que  se  enquadram  nessa

categoria  são  os  constituintes  do  VP (Verbal  Phrase –  Sintagma  Verbal),  isto  é,  os  advérbios

modais18, quantificadores, os focos e, até mesmo, os argumentos do verbo. Como exemplos, ela cita

os seguintes:

(22) #[ Bem me importava...

       #[ Muito vos desejei...

       #[ Todos me tratam...

       #[ Elas mesmas lhe contaram ... (p. 83).

Na segunda categoria – adjunção, a construção XV superficial não envolve movimento na

sintaxe. Pelo contrário, o constituinte X é gerado à esquerda, adjunto ([V]  [X] + [V] = X#[V]) à

sentença, numa posição inicial que é externa em relação aos limites sintáticos e fonológicos da

sentença. Para a autora, essa posição externa seria ocupada pelos elementos referenciais (inclusive

os argumentos do verbo, ainda que com restrições19) e pelos elementos pré-verbais que não são

constituintes de VP, tais como as orações dependentes e os PPs (Preposicional Phrase – Sintagma

Preposicional) adjuntos. Daí, a autora apresenta os seguintes exemplos:

18 Paixão de Sousa (2004) acredita que as construções com advérbios modais apresentam uma oposição entre as ordens
XV-VX, mostrando que o advérbio, quando pós-verbal, funciona como um simples modificador do verbo; entretanto,
quando em posição pré-verbal, o advérbio modula a semântica da frase, perdendo a sua denotação original ou, nas
palavras  de  Ana  Maria  Martins  (1994),  sofrendo  um “esvaziamento  semântico”.  Esse  contraste  está  exposto  nos
seguintes exemplos: Bem me disse (=enfático; “disse mesmo”) / Disse-me bem (=neutro; “disse com competência”) (p.
121).

19 Em se tratando dos argumentos referenciais, que, a priori, participam das duas categorias, Paixão de Sousa (2004)
salienta  que,  no  que  tange  aos  complementos  referenciais,  o  complemento  pré-verbal  será  considerado  fronteado
quando não houver retomada clítica; e adjunto quando houver. Isso pode ser exemplificado nos seguintes casos: # [ Isto
lhe disse de todo seu ânimo – fronteamento / os peccados # [ soffremol-os – adjunção (p. 84).
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(23) Suspenso o imperador com esta proposta, # [ disse-lhe Ariano...

       Vendo-o um Cónego no adro daquela antiga Sé # [ lhe disse...

       Em Sintra # [ obrigava-me a tomar ...

       Em Sacavém # [ me deram...

       Por isso # [ mande-me...

       Por esta razão # [ lhe pareceu... (p. 84).

Segundo Antonelli (2011), todas as línguas modernas de origem germânica, exceto o Inglês,

apresentam o efeito  V2 em orações  declarativas  matrizes,  isto  é,  manifestam uma restrição  de

ordem em que o verbo dessas orações pode ser precedido por um constituinte ou sintagma (XP) de

qualquer natureza sintática (sujeito, argumento não sujeito ou adjunto), de forma que o verbo finito

ocupe a  segunda posição na ordem linear  da sentença.  No entanto,  o  autor  acrescenta que,  no

Alemão e no Holandês, o fenômeno V2 ocorre apenas em orações raízes (principais). Nas orações

encaixadas (subordinadas), por outro lado, o verbo finito ocupa a posição final, não configurando,

portanto, o fenômeno V2. Para Antonelli, tal contraste ocorre em virtude da natureza verbo-final

dessas línguas em contextos com sentenças subordinadas.

Além disso, Antonelli deixa claro que essa assimetria entre as orações raízes e as orações

dependentes também ocorre em línguas que não são verbo-final em orações subordinadas. É o caso

do Dinamarquês. Neste, enquanto há o licenciamento do efeito V2 nas orações raízes (matrizes)

com o verbo finito sendo antecedido por um sujeito ou argumento não sujeito e precedendo um

advérbio medial; nas orações encaixadas, o efeito V2 não se manifesta, pois o verbo é antecedido

por um constituinte (sujeito ou argumento não sujeito) e pelo adverbio medial. Sendo assim, essa

relação assimétrica entre os dois tipos de orações segue uma particularidade:

Ou seja, no Dinamarquês, a assimetria matriz/subordinada fica evidente olhando-se
para a posição do verbo em relação a advérbios mediais. Em outras palavras, nas
matrizes,  o  verbo  finito  precede  essa  classe  de  advérbios,  ao  passo  que,  nas
subordinadas, é o advérbio quem precede o verbo finito (ANTONELLI, 2011, p.
33).

O autor também mostra que, em línguas como o Sueco e o Norueguês, essa assimetria leva

em conta a posição do verbo em relação ao advérbio medial e ao elemento de negação.
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Apesar do que foi dito acerca da suposta impossibilidade de realização da ordem V2 em

contextos  com  orações  dependentes,  Antonelli  (2011)  esclarece  que,  no  ramo  germânico20,  a

exemplo do próprio Alemão, o fenômeno V2 apresenta algumas nuances importantes. Segundo o

autor,  a  ordem V2 também pode ocorrer  em sentenças  encaixadas  se  o complementizador  não

estiver presente. A ausência do complementizador só é possível se a oração principal apresentar um

verbo ponte (a exemplo dos verbos sagen [dizer] e glauben [pensar]).

Já as línguas escandinavas continentais, que também dependem de um verbo ponte para a

realização do fenômeno V2, diferem do Alemão pelo fato de a presença do complementizador não

impedir a ordem V2 em sentenças encaixadas.

No Islandês (e também no Iídiche), assim como nas línguas escandinavas continentais, o

fenômeno  V2  em  sentenças  dependentes  não  se  mostra  incompatível  com  a  presença  de  um

complementizador. Todavia, o autor afirma que o Islandês se mostra mais flexível em relação ao

verbo regente quando comparado ao Alemão e as línguas escandinavas:

(...)  ao contrário do Alemão ou das  línguas escandinavas continentais,  que,  em
orações subordinadas, só licenciam a ordem V2 quando o verbo regente é um verbo
ponte,  o  Islandês  apresenta  uma  flexibilidade  maior.  De  fato,  ordens  V2  em
sentenças subordinadas são licenciadas também mesmo quando o verbo regente
não é um verbo ponte (ANTONELLI, 2011, p. 36).

Diante disso, em relação à realização do efeito V2 em orações encaixadas, Antonelli entende

que  as  línguas  se  dividem  em  dois  grupos:  as  línguas  assimétricas (aquelas  que  apresentam

restrições [apenas os verbos ponte] para o licenciamento da ordem V2, a exemplo do Alemão e das

línguas escandinavas continentais) e as línguas  simétricas (aquelas que não apresentam restrições

para o licenciamento do efeito V2, a exemplo do Islandês e do Iídiche).

Em relação ao efeito V2, Antonelli propõe três questões que podem ser levantadas acerca

desse fenômeno:

(i) Qual a posição estrutural onde se encontra o verbo finito nas línguas V2, seja em orações raízes

ou encaixadas?

(ii)  Considerando  a  existência  de  línguas  assimétricas  e  simétricas  na  ordem  linear  V2,  tal

fenômeno pode ser caracterizado de maneira uniforme em termos estruturais?

20 Mesmo sendo uma língua verbo-final como o Alemão, Antonelli (2011) ressalta que o Holandês, por sua vez, parece
não permitir, de forma alguma, o efeito V2 em sentenças subordinadas.
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(iii) O que suscita a ordem V2 e como as particularidades de cada língua podem ser parametrizadas?

Segundo  o  autor,  tais  questões  podem ser  respondidas  por,  pelo  menos,  duas  vertentes

distintas:  a  análise  CP-V2  (oriunda  de  línguas  assimétricas  [Alemão,  Holandês  e  línguas

escandinavas continentais], é decorrente de operações que ocorrem no domínio de CP) e a análise

IP-V2 (oriunda de línguas simétricas [Islandês e Iídiche], é resultante de operações que acontecem

no domínio de IP). Além dessas, surge uma terceira vertente que também envolve operações dentro

do sistema CP.  No entanto,  nessa  nova vertente,  chamada  de  perspectiva  cartográfica,  há  uma

diferença  em  relação  à  análise  CP-V2,  pois  “o  nível  de  CP  é  muito  mais  enriquecido,

disponibilizando  assim  um espaço  estrutural  abrangente  o  suficiente  para  explicar  de  maneira

uniforme  o  fenômeno  V2  não  apenas  nas  línguas  assimétricas,  mas  também  nas  simétricas”

(ANTONELLI, 2011, p. 38).

Para Antonelli,  a hipótese CP-V2,  iniciada a  partir  das  ideias  de Thiersch (1978) e  den

Besten  (1983),  considera  que  o  efeito  V2  envolve  o  movimento  do  verbo  para  C  (núcleo  da

projeção CP), além de um fronteamento de um XP qualquer para SpecCP (posição de especificador

da projeção CP).

Valendo-se  dos  estudos  realizados  por  Vikner  (1995),  Antonelli  apresenta  algumas

evidências  que  corroboram a  ocupação do núcleo  C (posição  padrão  do complementizador  em

orações encaixadas) pelo verbo em sentenças com a ordem linear V2. A primeira evidência diz

respeito ao fato de o sujeito ser precedido imediatamente tanto pelo verbo em segunda posição

quanto pelo complementizador em orações subordinadas não V2, a notar pelos exemplos do Alemão

e do Dinamarquês apresentados a seguir, respectivamente (Vikner 1995:43,  apud ANTONELLI,

2011, p. 39-40):

(24)

a. Diesen Film    haben   die Kinder      gesehen

    this      film     have      the children    seen

b. Er  sagt,  daß   die Kinder    diesen  Film  gesehen  haben

    he  says   that   the children  this      film   seen        have
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(25)

a. Denne  film   har      børnene          set

    this      film  have      children-the   seen

b. Han   siger   at       børnene          har     set    denne  film

    he     says   that     children-the    have   seen  this     film

A segunda  evidência  trata  dos  dois  tipos  de  orações  condicionais  em variação livre  no

Alemão  e  no  Dinamarquês,  sendo  uma  com complementizador  e  a  outra  com  o  verbo  finito

antecedendo o sujeito, respectivamente:

(26) Alemão

Wenn  ich  mehr  Zeit  gehabt  hätte, . . .

if         I     more  time  had      had

Hätte  ich  mehr  Zeit  gehabt, . . .

had      I     more  time  had

(27) Dinamarquês

Hvis  jeg  havde  haft  mere  tid, . . .

if       I     had      had  more  time

Havde  jeg  haft  mere   tid, . . .

had       I     had   more  time

Para Vikner (1995,  apud Antonelli, 2011), essas orações mostram que só há uma posição

disponível,  à  esquerda  do  sujeito,  para  o  complementizador  e  o  verbo –  o  núcleo  C.  Logo,  o

complementizador e o verbo não podem anteceder simultaneamente o sujeito. Além disso, Antonelli

afirma que, segundo Vikner, o núcleo C também pode ser ocupado por um advérbio:
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Vikner apresenta um outro argumento a favor da idéia de que o verbo, em orações
com ordem linear V2, ocupa o núcleo C. O autor assume que, além do verbo finito
em orações com ordem linear V2 e do complementizador em orações com ordem
linear  não  V2,  outros  elementos  podem  ocupar  a  posição  C.  No  Sueco,  por
exemplo, um caso ilustrativo disso seria o advérbio  kanske ‘talvez’, assim como,
no Dinamarquês,  o  elemento adverbial  mon,  que pode ser  traduzido como ‘me
pergunto’. Vikner destaca que, quando estes elementos ocorrem numa sentença, o
verbo não é capaz de preceder o sujeito (...) (ANTONELLI, 2011, p. 42)

Em síntese, Antonelli entende que, na hipótese CP-V2, o verbo, sempre que for possível,

mover-se-á para o núcleo da categoria CP. Tal posição, nas orações matrizes, estaria disponível para

o verbo;  enquanto que,  nas  orações subordinadas,  o movimento do verbo seria  bloqueado pela

presença do complementizador. Isso explica a assimetria da ordem linear do verbo finito nessas

duas orações.

Entretanto,  essa  hipótese,  segundo  Antonelli,  apresenta  um  problema  ao  explicar  a

ocorrência  da  ordem  V2  em  orações  subordinadas.  Diferentemente  do  Alemão  em  que  o

complementizador  não  está  presente  em  sentenças  V2  subordinadas  permitindo  assim  o  livre

movimento do verbo, nas línguas escandinavas continentais, no Islandês e no Iídiche, a ordem V2

em orações  encaixadas  ocorre  mesmo  com a  presença  do  complementizador,  o  que,  à  priori,

impediria  o  movimento do verbo para  o núcleo  C.  Utilizando-se novamente  de Vikner  (1995),

Antonelli acredita que a solução desse problema estaria em uma categoria CP recursiva: “Vikner

(1995), por exemplo, considera que uma sentença V2 introduzida por um complementizador é um

caso  em  que  dois  CP’s  subordinados  são  projetados”  (2011,  p.  44).  Nessa  situação,  o

complementizador ficaria no núcleo C mais alto e o verbo finito seria deslocado para o núcleo C

mais baixo.

Por outro lado, Antonelli, a partir dos estudos de Diesing (1990), esclarece que nem todas as

línguas seriam capazes de instanciar uma categoria CP recursiva:

Diesing (1990) explica  essa diferença assumindo que,  nas línguas escandinavas
continentais, de fato há uma estrutura de CP-recursivo, de modo que o CP adicional
constitui uma barreira para extração. No caso do Iídiche, porém, Diesing assume
que haja apenas um CP, o que permitiria a extração de elementos a partir da oração
subordinada V2. Ou seja, no Iídiche, não haveria uma estrutura de CP recursivo.
Caso aceitemos a interpretação de Diesing, a idéia de um CP recursivo pode ser
mantida, na melhor das hipóteses, para um conjunto de línguas que manifestam o
efeito  V2  em  orações  subordinadas,  mas  não  para  todas.  Isto  é,  sentenças
subordinadas  V2  nas  línguas  escandinavas  continentais  instanciariam  um  CP
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recursivo,  ao  passo  que,  numa  língua  como  o  Iídiche,  isso  não  ocorreria.
(ANTONELLI, 2011, p. 46)

Diante dessa aplicabilidade parcial da proposta do CP recursivo (já que nem todas as línguas

instanciam essa proposta), Antonelli considera tal mecanismo insatisfatório para explicar o efeito

V2 em sentenças encaixadas. Daí o surgimento de uma proposta alternativa – a hipótese IP-V2.

Segundo Antonelli (cf., entre outros, Diesing, 1990; Santorini, 1992, 1995), nessa proposta, a ordem

V2, pelo menos em línguas como o Islandês e o Iídiche, é resultante do movimento do verbo para o

núcleo da categoria IP e do fronteamento de um constituinte XP qualquer para SpecIP.

Para o autor, a maior evidência que favorece essa hipótese está na inexistência de qualquer

tipo de assimetria entre as sentenças matrizes e subordinadas no que concerne à ordem linear do

verbo finito,  isto  é,  o  efeito  V2 é  atestado de forma generalizada  nos  dois  tipos  de sentenças.

Antonelli  exemplifica  essa  simetria  com  sentenças  do  Islandês  (Rögnvaldsson  &  Thráinsson

1990:12 e 23) e do Iídiche (Diesing 1990:44; Vikner 1995:72), respectivamente:

(28)

a. Maríu  hef   ég  aldrei  hitt

   Mary   have I    never  met

   ‘I have never met Mary.’

b. Jón   harmar [ að    þessa  bók   skuli  ég  hafa  lesið

   John regrets   that  this     book  shall  I    have  read

   ‘John regrets that I have read this book’

(29)

a. Dos bukh  hot  Max  geleyent

   the  book   has Max  read

   ‘Max read the book.’
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b. Jonas bedoyert [ az dos bukh hob ikh geleyent

   John regrets that this book have I read

   ‘John regrets that I have read this book’

Tendo em vista  os  exemplos  supracitados,  Antonelli  nota  que o verbo,  seja  nas orações

matrizes  ou  nas  subordinadas,  sempre  se  move  para  o  núcleo  de  IP e  que  o  XP pré-verbal  é

deslocado para SpecIP. Logo, não há assimetria matriz/encaixada em línguas como o Iídiche e o

Islandês, pois o verbo não disputa posição com o complementizador de sentenças V2 subordinadas,

que ocupa a posição de núcleo de CP.

Uma outra  evidência a  favor da hipótese IP-V2 pode ser atestada nas  possibilidades  de

ordem linear do expletivo  það21 no Islandês. Rögnvaldsson & Thráinsson (1990,  apud Antonelli,

2011)  mostram  duas  hipóteses  que  fazem  previsões  distintas  acerca  da  possibilidade  de

licenciamento do expletivo það em orações encaixadas:

Caso se assuma que a ordem V2 no Islandês seja o resultado de operações no
domínio  de  CP,  espera-se  que  það não  possa  ser  licenciado  em  orações
subordinadas,  já  que,  nesse  contexto,  o  complementizador  bloquearia  tanto  o
movimento do verbo para C quanto a presença de qualquer tipo de XP em SpecCP.
Caso se assuma que a ordem V2 no Islandês decorra de operações no domínio de
IP, a previsão que se faz é que o elemento  það possa ser licenciado em orações
subordinadas,  já  que  a  presença  do  complementizador  não  bloquearia  nem  o
movimento do verbo para Infl nem a presença de um XP em SpecIP. (p. 49)

Já que o expletivo það é, de fato, possível em sentenças subordinadas22, temos mais um forte

argumento que corrobora a hipótese IP-V2 em línguas como o Islandês (e também o Iídiche), como

Antonelli (a partir de Rögnvaldsson & Thráinsson 1990:30) apresenta no seguinte exemplo:

21 Este elemento, segundo Antonelli (cf.  Zaenen 1980; Platzack 1983; Thráinsson 1986),  é gerado diretamente na
mesma posição para onde se desloca o XP pré-verbal de sentenças matrizes V2.

22 Ao contrário do Islandês, no Alemão, que pode ser classificado como uma língua CP-V2, já que é o exemplo clássico
de língua V2 assimétrica, a ocorrência do expletivo es  é algo impossível em orações subordinadas, pois em razão da
presença  do  complementizador  em  C,  a  posição  SpecCP estaria  indisponível  para  qualquer  tipo  de  constituinte
(ANTONELLI, 2011).
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(30)

Ég veit [  að   það   hefur  enginn  lesidð  bókina

I    know that Expl  has      no one  read    the-book

‘I know that no one has read the book.’

Por outro lado, existem alguns contra-argumentos em relação à hipótese IP-V2. Dentre eles,

Antonelli destaca a divergência na explicação estrutural das orações interrogativas subordinadas e

matrizes.

Para  Rögnvaldsson & Thráinsson  (1990,  apud Antonelli,  2011),  sendo  a  ordem V2 em

orações subordinadas interrogativas de línguas V2 simétricas decorrentes da natureza IP-V2, no

Islandês especificamente, o verbo se move apenas até Infl e o XP imediatamente pré-verbal se move

para SpecIP, enquanto que o constituinte wh fica localizado no núcleo C23, o que não impediria, de

forma alguma, o movimento do verbo para Infl e o fronteamento de um XP qualquer para SpecIP.

Em relação ao Iídiche, Diesing (1990, apud Antonelli, 2011) apresenta uma análise semelhante que

se distingue em apenas um ponto:

A única diferença em relação à proposta de Rögnvaldsson & Thráinsson é que, para
ela,  o  sintagma  wh de  orações  subordinadas  interrogativas  do  Iídiche  está  na
posição SpecCP, estabelecendo uma relação Spec-Head com um complementizador
nulo no núcleo C. De qualquer forma, a análise de Diesing igualmente prevê o
licenciamento da ordem de palavras V2 nesse contexto, já que, para essa autora
também, línguas V2 como o Iídiche derivam essa ordem de palavras a partir do
resultado de operações no domínio de IP, e não de CP. Assim, a presença de um
elemento wh em SpecCP e a de um complementizador nulo em C não impediriam o
movimento do verbo finito para Infl e o alçamento de um XP qualquer para SpecIP.
(p. 52)

23 Antonelli  (2011)  afirma  que  o  que  levou  Rögnvaldsson  & Thráinsson  (1990)  a  acreditarem  na  ideia  de  um
constituinte  wh no núcleo C foi  a  impossibilidade  de ocorrerem concomitantemente numa sentença  encaixada um
sintagma interrogativo e um complementizador, como exemplificado abaixo:
*Ég veit    ekki [ hver  að    hefur   skrifað  þetta.
  I    know not     who   that  has     written   this
‘I do not know who has written this.’
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Para  Holmberg  (1986,  apud Antonelli,  2011),  o  argumento  para  a  hipótese  de  um

complementizador  nulo  em C se  sustenta,  segundo  Diesing,  pelo  fato  de  o  complementizador

aparecer de forma visível em orações subordinadas interrogativas de algumas línguas escandinavas.

O problema da análise IP-V2 em línguas simétricas, na concepção de Antonelli, estaria na

explicação distinta em relação às orações interrogativas matrizes, seja no Islandês seja no Iídiche.

Nesse caso, o constituinte wh, tanto para Rögnvaldsson & Thráinsson como para Diesing, ocupa a

posição  SpecIP,  o  que  explicaria  por  que  a  topicalização  V2  não  é  licenciada  em  orações

interrogativas matrizes com um sintagma wh antecedendo o verbo, tendo em vista que a presença do

elemento interrogativo em SpecIP impediria o alçamento de qualquer outro constituinte para essa

posição. Não havendo uma razão (senão manter a uniformidade da análise IP-V2) mais plausível

para  explicar  tal  mudança,  Antonelli  entende  que  a  hipótese  IP-V2  diminui,  de  maneira

considerável, a sua capacidade explicativa.

A terceira  hipótese  apresentada  por  Antonelli  explica  o  fenômeno  V2  a  partir  de  uma

perspectiva cartográfica. Nessa hipótese, o autor, baseado em alguns trabalhos, tais como os de

Rizzi (1997, 2001) e Benincà & Poletto (2004), considera que:

(...) o sistema CP deve ser entendido não como uma projeção única que manifesta
um núcleo e um especificador, mas sim como um espaço estrutural composto por
um  conjunto  de  projeções  funcionais  distintas,  cada  uma  delas  tendo  uma
motivação semântico/pragmática específica. (ANTONELLI, 2011, p. 54)

Dentro dessa perspectiva, Antonelli apresenta duas análises distintas: a análise de Roberts

(2004) e uma análise alternativa na qual ele baseia o seu estudo.

Ancorado na proposta cartográfica de Rizzi (1997) para o sistema CP, Antonelli afirma que,

para  Roberts  (2004),  as  línguas  V2 devem ter  o  núcleo  Fin (Fin*,  na  terminologia  criada  por

Roberts) sempre realizado lexicalmente. No entanto, dependendo do tipo de oração, tal realização

varia.

Nas orações matrizes, o requerimento fonético de Fin* só é satisfeito através do movimento

do  verbo  para  Fin*,  tendo  em  vista  que,  não  estando  disponível  na  numeração  sintática  o

complementizador, a realização lexical de Fin* se satisfaz apenas por intermédio de movimento, de

forma que o deslocamento do verbo finito  seria  a  única forma de satisfazer  esse requerimento

fonético.
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Nas orações subordinadas, especificamente nas línguas V2 assimétricas como o Alemão, o

requerimento de Fin* seria satisfeito através da concatenação direta do complementizador.  Para

Roberts  (2004,  apud Antonelli,  2011),  em virtude  do princípio  merge over  move (CHOMSKY,

1995), o complementizador, por estar diante de um caso de concatenação (e não de movimento),

tem a preferência em relação ao verbo para satisfazer o requerimento de Fin* nas subordinadas. Daí

a assimetria entre as orações matrizes e subordinadas observada no Alemão no que diz respeito à

ordem linear do verbo finito.

Em relação à presença de um XP em posição pré-verbal no caso de sentenças com ordem

linear V2, Antonelli mostra que Roberts (2004), para explicar esse fato, propõe uma propriedade

inerente ao núcleo Fin: a presença de um traço EPP (Princípio da Projeção Estendida), isto é, o

requerimento do núcleo para que o seu especificador seja preenchido por um XP apropriado. Logo,

por causa do EPP de Fin*, um XP preencherá a posição de SpecFinP. Uma vez preenchida essa

posição,  Antonelli  explica,  em  consonância  com  Roberts  (2004),  o  porquê  de  não  haver  o

movimento de um sintagma para uma posição de especificador superior a SpecFinP:

Como, em línguas V2, o movimento de um sintagma para SpecFinP seria motivado
apenas pelo traço EPP de Fin*, Roberts propõe que, para efeitos de minimalidade
relativizada  (cf.  Rizzi  2000),  o  XP  movido  pode  ser  caracterizado  como
pertencendo a nenhuma classe particular na tipologia de potenciais barreiras. Por
conta  disso,  o  sintagma  em SpecFinP seria  capaz  de  bloquear  o  alçamento  de
qualquer  outro  XP para  especificadores  mais  acima na  estrutura  oracional.  Em
outras palavras, a idéia básica é que, uma vez que SpecFinP é preenchido por um
XP, isso bloquearia o movimento de outro sintagma para qualquer especificador
que venha a estar disponível acima de SpecFinP. (p. 56)

Entretanto, Antonelli esclarece que, para Roberts (2004), essa restrição de movimento criada

pelo XP1 de SpecFinP não bloqueia a concatenação direta de um constituinte qualquer (XP2) numa

posição de especificador acima de SpecFinP, tal como a posição de SpecTop. Por isso, a ordem V3

(verbo em terceira posição na sentença) também é possível em línguas V2. Tal situação pode ser

exemplificada no Alemão quando o constituinte  imediatamente pré-verbal  (XP1,  satisfazendo o

traço de EPP) é um pronome D que retoma o XP em primeira posição (isto é, o XP2 concatenado na

posição de SpecTop), como vemos na seguinte sentença:
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(31)

a. Den Mann, den habe  ich gesehen

   the   man    him have  I     see

b. [Den Mann]XP2 [den]XP1 habe ich gesehen

Em se tratando das orações subordinadas, Antonelli destaca como Roberts (2004) explica as

diferentes possibilidades de ocorrência da ordem V2. No Alemão, o processo de derivação da ordem

V2 seria semelhante ao de uma oração declarativa matriz. Em orações encaixadas selecionadas por

um verbo ponte, haveria a alternativa de movimento do verbo ao invés do requerimento lexical de

Fin* ser satisfeito com a concatenação do complementizador. Optando-se pelo movimento de V,

haveria simultaneamente o deslocamento de um XP para SpecFinP. Vale ressaltar que, no Alemão,

para o verbo realizar lexicalmente o núcleo Fin* numa oração dependente, o complementizador não

pode estar selecionado na numeração sintática.

Nas  línguas  escandinavas  continentais,  haveria,  segundo Roberts  (2004,  apud Antonelli,

2011) um aspecto diferente em relação ao Alemão, uma vez que a presença do complementizador

em sentenças subordinadas V2 é possível na língua escandinava. O complementizador não seria

concatenado  em  Fin*,  mas  sim  no  núcleo  de  ForceP  (projeção  superior  a  FinP).  Estando  o

complementizador  concatenado  nessa  posição,  o  requerimento  fonético  de  Fin*  seria  satisfeito

através de movimento do verbo, pois não haveria um impedimento para o alçamento do verbo. Feito

o  movimento  do  verbo  para  Fin*,  este,  para  satisfazer  o  seu  traço  EPP,  licencia  também  o

fronteamento de um XP para SpecFinP.

No que diz respeito às línguas simétricas como o Islandês e o Iídiche,  o mecanismo de

formação da ordem V2 em orações encaixadas é semelhante ao que ocorre nas línguas escandinavas

continentais, conforme sugeriu Roberts (2004, apud Antonelli, 2011). Porém, havia uma diferença:

A única  diferença  em relação  às  línguas  escandinavas  continentais  é  que,  em
línguas como o Islandês  e o Iídiche,  o complementizador  seria  concatenado de
maneira  sistemática  em  Force,  e  não  apenas  em  sentenças  subordinadas
selecionadas por um verbo ponte. (ANTONELLI, 2011, p. 60)
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Após expor a análise cartográfica proposta por Roberts (2004), Antonelli evidencia que a

maior vantagem dessa análise é o fato de ela permitir a derivação da ordem linear V2 de maneira

uniforme, isto é, sem precisar dividir as línguas em sistemas CP-V2 e sistemas IP-V2. Além disso,

diante da proposta de Roberts (2004), Antonelli (2011, p. 61) concluiu que “mesmo em línguas V2

simétricas, o espaço relevante para a derivação da ordem linear V2 é o sistema CP, e não o domínio

de IP”.

Ainda dentro da perspectiva cartográfica, Antonelli apresenta uma análise alternativa para a

derivação do efeito V2 nas línguas germânicas. Essa proposta segue o mesmo modelo da análise de

Roberts, revendo somente duas questões: uma relacionada ao EPP e outra relacionada à natureza do

requerimento fonético determinando a realização lexical de Fin*.

Segundo Antonelli,  o primeiro aspecto dessa análise alternativa diz respeito ao fato de o

núcleo Fin, em virtude do default (significa que Fin é V-relacionado), vir especificado com traços ϕ.

A fim de evidenciar a associação de Fin a traços  ϕ, o autor, via Carstens (2003; p. 393), mostra

alguns dialetos do ramo germânico, tais como o Flamengo Ocidental:

(32)

a. Kpeinzen dan-k ik morgen     goan.

   I-think     that-I   I  tomorrow  go

   ‘I think that I’ll go tomorrow.’

b. Kpeinzen da-j       gie  morgen    goat.

   I-think     that-you you tomorrow go

   ‘I Think that you’ll go tomorrow.’

A concordância morfológica entre o complementizador e o sujeito da oração encaixada, no

entender de Antonelli, corrobora a manifestação de traços ϕ por Fin. Na verdade, o autor defende a

hipótese de que o núcleo Fin apresenta traços  ϕ até mesmo em línguas V2 que não manifestam

concordância de complementizador, a exemplo do Alemão e das línguas escandinavas continentais.

Na sua análise,  Antonelli  considera que os traços  ϕ de Fin em línguas V2 sempre estão

associados à  propriedade EPP.  Sendo assim,  depois  de valorar  seus  traços  ϕ por  meio de uma
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relação  de  Agree (concordância),  o  núcleo  Fin,  assim como  é  proposto  na  teoria  minimalista,

promoveria o deslocamento de um XP para a posição SpecFinP. Tal dinâmica ocorre exatamente

dessa forma nas orações matrizes V2.

Em  orações  subordinadas,  o  autor  afirma  que  haveria  uma  concatenação  do

complementizador  em Fin,  promovendo  assim o  cancelamento  dos  traços  ϕ desse  núcleo.  Isso

mostra que o Fin só é especificado com traços ϕ quando ele é V-relacionado (isto é, quando o seu

requerimento fonético é satisfeito pelo movimento do verbo). Estando os traços  ϕ cancelados, a

propriedade EPP, responsável por determinar o preenchimento de SpecFinP por um XP qualquer,

deixa de existir. Por isso, quando o complementizador é concatenado em Fin, a presença de um

sintagma em SpecFinP não é necessária.

Uma vez que Fin não está especificado com traços ϕ, Antonelli (2011, p. 64-65) afirma que

outro núcleo pode ser especificado por esses traços:

Nossa proposta é que, por default, o núcleo T também é V-relacionado e pode estar
associado a traços ϕ. Mas, seguindo a idéia de Chomsky (2004), assumiremos que
T herda seus traços  ϕ de C. Em nossa análise, isso corresponde a dizer que os
traços  ϕ de  T são  herdados  do  núcleo  Fin.  Com isso  em mente  e  seguindo a
terminologia  de  Ouali  (2008)  de  que  os  traços  ϕ podem  ser  conservados,
compartilhados ou doados pelo núcleo C (Fin, em nossa proposta), assumiremos
que, em línguas V2, os traços ϕ são sempre compartilhados entre o núcleo Fin e T.
Ou seja,  esses  dois  núcleos  manifestam traços  ϕ,  os  quais  demandarão tanto o
preenchimento do especificador de FinP quanto o preenchimento do especificador
de TP, visto que, como já sugerimos, os traços ϕ sempre estão associados ao EPP.

O  autor,  por  meio  de  Vikner  (1995:185),  exemplifica  tal  situação  com  sentenças  do

Dinamarquês:

(33)

a. Igår          er  der     kommet en dreng

    yesterday is   there  come     a   boy

b. [FinP Igår er [TP der kommet en dreng
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(34)

a. … at    der    er kommet en dreng

        that there is  come     a   boy

b. … at [TP der er kommet en dreng

Na sentença (33), Antonelli apresenta um caso com uma oração matriz em que o constituinte

pré-verbal satisfaz o EPP associado aos traços ϕ de Fin e o expletivo posposto ao verbo satisfaz o

EPP associado aos traços ϕ de T. Já no exemplo (34), o autor expõe uma sentença encaixada, que

mesmo tendo os traços ϕ de Fin cancelados com a presença do complementizador, os traços ϕ de T

permanecem ativados, conforme é atestado com a presença do expletivo  der, que satisfaz o EPP

associado aos traços ϕ de T.

No que concerne à questão do movimento do verbo para Fin, Antonelli, diferentemente da

proposta  de  Roberts  (2004)  –  segundo a  qual  a  operação de  movimento  do  verbo não é  uma

propriedade da sintaxe visível – assume que o processo de movimento do verbo, também ocorre na

sintaxe visível.  Diante disso,  o autor  propõe uma nova motivação para o movimento de V (ou

concatenação do complementizador) para Fin em línguas V2:

Nossa  proposta  é  que  o  preenchimento  de  Fin,  seja  pelo  verbo,  seja  pelo
complementizador, é desencadeado pela presença de um traço de finitude [+F] (cf.,
entre outros de Haan & Weerman 1986; Haider 1986; Holmberg & Platzack 1995).
De  fato,  efeito  V2 e  finitude parecem estar  relacionados,  por  pelo menos  dois
motivos. Primeiro porque a restrição V2 é uma característica de orações finitas.
Segundo porque, se não ocorre movimento do verbo para a periferia da sentença, é
necessariamente  lexicalizado  um  complementizador  finito  (cf.  de  Haan  &
Weerman 1986). Em vista desses dois aspectos, nada mais natural pensar então que
o traço relevante determinando ou o movimento do verbo ou a concatenação de um
complementizador é um traço de finitude. (ANTONELLI, 2011, p. 65-66)

Para esclarecermos melhor a diferença entre a proposta cartográfica de Roberts (2004) e a de

Antonelli  (2011),  precisamos  entender  que  essa  distinção  envolve  uma reanálise  na  sintaxe  de

fronteamento.

Segundo Roberts (2004, apud Antonelli, 2011), as línguas V2 prototípicas são oriundas do

movimento do verbo para o núcleo Fin e do preenchimento de SpecFinP por XP adequado, a fim de

satisfazer o EPP especificado em Fin.
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Por  outro  lado,  Antonelli  (2011)  propõe uma análise  diferente  para  o  Português  Médio

(século 16 e 17). Segundo o autor, nas sentenças matrizes, o movimento do verbo para Fin já seria

suficiente para satisfaz o EPP desse núcleo, não havendo a necessidade do deslocamento de um XP

para a posição de SpecFinP (posição esta que nem sequer chega a ser projetada). Essa reanálise

acerca  da  satisfação  do  EPP  de  Fin  tem  origem  no  estudo  realizado  por  Alexiadou  &

Anagnostopoulou (1998) sobre as línguas de sujeito nulo como o Espanhol, o Italiano e o Grego.

Para esses autores, nesse tipo de língua, o EPP de T é satisfeito via movimento do verbo. Daí o fato

de eles proporem duas parametrizações para as línguas naturais:

Em  termos  de  como  o  EPP  é  satisfeito  em  T,  a  análise  de  Alexiadou  &
Anagnostopoulou estabelece a seguinte parametrização para as línguas naturais: i)
aquelas que checam o EPP de T através do preenchimento de SpecTP com um DP
visível, como seria o caso do Inglês; e ii) aquelas que, por conta de sua morfologia
verbal, checam o EPP de T através de movimento do verbo, como seria o caso das
línguas de sujeito nulo (ANTONELLI, 2011, p. 180).

Apesar de assumir na íntegra a análise de Alexiadou & Anagnostopoulou (1998), Antonelli

(2011) faz uma ressalva: “Ao invés de seguir a proposta das autoras de que o EPP é motivado por

conta da presença de um traço categorial D em T, continuaremos assumindo, como já apresentado

no capítulo 2, que o EPP é a manifestação estrutural de traços ϕ” (p. 180).

Diferentemente da proposta de Roberts (2004), a reanálise defendida por Antonelli (2011)

permite não apenas uma explicação dos casos de ordem linear V2, mas também dos casos com as

sentenças V1 e V3.

Para explicar o efeito V2 no Português Médio, Antonelli (2011) defende que o XP pré-verbal

é movido para a posição de especificador de uma projeção acima de FinP: SpecTopP ou SpecFocP.

Como a posição de SpecFinP não está ocupada (haja vista que ela nem é projetada no esquema

arbóreo), não há um obstáculo para o movimento do XP pré-verbal até o especificador acima de

FinP.

Em relação ao efeito V3, Antonelli (2011) afirma que dois XPs pré-verbais são deslocados

para as suas respectivas posições de especificadores de duas projeções acima de FinP. Ou seja, tanto

no  efeito  V2  como  no  efeito  V3,  Antonelli  (2011)  apresenta  dois  casos  de  fronteamento  de

constituintes. Em sentenças do tipo V1, o autor mostra que o verbo é movido até o núcleo Fin, mas

não há o fronteamento de constituintes, tendo em vista que o verbo ocupa a primeira posição na

sentença.

No que concerne  ao Português  Europeu (século 18 e  19),  Antonelli  (2011),  baseado na

proposta de Costa (1998, 2004), defende uma análise diferente: enquanto no Português Médio o
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verbo é movido até a periferia da sentença (núcleo Fin); no Português Europeu, o verbo é deslocado

até o domínio de TP, isto é, até o núcleo T. Considerando que a gramática do Português Europeu

instancia um sistema SV, o sujeito pré-verbal tem como locus canônico a posição de SpecTP.

Entretanto, Antonelli (2011) entende que o Português Europeu, nos casos de sujeito posposto

ao verbo, ainda apresenta o alçamento do verbo para o núcleo Fin, podendo o sujeito pós-verbal ser

movido  para  SpecTP  (sujeito  sem  foco  informacional)  ou  para  SpecVP  (sujeito  com  foco

informacional). Com o intuito de explicar esse impasse, Antonelli (2011) afirma o seguinte:

Para resolver essa questão, invocaremos o conceito de competição de gramáticas,
tal como desenvolvido em Kroch (1989, 1994, 2000) e já apresentado no capítulo
1,  em 1.3.1.  Como vimos  na  ocasião  em que  discutimos  esse  conceito,  Kroch
trabalha com a idéia de que, embora na mente do falante a fixação paramétrica que
resulta em mudança linguística seja um processo abrupto (cf. Lightfoot 1991, 1999,
2006), a mudança tal como vista superficialmente nos textos ao longo do tempo
reflete um processo gradual. O autor reconcilia a idéia de fixação abrupta com um
processo gradual  argumentando que,  uma vez fixado o parâmetro de uma nova
gramática,  as  crianças  em  processo  de  aquisição  podem  também  instanciar  a
gramática antiga (devido a questões normativas, por exemplo). Nesse sentido, os
falantes poderiam ser considerados indivíduos bilíngues em razão do fato de terem
internalizado em sua mente os parâmetros de duas gramáticas distintas, embora, na
maioria dos casos, muito parecidas entre si  superficialmente. Assim, a mudança
gradual  que usualmente  se  vê  nos textos  é  um subproduto  de  um processo de
competição de gramáticas que pode acontecer na mente do falante, processo este
que, à medida que o tempo passa, tende a substituir a gramática antiga até o seu
completo desaparecimento (p. 203).

Diante disso, Antonelli (2011) acredita que os casos de marcação paramétrica semelhantes à

gramática do Português Médio (isto é, a análise V–Fin: verbo movido até o núcleo Fin) encontrados

nos  dados  do  Português  Europeu  devem  ser  entendidos  como  exemplos  de  um  processo  de

competição de gramáticas, haja vista que, já no processo de aquisição da linguagem, os falantes dos

séculos 18 e 19 fixariam os parâmetros da GU compatíveis com a gramática do Português Europeu

atual (isto é, apresentariam a análise V–T: verbo movido até o núcleo T).

Em  seus  estudos  sobre  os  sujeitos  periféricos  no  Português  Brasileiro  e  no  Português

Europeu,  Costa  e  Galves  (2002)  propõem  duas  análises  distintas  explicar  a  ordem  SV  nas

gramáticas dessas variedades linguísticas. Segundo os autores, tanto no Português Europeu quanto

no Português Brasileiro há um movimento curto do verbo até o núcleo T (ou seja, nesse ponto, a

análise  coincide  com a  proposta  defendida  por  Antonelli  (2011)  para  explicar  a  gramática  do

Português Europeu).

Na verdade, Costa e Galves (2002) esclarecem que a divergência entre essas duas variedades

do Português reside no posicionamento do sujeito. No Português Europeu, o sujeito pode ocupar
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várias posições-A: SpecAgrSP, SpecTP ou SpecVP. Por outro lado, no Português Brasileiro, estando

a posição SpecTP obrigatoriamente ocupada por uma categoria pronominal relacionado ao sujeito e

sendo SpecVP uma posição de superfície não disponível para sujeito, este só tem a opção de sofrer

um deslocamento à esquerda, isto é, ocupar uma posição de adjunção à SpecAgrSP. Essas duas

análises podem ser ilustradas nos exemplos a seguir:

(35) Português Europeu:

[AgrSP Suj. [TP tSuj. V [VP tSuj. tV]]]

(36) Português Brasileiro:

[AgrSP Suj. [AgrSP [TP pro/ele V [VP tpro tV]]]] (p. 5)

Conforme podemos observar nos exemplos supracitados, a diferença entre as gramáticas do

Português Brasileiro e do Português Europeu, segundo Costa e Galves (2002), gira em torno da

projeção AgrSP:  enquanto  no Português  Europeu o sujeito  ocupa a  posição de  SpecAgrSP; no

Português Brasileiro, o sujeito se adjunge à projeção AgrSP.

Em nossa proposta teórica acerca da explicação da ordem SV na gramática do Português

Brasileiro,  apenas  substituímos  a  projeção AgrsSP pela  projeção TP,  isto  é,  defendemos  que  o

sujeito, na gramática do Português Brasileiro, é adjungido à posição de SpecTP, enquanto o verbo é

movido até o núcleo T.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 2

Ao longo deste capítulo (mais especificamente na seção 2.1), vimos que a passagem do

sistema médio para o moderno, referida por Paixão de Sousa (2004), corresponde a uma diglossia

sintática entre dois sistemas ou duas gramáticas, havendo, ao final desse duelo, a vitória do sistema

inovador sobre o conservador, isto é, a “vitória” do sistema SVX sobre o sistema XVS.

A exemplo dos resultados expostos por Coelho e Martins (2012) a respeito do fato de a

escrita dos brasileiros nascidos no século 19 mostrar padrões de ordenação associados a diferentes

gramáticas  do  português  (PB,  PE e  PA),  os  autores  entendem que as  variações  podem refletir

gramáticas distintas (uma conservadora e uma inovadora), constituindo um possível processo de

mudança  sintática  via  competição  de  gramáticas.  Ao  observarmos  os  diferentes  padrões  de

ordenação encontrados nos nossos dados (cf. capítulo 3), procuramos analisar os resultados obtidos

em consonância com a hipótese de competição de gramáticas, exposta tanto por Paixão de Sousa

(2004) quanto por Coelho e Martins (2012).

Além  disso,  em  sistemas  XVS  (ou  sistemas  V2),  observamos,  neste  capítulo,  que  o

constituinte X é realizado, predominantemente, por um termo circunstancial (locativo ou temporal)

em virtude da posposição do sujeito (ao verbo), que atua como um aspecto condicionador, conforme

afirma Paiva (2011):

Nesse sentido, podemos dizer que a presença de um constituinte adverbial (locativo
ou temporal) na margem esquerda da oração e a posposição do sujeito constituem,
em muitos aspectos, duas faces do mesmo fenômeno, favorecendo, assim, a tese de
que  a  posposição  do  sujeito  é  quase  categoricamente  acompanhada  do
preenchimento  da  posição  mais  à  esquerda  da  oração  por  um constituinte  de
natureza adverbial (p. 262).

Assumimos,  portanto,  na  análise  dos  resultados  exposta  no  capítulo  3,  que  partimos  do

pressuposto de que o constituinte X em posição pré-verbal pode ser representado por um sintagma

preposicional circunstancial de valor locativo ou temporal, podendo tal ocorrência ser condicionada

por duas configurações estruturais: orações com sujeito posposto ao verbo e orações sem sujeito

(PAIVA, 2011).

Em posse desses pressupostos teóricos (dentre tantos outros apresentados na seção 2.1 do

presente  capítulo),  procuramos  atestar,  nesta  pesquisa,  quais  os  padrões  de  ordenação  de

constituintes que compõem efetivamente a gramática do PB, valendo-se, para isso, de uma análise

diacrônica de cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e 20.
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Considerando que o objetivo desta pesquisa é observar os diferentes padrões de ordenação

de  constituintes  em  construções  V2  e  V3  superficiais  de  orações  raízes,  é  imprescindível

analisarmos o estatuto teórico que rege essas construções.  Ou seja,  devemos nos valer de uma

proposta teórica acerca do fenômeno/efeito V2 (que também pode explicar construções do tipo V3)

para explicarmos como os diversos tipos de padrões de ordenação se estruturam dentro de uma

teoria formalista (cf. capítulo 4).

Dentre  as várias propostas  abordadas  na seção 2.2,  optamos pela  análise  da perspectiva

cartográfica defendida por Antonelli (2011), segundo a qual, no Português Médio (instanciador de

um sistema V2), o verbo seria movido para a periferia da sentença (núcleo Fin) e o constituinte pré-

verbal seria fronteado para uma posição de especificador acima da projeção FinP.

Esse deslocamento do verbo coincide com a proposta de Ribeiro (1995), segundo a qual o

verbo é deslocado para o núcleo C, que equivale ao núcleo Fin da proposta do Antonelli (2011). A

mesma coincidência acontece em relação à proposta de Paixão de Sousa (2004). Esta afirma que há

um movimento do verbo para o núcleo de uma categoria funcional que está acima da categoria IP

(Inflexional Phrase – Sintagma Flexional), sendo, pois, o verbo deslocado até o núcleo C (também

denominado de núcleo Fin).  Além disso, assim como é defendido por Paixão de Sousa (2004),

Antonelli (2011) também acredita que o movimento do XP para uma posição pré-verbal envolve um

caso de fronteamento de constituintes.

Em relação ao Português Europeu (instanciador de um sistema SV), a análise de Antonelli

(2011), baseada na proposta de Costa (1998, 2004), defende que o deslocamento do verbo ocorre

até o domínio de TP, ou seja, ele é movido de modo categórico até o núcleo T. O sujeito, por sua

vez, tem a posição de especificador de TP como locus canônico.

No entanto, considerando que a nossa pesquisa envolve um estudo diacrônico sobre a escrita

brasileira dos séculos 19 e 20, nos valemos da análise proposta por Costa e Galves (2002) para

postularmos uma análise teórica acerca da ordem SV na gramática do Português Brasileiro.

Por isso, diante do que foi explanado neste capítulo a respeito dos estudos sobre os diversos

padrões  de  ordenação  de  constituintes  (seção  2.1)  e  sobre  o  estatuto  teórico  que  envolve  as

construções V2 superficiais (seção 2.2), percebemos a enorme contribuição desses trabalhos para a

pesquisa que nós realizamos, no sentido de eles terem funcionado como diretrizes para a realização

do nosso estudo.

No capítulo seguinte,  apresentamos a nossa análise  acerca dos padrões de ordenação de

constituintes  das construções  V2/V3 superficiais  em cartas  pessoais de brasileiros nascidos  nos

séculos 19 e 20.
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CAPÍTULO  3.  OS  PADRÕES  DE  ORDENAÇÃO  DE  CONSTITUINTES  DAS

CONSTRUÇÕES  V2/V3  SUPERFICIAIS  EM CARTAS  PESSOAIS  BRASILEIRAS  DOS

SÉCULOS 19 E 20

INTRODUÇÃO

No  presente  capítulo,  exporemos  os  resultados  empíricos  do  nosso  estudo  sobre  as

construções V2 e V3 superficiais em orações raízes/matrizes (ou seja, em orações principais não

dependentes) e coordenadas, em cartas pessoais escritas por brasileiros no curso dos séculos 19 e

20. Em outras palavras, apresentaremos os resultados dos padrões empíricos a respeito dos tipos de

constituintes (sujeito, adjunto adverbial, argumento topicalizado etc.) que ocupam a posição pré-

verbal nessas construções, favorecendo a formação de diferentes padrões de ordenação: [S]V, [S]

[XP]V, [XP][S]V, [XP]VS, [XP][XP]VS, [XP][XP]V etc. No nosso estudo, observamos apenas os

padrões V2 superficial (verbo em segunda posição na sentença linear) e V3 (ou V>2) superficial

(verbo  em terceira  posição  na  sentença  linear),  dedicando  também uma  atenção  aos  casos  de

posposição do sujeito ao verbo. Para nortear este estudo diacrônico que envolve os séculos 19 e 20,

propomos as seguintes questões:

(i) Qual a natureza do constituinte pré-verbal das orações analisadas nas cartas pessoais, no tipo de

construção V2/V3 superficial?

(ii) Quais os contextos que favorecem a ocorrência de uma ordem [XP]V (constituinte pré-verbal

não realizado por um sujeito) ou [S]V (constituinte pré-verbal realizado por um sujeito)?

(iii) Quais os tipos de construções com inversão do sujeito ([XP]VS) encontrados nos dados das

cartas pessoais? Construções com inversão inacusativa, germânica ou românica?

(iv) Os padrões V2 e V3 (ou V>2) superficiais podem refletir diferentes gramáticas do português no

decorrer dos séculos 19 e 20? Quais seriam essas gramáticas?

(v) Os padrões empíricos [XP]V (constituinte pré-verbal não realizado por um sujeito) versus [S]V

(constituinte pré-verbal realizado por um sujeito) atestados no  corpus podem ser reflexos de um

processo de mudança sintática, entendido via competição entre diferentes gramáticas do português?
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Este  capítulo  está  dividido  em duas  partes:  os  procedimentos  metodológicos  (3.1)  e  os

padrões empíricos de ordenação em cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e 20 (3.2).

3.1. OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção, mostraremos os passos metodológicos adotados na pesquisa empírica, desde a

constituição do corpus até os procedimentos da análise teórica dos resultados obtidos. A perspectiva

teórica adotada aqui envolve a proposta de Kroch (1989; 2001), segundo a qual a variação e a

mudança  nos  domínios  sintáticos  constituem  um  processo  gradual  que  se  desenvolve  via

competição de gramáticas.

3.1.1. A COMPOSIÇÃO DO CORPUS

Em se tratando do corpus utilizado nesta pesquisa, ele é composto 154 por cartas pessoais

(ou  particulares)  brasileiras  publicadas  nos  séculos  19  e  20.  Para  ser  mais  específico,  elas  se

dividem em três metades de século:

(i) Segunda metade do século 19 – composta apenas por cartas de missivistas do Rio de Janeiro que

totalizam 16.038 palavras;

(ii) Primeira metade do século 20 – constituída por cartas de missivistas do Rio de Janeiro e do Rio

Grande do Norte que totalizam 16.117 palavras;

(iii)  Segunda metade do século 20 – composta, exclusivamente, por cartas de missivistas do Rio

Grande do Norte que atingem um total de 16.056 palavras.

As cartas cariocas são oriundas  do  Laboratório de História do Português  Brasileiro da

Universidade Federal do Rio de Janeiro24. As potiguares, por sua vez, integram o corpus mínimo

comum manuscrito  do  Projeto  da  História  do  Português  Brasileiro  no  Rio  Grande  do  Norte

(PHPB-RN)25. A maior parte das cartas potiguares, antes de integrarem o corpus mínimo do PHPB-

RN, compuseram o corpus de pesquisa de Moura (2012). A razão pela qual escolhemos essas cartas

se deve ao fato de elas envolverem diálogos entre grupos de famílias ou entre casais. A princípio,

24 As cartas cariocas estão disponíveis no seguinte site: http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/ .

25 As  cartas  potiguares  estão  disponíveis  no  seguinte  site:  https://sites.google.com/site/corporaphpb/home/corpora-
manuscritos/manuscritos-rio-grande-do-norte .
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pretendíamos trabalhar com três períodos distintos: séculos 18, 19 e 20. Entretanto, em virtude da

baixa oferta de cartas, restou-nos apenas a possibilidade de trabalhar com cartas dos séculos 19 e

20.

A fim de sistematizarmos o nosso  corpus,  procuramos organizar  as cartas  pessoais  aqui

analisadas. Tal organização foi realizada de acordo com o missivista, o ano de publicação da carta, a

naturalidade  do missivista,  a  família/casal  do remetente  e  o  século  de publicação da carta.  Tal

sistematização pode ser observada no quadro 1, a seguir:
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Nº Missivista 
(Nº de cartas)

Ano de
publicação

Naturalidade Família/Casal Século

1 Casimiro José Marques
de Abreu (10 cartas)

1857/1859

RJ

Acervo
Casimiro de

Abreu

19
(2ª metade)

[16.038
palavras]

2 Anna Espínola (4
cartas)

1873/1874/
1881 Acervo

Cupertino do
Amaral

3 Antônio Felizardo
Cupertino do Amaral

(13 cartas)

1879/1886

4 Pedro (2 cartas) 1882 
5 Alberto Fiacho (1 carta) 1882
6 Christiano Benedicto

Ottoni (14 cartas)
1879/1880/
1881/1883/
1885/1887

Acervo dos
avós Ottoni

7 Barbara (8 cartas) 1885/1887/
1888/1889

8
João Pedreira do Couto

Ferraz (15 cartas)

1876/1877/
1878/1879/
1884/1885/
1886/1893/
1895/1896

Acervo
Família
Pedreira
Ferraz-

Magalhães
9

Helena Land Avelar (10
cartas)

1907/1909/
1911/1913/
1914/1916/

1917 
Acervo Land

Avellar 20
(1ª metade)

[16.117
palavras]

10 Eurico (1 carta) 1911
11 Júlio Land Avelar (7

cartas)
1911/1912/

1917
12 Alarico Land Avellar (8

cartas)
1913/1914/

1915 
13 Edgar Land Avelar (1

carta)
1913

14 Jayme Oliveira Saraiva
(6 cartas)

1936 Casal Jaime e
Maria ("Casal
dos anos 30")15 Maria Ribeiro da Costa

(6 cartas)
1936

16 Ruzinete Dantas (6
cartas)

1946

RN
Casal Ruzinete

e Lourival17 Lourival Rocha (6
cartas)

1946

18 Ruzinete Dantas (1
carta)

1951 20
(2ª metade)

[16.056
palavras]

19 Lourival Rocha (10
cartas)

1951/1965/
1972

20 Walter Martins Oliveira
(25 cartas)

1991/1992/
1993/1994

Casal Walter e
Lucinha

Quadro 1: as cartas pessoais brasileiras publicadas nos séculos 19 e 20.
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Conforme  podemos  observar  no  quadro  1,  o  nosso  corpus é  composto  por  154  cartas

pessoais (sendo 48 delas pertencentes aos missivistas potiguares e 106 pertencentes aos missivistas

do Rio de Janeiro) oriundas de 18 missivistas diferentes, sendo 15 do Rio de Janeiro e 3 do Rio

Grande do Norte.

3.1.2.  O  TRATAMENTO  DOS  DADOS:  CRITÉRIOS  DE  COLETA,  CODIFICAÇÃO  E

ANÁLISE

Após a organização do corpus a ser estudado, realizamos, nas cartas pessoais, a coleta dos

dados, isto é, separamos, para análise, as construções V2 e V3 (ou V>2) das orações matrizes/raízes

e coordenadas. Ao coletarmos os dados, não consideramos nem os clíticos e nem a partícula de

negação (“não”) como constituintes pré-verbais. Ainda que não tenhamos trabalhado com a Teoria

da Variação e Mudança (TVM), utilizamos o aparato metodológico dessa teoria para realizarmos a

categorização ou codificação dos dados coletados. Para isso, observamos os contextos linguísticos

listados a seguir:

1)  Posicionamento superficial do verbo – V2 superficial (verbo em segunda posição na sentença

linear) ou V3 superficial (verbo em terceira posição na sentença linear);

2) Realização do sujeito – preenchido ou nulo;

3) Ordem do sujeito – SV (anteposto ao verbo) ou VS (posposto ao verbo);

4) Forma de representação do sujeito – pronomes pessoais (inclusive os de tratamento), pronomes

indefinidos,  pronomes  demonstrativos,  DP  simples,  DP  composto  (NP  +  relativa),  oração

subordinada;

5) Natureza sintática do constituinte pré-verbal contíguo ao verbo ([YP][XP]V / [XP]V) – sujeito,

argumento topicalizado, adjunto adverbial;

6)  Natureza  sintática  do  constituinte  pré-verbal    não   contíguo ao verbo ([YP][XP]V)  – sujeito,

argumento topicalizado, adjunto adverbial;

7)  Tipo de constituinte circunstancial  pré-verbal contíguo ao verbo – focalizador,  quantificador,

locativo,  temporal,  modal,  condicional,  causal,  negação,  final,  concessivo,  conformativo,

instrumental ou de meio, dúvida, inclusão, afirmação;

8) Tipo de constituinte circunstancial pré-verbal   não   contíguo ao verbo – focalizador, quantificador,

locativo,  temporal,  modal,  condicional,  causal,  negação,  final,  concessivo,  conformativo,

instrumental ou de meio, dúvida, inclusão, afirmação;
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9) Forma de representação do circunstancial     pré-verbal contíguo ao verbo – sintagma preposicional,

advérbio ou locução adverbial, oração subordinada adverbial;

10)  Forma  de  representação  do  circunstancial  pré-verbal    não   contíguo  ao  verbo –  sintagma

preposicional, advérbio ou locução adverbial, oração subordinada adverbial;

11)  Tipo de verbo – verbo inergativo, verbo inacusativo não-existencial, verbo biargumental sem

preposição (verbo transitivo direto), verbo biargumental com preposição (verbo transitivo indireto),

verbo triargumental (verbo transitivo direto e indireto), cópula (verbo “ser”);

12) Animacidade do sujeito – mais animado, menos animado;

13)  Século – segunda metade do século 19,  primeira metade do século 20, segunda metade do

século 20;

14) Tipo de inversão – inversão inacusativa, inversão românica, inversão germânica;

15) Nome do informante  26 – Casimiro José Marques de Abreu, Anna Espínola, Antônio Felizardo

Cupertino do Amaral, Pedro, Alberto Fiacho, Christiano Benedicto Ottoni, Barbara, João Pedreira

do Couto Ferraz, Helena Land Avelar, Eurico, Júlio Land Avelar, Alarico Land Avellar, Edgar Land

Avelar, Jayme Oliveira Saraiva, Maria Ribeiro da Costa, Ruzinete Dantas, Lourival Rocha, Walter

Martins Oliveira.

Uma vez finalizada a codificação dos dados coletados, estes foram submetidos ao programa

do pacote estatístico GOLDVARB 2001 (cf. ROBINSON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001)

para observarmos a taxa de frequência dos diferentes contextos, bem como a interação entre os

mesmos.  Tendo  em  vista  que  o  nosso  objeto  de  pesquisa  não  apresenta  uma  regra  variável,

limitamo-nos apenas ao uso do aparato metodológico da teoria variacionista. Os resultados foram

analisados  a  partir  de  uma  abordagem  formalista  –  Teoria  dos  Princípios  e  Parâmetros –

(CHOMSKY, 1986).

Em consonância  com os  trabalhos  de  Paixão  de  Sousa  (2004),  Paiva  (2011),  Coelho  e

Martins (2009; 2012) e sem ignorarmos obviamente as contribuições dos outros autores citados

neste trabalho, procuramos explicar, através das hipóteses oriundas desses estudos, os diferentes

padrões de ordenação encontrados nos nossos dados (cf. seção 3.2). Além disso, tentamos explicar,

amparados pela proposta cartográfica do Antonelli (2011) e de Costa e Galves (2002), como esses

padrões são sintaticamente “estruturados” numa representação arbórea (cf. exposto no capítulo 4).

26 Apesar de termos considerado o contexto “nome do informante”, não observamos qualquer informação relevante
para a nossa pesquisa.
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3.2.  OS  PADRÕES  EMPÍRICOS  DE  ORDENAÇÃO  EM  CARTAS  PESSOAIS

BRASILEIRAS DOS SÉCULOS 19 E 20

Ao realizarmos o tratamento estatístico dos dados, obtivemos um total de 1596 ocorrências,

sendo 1141 (71%) com construções do tipo V2 superficial (apenas um constituinte em posição pré-

verbal) e 455 (29%) com construções do tipo V3 superficial (dois constituintes em posição pré-

verbal).  Assim  como  aconteceu  no  estudo  de  Paixão  de  Sousa  (2004),  é  notória,  portanto,  a

preponderância do padrão V2 superficial na escrita brasileira dos séculos 19 e 20.

Em se tratando da relação entre esses dois tipos de construções e o contexto realização do

sujeito, auferimos os seguintes resultados:

V2 V3 Total
Nulo 455 (86%) 77 (14%) 532 (33%)

Preenchido 686 (64%) 378 (36%) 1064 (67%)
Total 1141 (71%) 455 (29%) 1596

Tabela 1: posicionamento superficial do verbo vs realização do sujeito.

V2
Nulo 455 (40%)

Preenchido 686 (60%)
Total 1141

Tabela 1.1: construção V2 vs realização do sujeito.

V3
Nulo 77 (17%)

Preenchido 378 (83%)
Total 455

Tabela 1.2: construção V3 vs realização do sujeito.

Diante dos resultados da tabela 1, percebemos uma alta discrepância nos casos de sujeito

nulo em construções V2 e V3 com 86% e 14%, respectivamente. Ainda que a construção com V2

superficial prevaleça numericamente sobre a V3 (71% – 29%), isso constitui uma forte evidência de

que a ocorrência de sujeito nulo pode ser favorecida por construções V2 superficial.  Conforme

atestado na tabela 1.1, quando consideramos apenas as construções V2 superficiais, a proporção de
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sujeito nulo e preenchido fica mais equilibrada (40% - 60%, respectivamente). Logo, temos mais

uma evidência que corrobora o favorecimento do sujeito nulo em construções V2.

Por outro lado, na tabela 1.2, encontrarmos indícios de que o sujeito preenchido (83%) é

favorecido por construções do tipo V3 superficial, seja em posição contígua ao verbo ([YP][XP]V)

ou  não  ([YP][XP]V).  Como  exemplos  de  sujeito  nulo  e  preenchido,  temos  os  seguintes,

respectivamente:

(1) Já tive notícia da boa recepção que lhe fizeram na Rua do Lavradio... (Século 19);

(2) Quinta feira (31)  os deputados provinciais dão um baile nos salões do “Club Cearense” ao

Doutor Barros Pimentel... (Século 19).

Como podemos observar na sentença (1), temos um caso de construção V2 superficial com

sujeito  nulo  referencial  de  1ª  pessoa27,  sendo  o  verbo  transitivo  direto  (biargumental  sem

preposição) precedido por um termo circunstancial de valor temporal. A sentença (2), por sua vez,

constitui  uma construção do tipo V3 superficial  com sujeito  preenchido em posição pré-verbal

contígua ao verbo bitransitivo (triargumental).

Ainda em relação à tabela 1, vemos que, no total de dados, os casos de preenchimento do

sujeito, cf. (3), são muito superiores em relação aos casos de sujeito nulo (67% – 33%), a exemplo

do que foi apontado por Paixão de Sousa (2004). Segundo a autora, a partir da primeira metade do

século 18, há uma diminuição nos casos de sujeito nulo em textos do Português Europeu.

(3)  Nós estamos ansiosos por isso e ficamos bem satisfeitos se a comarca for na prova do Rio

(Século 19).

Ao cruzarmos os contextos realização do sujeito e século, logramos os seguintes resultados:

27 Contrariando  Duarte  et  al.  (2012),  que  mostraram  que  os  sujeitos  de  2ª  e  1ª  pessoa  lideram  os  casos  de
preenchimento na fala, ou seja, são mais resistentes aos casos de sujeito nulo.
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Nulo Preenchido Total
Séc. 19 175 (39%) 269 (61%) 444 (28%)

Séc. 20 - 1ª metade 180 (29%) 432 (71%) 612 (38%)
Séc. 20 - 2ª metade 177 (33%) 363 (67%) 540 (34%)

Total 532 (33%) 1064 (67%) 1596
Tabela 2: Cruzamento do contexto realização do sujeito com o contexto século.

Diante da tabela 2, apesar de o sujeito preenchido predominar, é nítido, em relação ao século

20 (e também em relação ao total de sujeitos nulos e preenchidos), o equilíbrio na ocorrência de

sujeitos nulos (39%) e preenchidos (61%) em cartas do século 19. Além disso, a exemplo do que foi

dito por Kato et al. (2006), podemos observar uma elevação na taxa de sujeito preenchido do século

19 para o 20, conforme ilustrado no gráfico 1:

Quando o contexto  posicionamento superficial  do verbo é  relacionado com a  ordem do

sujeito, chegamos aos resultados transcritos na tabela 3:
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V2 V3 Total
SV 620 (63%) 370 (37%) 990 (93%)
VS 66 (89%) 8 (11%) 74 (7%)

Total 686 (64%) 378 (36%) 1064
Tabela 3: posicionamento superficial do verbo vs ordem do sujeito.

Tendo em vista os dados obtidos, percebemos, nos casos com preenchimento de sujeito, uma

predominância absoluta do sujeito em posição pré-verbal (93%) na amostra, correspondendo a mais

de dez vezes a ordem de sujeito pós-verbal (7%). Isso corrobora o que Torres Morais (1993) e

Coelho e Martins (2012) afirmaram, pois, segundo os autores, a partir do século 18, já se inicia no

PB um aumento  da  ordem SV (ou SXV/XSV),  que  se  consolida  definitivamente  como ordem

canônica no século 20.

Entretanto, ao considerarmos os dados com sujeito nulo (isto é, dados em que o XP pré-

verbal  não é  realizado por um sujeito,  haja  vista  que este  não está  preenchido na sentença),  a

predominância da realização do sujeito como constituinte pré-verbal diminui consideravelmente.

Do total de 1596 dados, 62% (990 dados) é composto por construções em que o constituinte pré-

verbal  é  realizado por  um sujeito.  Por  outro lado,  em 38% (606 dados = 74 dados de sujeito

posposto + 532 dados de sujeito nulo) desse total, o constituinte pré-verbal não é realizado por um

sujeito.

Além disso, também merece destaque, na tabela 3, o índice de posposição do sujeito nas

construções V2 (89%), que é muito superior ao índice de posposição nas construções V3 (11%).

Logo,  podemos  inferir  que  a  posposição  do  sujeito  é  condicionada  por  construções  com  V2

superficial, conforme vemos na sentença (4):

(4) Em cima vão uns ovos muito frescos para você (Século 20 – 1ª metade).

Portanto, ao fazermos uma ponte com a hipótese proposta por Paiva (2011), segundo a qual

as orações sem sujeito e as orações com sujeito posposto podem funcionar como duas configurações

estruturais que condicionam a realização de uma ordem em que um termo circunstancial (temporal

ou locativo) ocupa a posição pré-verbal, podemos associar esse padrão de ordenação (advérbio –

verbo – [sujeito])  a construções do tipo V2 superficial,  haja vista que essas construções,  como

vimos nos resultados da nossa pesquisa (tabelas 1 e 3), parecem favorecer o sujeito nulo e o sujeito
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posposto.  As  sentenças  (1)  e  (4)  são  dois  casos  que  evidenciam esse  padrão  de  ordenação:  o

primeiro com um adjunto adverbial temporal (representado por um advérbio) precedendo o verbo; e

o  segundo  com  um  adjunto  adverbial  locativo  (representado  por  um  sintagma  preposicional)

antecedendo o verbo. Para Paiva (2011), a posposição do sujeito de verbos inacusativos, seja na

modalidade escrita ou falada do PB, favorece a ocorrência de termos circunstanciais em posição

pré-verbal, a exemplo da sentença (4) com o verbo inacusativo “ir”.

Com o propósito de apurarmos a relação entre o contexto  ordem do sujeito e o contexto

século, fizemos o cruzamento entre esses dois aspectos e obtivemos os resultados abaixo:

SV VS Total
Séc. 19 231 (86%) 38 (14%) 269 (25%)

Séc. 20 - 1ª metade 399 (92%) 33 (8%) 432 (41%)
Séc. 20 - 2ª metade 360 (99%) 3 (1%) 363 (34%)

Total 990 (93%) 74 (7%) 1064
Tabela 4: cruzamento do contexto ordem do sujeito com o contexto século.

A partir desses resultados, atestamos, nas construções com sujeito preenchido, o aumento

gradativo da ordem SV (sujeito em posição pré-verbal) ao longo das três metades de século (isto é,

desde  a  segunda  metade  do  século  19  até  a  segunda  metade  do  século  20),  alcançando,

respectivamente, 86% - 92% - 99%. Tal resultado pode ser avalizado por Paixão de Sousa (2004) –

para o português europeu, que vê os textos modernos (séculos 18 e 19) associados a um “sistema

SV”,  haja  vista  que  eles  teriam a  posição  pré-verbal  como a  menos  marcada  para  os  sujeitos

lexicais, o que explica, segundo a autora, o aumento da ordem SV e a diminuição da ordem VS.

Essa situação pode ser ilustrada no seguinte gráfico:
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Apesar dessa preponderância absoluta da ordem SV ao longo das três metades de século,

notamos uma certa distorção desses resultados ao considerarmos os casos com sujeito nulo (isto é,

ao considerarmos os  175 casos de sujeito nulo da segunda metade do século 19, os  180 casos de

sujeito nulo da primeira metade do século 20 e os 177 casos de sujeito nulo da segunda metade do

século 20), conforme observamos na tabela 5:

[XP] pré-verbal

sujeito

[XP] pré-verbal

não sujeito

Total

Séc. 19 231 (52%) 213 (48%) 444
Séc. 20 – 1ª metade 399 (65%) 213 (35%) 612
Séc. 20 – 2ª metade 360 (67%) 180 (33%) 540

Total 990 (62%) 606 (38%) 1596
Tabela 5: tipo de [XP] pré-verbal vs século.

Diante da tabela 5, vemos que os dados da primeira e da segunda metades do século 20

mantém um predomínio (ainda que menor em relação aos casos que consideram apenas os dados

com sujeito preenchido) das construções com o constituinte pré-verbal representado por um sujeito

sobre as construções com um constituinte pré-verbal não sujeito, apresentando, respectivamente, as

seguintes proporções: 65% (399/612 dados) – 35% (213/612 dados) nas cartas da primeira metade
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do século 20 e 67% (360/540 dados) – 33% (180/540 dados) nas cartas da segunda metade do

século 20.

Diferentemente do que acontece no século 20, no século 19, a ocorrência de ordens com o

sujeito  em posição  pré-verbal  chega  a,  no  máximo,  52% (231/444 dados).  Nos  48% (213/444

dados) restantes,  os constituintes pré-verbais são representados por um constituinte  não sujeito.

Esses resultados podem ser ilustrados no gráfico 3:

Sendo assim, atestamos que as cartas pessoais brasileiras do século 19 parecem apresentar

padrões de ordenação associados a um sistema V2 e a um sistema SV, configurando, portanto, um

possível processo de competição entre diferentes gramáticas que instanciam ou um sistema V2 ou

um sistema SV. Ou seja,  as cartas brasileiras do século 19 promovem uma competição entre  a

gramática do Português Clássico (instancia o sistema V2) e as gramáticas do Português Brasileiro

e/ou do Português Europeu (instanciam o sistema SV). Em contrapartida, nas cartas pessoais do

século  20  (primeira  e  segunda  metades),  há  um  notório  aumento  dos  padrões  de  ordenação

associados ao sistema SV, que se mostra mais estável. Como exemplos dos dois tipos de ordem

discutidos acima, apresentamos as sentenças (5) e (6):
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(5) Ainda não chegou o vapor com presentes teus – VS (Século 19);

(6) Os salesianos têm um grave inconveniente – SV (Século 19).

Esteja anteposto ou posposto ao verbo, o sujeito pode ser representado de diversas maneiras.

A tabela 6 mostra justamente isso ao ver a influência do aspecto forma de representação do sujeito

sobre o contexto posicionamento superficial do verbo:

V2 V3 Total
DP simples 270 (67%) 133 (33%) 403 (38%)

Pronome pessoal/tratamento 317 (60%) 214 (40%) 531 (50%)
DP composto 45 (83%) 9 (17%) 54 (5%)

Pronome demonstrativo 17 (61%) 11 (39%) 28 (3%)
Oração subordinada 27 (84%) 5 (16%) 32 (3%)
Pronome indefinido 10 (62,5%) 6 (37,5%) 16 (1%)

Total 686 (64%) 378 (36%) 1064
Tabela 6: posicionamento superficial do verbo vs forma de representação do sujeito.

Ao  fazermos  uma  leitura  do  resultado  total  da  tabela  6,  notamos  um  predomínio  da

representação do sujeito como um pronome pessoal/tratamento (50% do total), cf. (7), e como um

DP simples (38% do total), cf. (8). Além disso, também atestamos, em oposição às construções V3,

uma predominância do sujeito realizado por constituintes foneticamente pesados em construções

V2:  DP  composto  (sintagma  determinante  +  oração  relativa  ou  adjetiva),  cf.  (9),  e  oração

subordinada, cf. (10), com 83% e 84%, respectivamente.

(7) Eu previ que Maninha ia ao benefício da Cortesi quando li os anúncios nos Jornais (Século 19);

(8) A razão é simples (Século 19);

(9)  Ao  dia  30  de  Junho  próximo  faz anos  a  irmã  do  Rodolfo  que  com a  maior  dedicação  e

desinteresse ensina-o Handarca (Século 19);

(10) Já não é pouco os meus sócios consentirem na entrada dele (Século 20 – 1ª metade).
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Por outro lado, a representação do sujeito como um pronome pessoal/tratamento se mostra

mais equilibrada (em relação às demais formas de representação) nos dois tipos de construções (V2

– 60%; V3 – 40%).

Ao cruzarmos  o  contexto  ordem do sujeito com o contexto  forma de  representação do

sujeito, obtemos resultados interessantes, conforme mostra a tabela 7:

SV VS Total
DP simples 359 (89%) 44 (11%) 403 (38%)

Pronome pessoal/tratamento 523 (98%) 8 (2%) 531 (50%)
DP composto 39 (72%) 15 (28%) 54 (5%)

Pronome demonstrativo 28 (100%) 0 (0%) 28 (3%)
Oração subordinada 25 (78%) 7 (22%) 32 (3%)
Pronome indefinido 16 (100%) 0 (0%) 16 (1%)

Total 990 (93%) 74 (7%) 1064
Tabela 7: cruzamento do contexto ordem do sujeito com o contexto forma de representação do sujeito.

Considerando a preponderância absoluta da ordem SV (sujeito-verbo) sobre a VS (verbo-

sujeito) no total de dados (93% – 7%), percebemos que essa predominância aumenta ainda mais

quando o sujeito é representado por um pronome pessoal/tratamento (98% – 2%), por um pronome

demonstrativo (100% – 0%) ou por um pronome indefinido (100% – 0%). Por outro lado, quando o

sujeito é representado por um constituinte foneticamente pesado (DP composto [72% – 28%] e

oração subordinada [78% – 22%]), a prevalência da ordem SV não é tão absoluta como nos demais

casos.

De fato, nem sempre o constituinte pré-verbal é representado por um sujeito, principalmente

nas cartas pessoais do século 19, podendo tal constituinte exercer outra função sintática na oração.

Quando  comparamos  o  contexto  posicionamento  superficial  do  verbo com o  aspecto  natureza

sintática do constituinte  pré-verbal  contíguo ao verbo,  logramos o que se encontra  exposto na

tabela 8:

V2 V3 Total
Adjunto adverbial 467 (67%) 229 (33%) 696 (43%)

Sujeito 645 (75%) 212 (25%) 857 (54%)
Argumento topicalizado 29 (67%) 14 (33%) 43 (3%)

Total 1141 (71%) 455 (29%) 1596
Tabela 8: posicionamento superficial do verbo vs natureza sintática do constituinte pré-verbal contíguo ao verbo.
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Após analisarmos a tabela 8, observamos que todos os constituintes sintáticos pré-verbais

contíguos ao verbo ocorrem principalmente em construções V2 ao invés das construções V3. Isso se

deve ao fato de aquelas serem mais representativas nos dados quando comparadas  a estas.  Em

relação ao resultado total  exposto na tabela  8,  percebemos uma prevalência  do sujeito  sobre o

adjunto adverbial na realização sintática do constituinte pré-verbal contíguo ao verbo, de maneira

que esse constituinte será representado por um sujeito, cf. (11), em 54% e por um adjunto adverbial,

cf. (12), em 43% dos casos. Ou seja, quando o constituinte pré-verbal não for um sujeito, ele será,

provavelmente, um adjunto adverbial.

(11) Ele é um belo camarada com que mantemos negócios e de quem só tenho recebidos obséquios

(Século 20 – 1ª metade);

(12) Ontem te escrevi uma longa carta (Século 20 – 1ª metade).

Conforme vimos nos diversos estudos acerca dos padrões de ordenação do português, essa

predominância do adjunto adverbial e do sujeito como constituintes sintáticos pré-verbais contíguos

ao verbo apresenta  uma fundamentação  teórica.  O primeiro  caso,  levando  em consideração os

resultados das tabelas, é condicionado por construções V2, que, por sua vez, favorecem a realização

de  sujeito  nulo  e  posposto,  duas  configurações  condicionadoras  da  realização  de  um  termo

circunstancial  (temporal/locativo)  em posição  pré-verbal, conforme  a  hipótese  de  Paiva  (2011)

citada anteriormente. Já o segundo caso se mostra em consonância com os resultados do estudo de

Coelho  e  Martins  (2012),  que  atestaram a  prevalência  do  sujeito  como constituinte  pré-verbal

contíguo ao verbo.

Com o propósito de obtermos resultados mais específicos, cruzamos o contexto  natureza

sintática do constituinte pré-verbal contíguo ao verbo com o contexto século:
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Adj. adv. Sujeito Arg.

topicalizado

Total

Séc. 19 232 (52%) 202 (46%) 10 (2%) 444 (28%)
Séc. 20 - 1ª metade 268 (44%) 319 (52%) 25 (4%) 612 (38%)
Séc. 20 - 2ª metade 196 (36%) 336 (62%) 8 (2%) 540 (34%)

Total 696 (43%) 857 (54%) 43 (3%) 1596
Tabela 9:  cruzamento do contexto natureza sintática do constituinte pré-verbal contíguo ao verbo com o contexto

século.

Ao  observarmos  a  tabela  9,  vemos  que,  no  século  20,  a  realização  do  sujeito  como

constituinte  pré-verbal  contíguo  ao  verbo  predomina  com 52% e  62% na  primeira  e  segunda

metade, respectivamente. No século 19, por outro lado, o constituinte pré-verbal contíguo ao verbo

é  preponderantemente  representado  por  um adjunto  adverbial  (52%),  contrariando,  portanto,  o

resultado total dos dados. Daí, haver mais uma razão que comprova a hipótese que defendemos

neste trabalho: o século 19 está associado aos sistemas V2 e SV. A tabela 9 pode ser ilustrada no

gráfico seguinte:

78

Gráfico 4: Constituinte sintático pré-verbal contíguo ao verbo vs Século.

Séc. 19 - 2ª metade Séc. 20 - 1ª metade Séc. 20 - 2ª metade
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Adj. adverbial

Sujeito

Arg. topicalizado



Como podemos observar, da segunda metade do século 19 até a segunda metade do século

20, o sujeito inicia um aumento gradativo (46% - 52% - 62%); enquanto que o adjunto adverbial,

por sua vez, decresce consideravelmente (52% - 44% - 36%).

Quando o contexto século é cruzado com o aspecto natureza sintática do constituinte pré-

verbal não contíguo ao verbo, a proporção dos dados praticamente se inverte:

Adj. adv. Sujeito Arg.

topicalizado

Total

Séc. 19 70 (71%) 24 (25%) 4 (4%) 98 (22%)
Séc. 20 - 1ª metade 110 (57%) 70 (36%) 13 (7%) 193 (42%)
Séc. 20 - 2ª metade 118 (72%) 39 (24%) 7 (4%) 164 (36%)

Total 298 (66%) 133 (29%) 24 (5%) 455
Tabela 10: cruzamento do aspecto natureza sintática do constituinte pré-verbal não contíguo ao verbo com o contexto

século.

Em relação ao total de dados, é nítida a preponderância do adjunto adverbial (66%) como

constituinte pré-verbal não contíguo ao verbo. No século 19, enquanto período provedor de dois

sistemas (V2/SV) linguísticos conforme já afirmamos aqui, a superioridade numérica do adjunto

adverbial aumenta ainda mais (de 52% para 71%) em relação ao sujeito. Contrariando o que é

atestado na tabela 8, no século 20, o adjunto adverbial também predomina, alcançando 72% dos

dados na segunda metade.  Diante disso,  entendemos que,  enquanto o constituinte sintático pré-

verbal  contíguo  ao  verbo  tende  a  ser  realizado  por  um  sujeito;  o  constituinte  pré-verbal  não

contíguo ao verbo é preferencialmente realizado por um adjunto adverbial, mesmo nas cartas do

século 20.

Tendo em vista que a natureza sintática do constituinte pré-verbal pode ser representada por

um adjunto adverbial ou termo circunstancial,  este pode ser tipificado de diferentes maneiras, a

notar pelos resultados seguintes:
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V2 V3 Total
Causal 18 (90%) 2 (10%) 20 (3%)
Modal 38 (70%) 16 (30%) 54 (8%)

Quantificador 9 (90%) 1 (10%) 10 (1%)
Conformativo 5 (100%) 0 (0%) 5 (1%)
Focalizador 45 (54%) 39 (46%) 84 (12%)
Temporal 210 (65%) 115 (35%) 325 (47%)

Instrumental 18 (100%) 0 (0%) 18 (2%)
Locativo 48 (75%) 16 (25%) 64 (9%)

Final 6 (75%) 2 (25%) 8 (1%)
Concessivo 5 (83%) 1 (17%) 6 (1%)
Condicional 52 (85%) 9 (15%) 61 (9%)

Inclusão 5 (28%) 13 (72%) 18 (2%)
Negação 2 (17%) 10 (83%) 12 (2%)
Dúvida 2 (33%) 4 (67%) 6 (1%)

Afirmação 4 (80%) 1 (20%) 5 (1%)
Total 467 (67%) 229 (33%) 696

Tabela 11:  posicionamento superficial do verbo vs tipo de constituinte circunstancial que antecede imediatamente o

verbo.

Em relação ao termo circunstancial  que antecede imediatamente  o verbo,  percebemos  a

preponderância  do  circunstancial  de  valor  temporal  (47%  do  total),  cf.  (13),  representando

praticamente  a  metade  dos  dados  encontrados.  Ainda  que  em menor  quantidade,  encontramos

também circunstanciais de valor focalizador (12%), cf. (14); locativo (9%), cf. (15); condicional

(9%), cf. (16); e modal (8%), cf. (17), além de outros menos representativos.

(13) O dia por enquanto parece não ficar péssimo pela noite pois está realmente belíssimo (Século

20 – 1ª metade);

(14)  Só estarei ai quinta ou sexta quando vou re | ceber dinheiro se Deus quizer (Século 20 – 2ª

metade);

(15) Aqui vamos indo sem maior novidade (Século 20 – 1ª metade);

(16) Se não puderes vir esta semana | escreva-me por Cícero Almeida (Século 20 – 2ª metade);

(17) e eu igualmente rogo-lhe queira dar lembranças minhas a todos e a benção a Seu filho (Século

19).

Considerando o tipo de constituinte circunstancial  que antecede o verbo de maneira não

contígua, obtemos os seguintes resultados:
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V3
Locativo 38 (13%)

Instrumental 3 (1%)
Causal 4 (1%)

Temporal 138 (47%)
Concessivo 8 (3%)
Condicional 33 (11%)

Modal 7 (2%)
Quantificador 4 (1%)
Focalizador 36 (12%)

Inclusão 4 (1%)
Dúvida 5 (2%)

Conformativo 11 (4%)
Afirmação 7 (2%)

Total 298
Tabela 12: posicionamento superficial do verbo vs tipo de constituinte circunstancial que antecede o verbo de maneira

não contígua.

Diante  da  tabela  12,  vemos  que  a  proporção  de  ocorrência  dos  tipos  de  constituintes

circunstanciais pré-verbais não contíguos ao verbo se mantém, praticamente igual, em relação à

tabela 11. Sendo assim, atestamos novamente a predominância do circunstancial de valor temporal

(47%), seguido dos termos circunstanciais de valor locativo (13%), focalizador (12%) e condicional

(11%).

Tais  termos  circunstanciais,  independentemente  do  tipo,  podem  ser  representados  por

diversas formas:

V2 V3 Total
Oração Subordinada 138 (85%) 25 (15%) 163 (23%)

Advérbio 231 (59%) 163 (41%) 394 (57%)
Sintagma preposicional 98 (71%) 41 (29%) 139 (20%)

Total 467 (67%) 229 (33%) 696
Tabela 13: posicionamento superficial do verbo vs forma de representação do constituinte circunstancial que antecede

imediatamente o verbo.

A tabela 13 mostra que os termos circunstanciais pré-verbais contíguos ao verbo, em mais da

metade dos dados, são representados por um advérbio ou locução adverbial (57%), havendo um

certo  equilíbrio  de  ocorrência  nos  dois  tipos  de  construções  (V2-59%  /  V3-41%).  Quando

representados por uma oração subordinada adverbial (23%), esses termos parecem ser favorecidos
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por construções V2 superficial (85% dos casos). Como exemplos das três formas de representação

dos circunstanciais, apresentamos as sentenças abaixo:

(18)  Ao abrir sua carta de 19 tive uma viva recordação do Rio, sentindo o agradável aroma da

violeta que dentro dela enviou-me (Século 19) – Oração subordinada;

(19) Nós, felizmente, vamos sem maior novidade, o que espero também aconteça por aí (Século 20

– 1ª metade) – Advérbio;

(20)  No  País não  vimos por  não  termos  esse  Jornal (Século  20  –  1ª  metade)  –  Sintagma

preposicional.

No que concerne à forma de representação do constituinte circunstancial que antecede o

verbo de maneira não contígua, obtemos os resultados a seguir:

V3
Advérbio 154 (52%)

Sintagma preposicional 70 (23%)
Oração subordinada 74 (25%)

Total 298
Tabela 14: posicionamento superficial do verbo vs forma de representação do constituinte circunstancial que antecede

o verbo de maneira não contígua.

Assim como foi atestado na tabela 13, na tabela 14, o termo circunstancial pré-verbal não

contíguo ao verbo também é, predominantemente, realizado por um advérbio ou locução adverbial

(52%). Sendo assim, não há uma diferença significativa entre essas duas tabelas.

Ainda  que  o  nosso  interesse  seja  a  natureza  dos  constituintes  pré-verbais  em  orações

declarativas raízes, é relevante considerarmos o tipo de verbo dessas orações. Daí a necessidade de

sintetizarmos os resultados expressos na tabela 15:
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V2 V3 Total
Biargumental S/ preposição

(V.T.D)

470 (71%) 188 (29%) 658 (41%)

Triargumental (V.T.D.I) 136 (74%) 48 (26%) 184 (12%)
Cópula 290 (73%) 106 (27%) 396 (25%)

Inergativo 44 (76%) 18 (24%) 62 (4%)
Biargumental C/ preposição

(V.T.I)

85 (63%) 49 (37%) 134 (8%)

Inacusativo 116 (72%) 46 (28%) 162 (10%)
Total 1141 (71%) 455 (29%) 1596

Tabela 15: posicionamento superficial do verbo vs tipo de verbo.

Tendo em vista a frequência de uso exposta na tabela supracitada, percebemos a prevalência

do verbo biargumental sem preposição (verbo transitivo direto), cf. (21), representando 41% do

total de dados. Em seguida, aparece o verbo cópula com 25% do total de dados, cf. (22). Embora

sejam bem menos  representativos  nos  resultados,  também destacamos  a  ocorrência  dos  verbos

triargumentais  (verbo  transitivo  direto  e  indireto),  cf.  (23),  dos  verbos  monoargumentais

inacusativos, cf. (24), e dos verbos biargumentais com preposição (verbo transitivo indireto), cf.

(25), totalizando, cada um deles, 12%, 10% e 8%, respectivamente. Percebemos também que as

construções com verbos biargumentais regidos por preposição apresentam um equilíbrio maior nos

dois tipos de construções (V2-63% / V3-37%).

(21) nós nos amamos tanto e temos que suportar essa separação (Século 20 – 1ª metade);

(22) eu sou o náufrago (Século 20 – 1ª metade);

(23) você me deu toda a aten- | cão nescessária (Século 20 – 2ª metade);

(24) quando | eu menos esperava chegou uma | carta sua (Século 20 – 2ª metade);

(25) e eu gostei de saber que ele lá está (Século 19).

Ao cruzarmos esses diversos tipos de verbos  com as três metades de século analisadas,

chegamos na tabela abaixo:
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Séc. 19 Séc. 20 - 1ª

metade

Séc. 20 - 2ª

metade

Total

Biargumental 

S/ preposição (V.T.D)

190

(29%)

237 (36%) 231 (35%) 658 (41%)

Triargumental 

(V.T.D.I)

51 (28%) 95 (51%) 38 (21%) 184 (12%)

Cópula 105 (27%) 131 (33%) 160 (40%) 396 (25%)
Inergativo 24 (39%) 31 (50%) 7 (11%) 62 (4%)

Biargumental 

C/ preposição (V.T.I)

23 (17%) 42 (31%) 69 (52 %) 134 (8%)

Inacusativo 51 (31%) 76 (47%) 35 (22%) 162 (10%)
Total 444 (28%) 612 (38%) 540 (34%) 1596

Tabela 16: cruzamento do contexto século com o contexto tipo de verbo.

A  respeito  tabela  16,  podemos  afirmar,  primeiramente,  que  o  tipo  de  verbo  mais

representativo  (verbo  biargumental  sem  preposição  ou  verbo  transitivo  direto)  mantém  um

equilíbrio em relação ao total de dados das três metades de século: 29% para um total de 28% no

século 19; 36% para um total de 38% na primeira metade do século 20; e 35% para um total de 34%

na segunda metade do século 20.

Tendo em vista que a posposição do sujeito está associada ao tipo de verbo (cf.  Coelho

(2000) e Berlinck e Coelho (MS)), é necessário realizarmos o cruzamento do contexto tipo de verbo

com o contexto ordem do sujeito:

SV VS Total
Biargumental S/ preposição

(V.T.D)

366 (99%) 2 (1%) 368 (35%)

Triargumental (V.T.D.I) 91 (99%) 1 (1%) 92 (9%)
Cópula 310 (97%) 10 (3%) 320 (30%)

Inergativo 58 (100%) 0 (0%) 58 (5%)
Biargumental C/ preposição

(V.T.I)

86 (99%) 1 (1%) 87 (8%)

Inacusativo 79 (57%) 60 (43%) 139 (13%)
Total 990 (93%) 74 (7%) 1064

Tabela 17: cruzamento do contexto ordem do sujeito com o contexto tipo de verbo.

Diante desses resultados, notamos que, em situações com preenchimento de sujeito, os tipos

de  verbos  mais  representativos  são  os  verbos  biargumentais  sem  preposição  (verbo  transitivo
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direto), com 35% do total, e os verbos copulativos, com 30% do total. Além disso, contrariando a

prevalência da SV sobre a VS no total de dados, as construções com verbos inacusativos são as

únicas que atestam uma proporção equilibrada nos dados: SV – 57% / VS – 43%. Portanto, isso

parece evidenciar que as construções inacusativas favorecem a posposição do sujeito, a exemplo do

foi  defendido  por  Coelho  (2000)  e  Berlinck  e  Coelho  (MS).  Para  Kato  e  Tarallo  (1988),  esse

favorecimento  da  ordem VS em verbos  inacusativos  é  devido  ao  fato  de  eles  selecionarem o

argumento interno.

Outro aspecto que consideramos importante nos dados é a animacidade do sujeito quando

este  se  encontra  preenchido  na  oração.  A tabela  seguinte  apresenta  a  relação  do  fenômeno

animacidade do sujeito com as construções V2 e V3 superficiais:

V2 V3 Total
Sujeito + animado 474 (62%) 287 (38%) 761 (72%)
Sujeito – animado 212 (70%) 91 (30%) 303 (28%)

Total 686 (64%) 378 (36%) 1064
Tabela 18: posicionamento superficial do verbo vs animacidade do sujeito.

Em se tratando do caráter animado do sujeito, notamos, como informação relevante, o fato

de o sujeito de caráter animado predominar nos dados, alcançando 72% do resultado total. Dessa

forma, quando o sujeito estiver preenchido, ele terá, preferencialmente, um caráter mais animado.

Em (26) e (27), expomos sentenças com sujeito mais animado e menos animado, respectivamente:

(26) João escreveu-me de Petrópolis (Século 19);

(27) A casa já está pronta e a| minha desposição (Século 20 – 2ª metade).

A fim de analisarmos se o contexto animacidade influi na ordem do sujeito, realizamos o

seguinte cruzamento:
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SV VS Total
+ Animado 733 (96%) 28 (4%) 761 (72%)
– Animado 257 (85%) 46 (15%) 303 (28%)

Total 990 (93%) 74 (7%) 1064
Tabela 19: cruzamento do contexto ordem do sujeito com o contexto animacidade do sujeito.

Na tabela 19, vemos que a ordem sujeito-verbo alcança 96% dos dados em contextos com

sujeito [+ animado], superando inclusive o total de sujeitos pré-verbais (93%). Isso corrobora o que

foi apresentado por Paiva (2011, a  partir  dos estudos de  Fuchs,  2003;  Cornish,  2001; Santos e

Duarte,  2006;  Spano,  2008) acerca do fato de os sujeitos  animados estarem mais  associados à

ordem SV.

Quando  tratamos  sobre  ordenação  de  constituintes,  nos  parece  imprescindível  falarmos

sobre  os  tipos  de  inversão  do  sujeito.  Estes,  ao  serem  relacionados  com  os  padrões  V2/V3

superficiais, expõem os resultados seguintes:

V2 V3 Total
Inversão inacusativa 62 (89%) 8 (11%) 70 (94%)
Inversão germânica 2 (100%) 0 (0%) 2 (3%)
Inversão românica 2 (100%) 0 (0%) 2 (3%)

Total 66 (89%) 8 (11%) 74
Tabela 20: posicionamento superficial do verbo vs tipo de inversão.

Observamos, na tabela 20, uma preponderância absoluta da inversão inacusativa (94%) em

relação às inversões germânicas (3%) e românicas (3%). Isso evidencia, portanto, que a inversão

inacusativa é o tipo de inversão do sujeito que ainda se mantém constante/estabilizada na escrita

brasileira ao longo dos séculos 19 e 20.

No entanto, para termos uma visão mais detalhada dessa constância inacusativa, precisamos

relacionar os tipos de inversões com as três metades de século, obtendo assim a tabela 21:
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Séc. 19 Séc. 20 - 1ª

metade

Séc. 20 - 2ª

metade

Total

Inversão inacusativa 34 (49%) 33 (47%) 3 (4%) 70 (94%)
Inversão germânica 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%)
Inversão românica 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%)

Total 38 (51%) 33 (45%) 3 (4%) 74
Tabela 21: cruzamento do contexto século com o contexto tipo de inversão.

Conforme podemos atestar nos dados acima, percebemos claramente que os três tipos de

inversão  decrescem  numericamente  do  século  19  até  a  segunda  metade  do  século  20.  Essa

diminuição se deve ao fato de o século 20 ser constituído por um sistema SV (segundo o qual o

constituinte  pré-verbal  tende  a  ser  realizado  por  um sujeito).  No século  19,  por  outro  lado,  a

quantidade de inversão é maior (51% do total de dados) em virtude de esse período estar associado

ao sistema V2 (segundo o qual o constituinte pré-verbal pode ser realizado por um constituinte

qualquer), além do sistema SV. A exemplo do que foi mostrado por Kato et al. (2006) e por Coelho

e Martins (2009; 2012) em seus estudos, apesar da consolidação da ordem SVO (sujeito-verbo-

objeto) no século 20, as inversões inacusativas, ao contrário das germânicas e românicas, ainda se

mostravam  presentes  nesse  período,  demonstrando  uma  certa  regularidade.  Sendo  assim,  isso

explica o fato de a inversão inacusativa predominar absolutamente no total de inversões do sujeito

encontrado nos dados. Por outro lado, as inversões do tipo românica e germânica, ao representarem

apenas 6% (4/74) do total de dados, ocorrem apenas na escrita brasileira do século 19, podendo ser

vistas, portanto, como uma manifestação de uma gramática conservadora, isto é, uma gramática

instanciadora de um sistema V2. Como exemplos desses três tipos de inversões, apresentamos as

seguintes sentenças:

(28) Aí vão as suas encomendas e algumas de casa e uvas de que vi Você achar gosto (Século 19)

[inversão inacusativa];

(29) Aí vai o bilhete apresentando o Edmundo ao Guedes (Século 19) [inversão inacusativa];

(30) com esta a ti entregará o portador um pequeno pacote contendo 200 cartões de visita (Século

19) [inversão germânica];

(31) se os Velhos tem-nos á nós hoje que na medida do possível lhes auxiliamos, a ti terei eu para

auxiliar-me no dia que precisar (Século 19) [inversão germânica];
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(32) Finda a agradável leitura de tua carta recebida que estava sob um caramanchão que mandei

fazer  na  nossa  chácara,  apoderaram-se de  mim  saudades  bem intensas (Século  19)  [inversão

românica];

(33)  Ao dia  30 de  Junho próximo  faz anos  a  irmã do Rodolfo  que  com a maior  dedicação e

desinteresse ensina-o Handarca (Século 19) [inversão românica].
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 3

Tendo em vista a análise dos resultados aqui realizada, vislumbramos algumas evidências

que podem nos ajudar a responder as indagações que propomos nesta pesquisa.

Em relação à natureza do constituinte pré-verbal em construções V2/V3, observamos que de

um total de 1596 dados, 62% (990 dados) é constituído por construções em que o constituinte pré-

verbal é realizado por um sujeito. Ao olharmos para as três metades de século, percebemos que na

primeira e na segunda metade do século 20, o sujeito ainda predomina como constituinte pré-verbal,

representando, respectivamente, 65% (399/612 dados) e 67% (360/540 dados) do total de dados.

No século 19, por outro lado, a ocorrência de ordens com o sujeito em posição pré-verbal

chega apenas a 52% (231/444 dados). Vimos também que o sujeito, além de ser preferencialmente

mais animado (72% – 761/1064), tende a ser realizado por um pronome pessoal (50% – 531/1064)

ou por um DP simples (38% – 403/1064).

Nas construções V3 superficiais, atestamos que o constituinte sintático pré-verbal contíguo

ao verbo é predisposto a ser realizado por um sujeito (54% – 857/1596); enquanto que o constituinte

sintático pré-verbal não contíguo ao verbo tende a ser realizado por um adjunto adverbial (66% –

298/455). Este, esteja contíguo ou não ao verbo, tem a preferência por expressar uma circunstância

de tempo e por ser representado por um advérbio.

No  que  diz  respeito  aos  fatores  que  condicionam  a  ocorrência  de  uma  ordem  [XP]V

(constituinte pré-verbal não realizado por um sujeito) ou [S]V (constituinte pré-verbal realizado por

um sujeito), acreditamos que o padrão V2 superficial condiciona a ordem [XP]V, haja vista que esse

tipo de construção parece favorecer a realização de sujeito nulo e de sujeito posposto (ao verbo).

Essas  duas  configurações,  segundo  Paiva  (2011),  condicionam  a  realização  de  um  termo

circunstancial  de valor  temporal  ou locativo em posição pré-verbal.  Ou seja,  condicionam uma

ordem [XP]V, em que o constituinte pré-verbal não é realizado por um sujeito.

Em se tratando dos tipos de construções com inversão do sujeito ([XP]VS) encontrados nos

dados,  percebemos  os  três  tipos  de  inversão  citados  por  Ribeiro  (2001):  inversão  inacusativa,

germânica  e  românica.  Dessas  três,  notamos  uma  predominância  absoluta  das  inversões

inacusativas  (94%  –  70/74),  representando  mais  da  metade  do  total  de  inversões  de  sujeito

encontrado nos dados.  Isso pode ser explicado pelo trabalho de Kato  et  al. (2006) e Coelho e

Martins (2009; 2012), que provaram que as inversões inacusativas, ao contrário das germânicas e
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românicas, ainda ocorriam de forma regular no século 20 apesar da consolidação da ordem SVO

(sujeito-verbo-objeto) nesse período.

Considerando, conforme já foi dito, que o padrão V2 superficial condiciona a ordem [XP]V

(constituinte pré-verbal não realizado por um sujeito), inferimos automaticamente que o padrão V3

superficial  condiciona  a  ordem  [S]V  (constituinte  pré-verbal  realizado  por  um  sujeito),  pois,

havendo dois  constituintes  em posição  pré-verbal,  a  chance  de um desses  constituintes  ser  um

sujeito é muito maior. Essas duas ordens distintas ([XP]V e [S]V) representam sistemas também

distintos que, por sua vez, são instanciados por diferentes gramáticas.

Por isso, diante do que foi exposto nos resultados, cremos que o século 19, ao apresentar um

equilíbrio na ocorrência dos padrões [XP]V (48% – 213/444 dados) e [S]V (52% – 231/444 dados),

está associado a um sistema V2 e a um sistema SV, configurando um processo de competição entre

diferentes gramáticas que instanciam ou um sistema V2 ou um sistema SV. Isto é, defendemos que

as  cartas  do  século  19  representam uma  competição  entre  a  gramática  do  Português  Clássico

(instancia o sistema V2) e a gramática do Português Brasileiro (instancia o sistema SV). Nas cartas

pessoais do século 20 (primeira e segunda metade), tal situação não ocorre, tendo em vista que há

um nítido  aumento  dos  padrões  de  ordenação  associados  ao  sistema  SV,  que  se  mostra  mais

estabilizado.  Logo,  podemos  inferir  que,  nesse  período,  houve  uma consolidação  da  gramática

vencedora, isto é, da gramática que instancia o sistema SV.
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CAPÍTULO 4. EM BUSCA DE UMA EXPLICAÇÃO ESTRUTURAL PARA O FENÔMENO

V2  SUPERFICIAL  NOS  PADRÕES  DE  ORDENAÇÃO  DE  CONSTITUINTES  NA

ESCRITA BRASILEIRA DO SÉCULO 19

INTRODUÇÃO

No presente capítulo, apresentamos, dentro de uma perspectiva teórica formal (Teoria de

Princípios & Parâmetros em consonância com as orientações do Programa Minimalista), como o

fenômeno  V2  superficial  é  estruturado.  Mais  especificamente,  adotamos  uma  perspectiva

cartográfica – a análise proposta por Antonelli (2011) – para explicarmos o efeito V2 em padrões

de ordenação que instanciam uma gramática do Português Médio (ou Português Clássico) nos dados

desta pesquisa. Além disso, a partir do trabalho de Costa e Galves (2002), propomos uma análise

alternativa (em consonância com a análise do Antonelli  (2011) para o Português Europeu) para

explicarmos o fenômeno V2 em padrões de ordenação que instanciam uma gramática do Português

Brasileiro.  Este  capítulo está  dividido em duas seções: (4.1) uma acerca do posicionamento do

verbo e do sujeito na gramática do Português Brasileiro e (4.2) outra sobre uma proposta de análise

estrutural do padrão V2 superficial na escrita brasileira do século 19.

4.1.  A  POSIÇÃO  DO  VERBO  E  DO  SUJEITO  NO  PORTUGUÊS  BRASILEIRO,

CONSIDERANDO A PROPOSTA DE ANTONELLI (2011) E DE COSTA E GALVES (2002)

Conforme vimos no capítulo 2, diferentemente da análise tradicional proposta por Roberts

(2004) para as línguas V2 prototípicas no Português Médio (séculos 16 e 17), segundo a qual as

construções  V2 superficiais  podem ser  interpretadas  (estruturalmente)  como o resultado de um

movimento  do  verbo  para  o  núcleo  Fin  (terminologia  proposta  por  Roberts  (2004)  e  também

adotada na análise de Antonelli  [2011] para se referir  ao núcleo C) e de um preenchimento de

SpecFinP por um XP adequado; a análise defendida pelo Antonelli (2011) para o Português Médio,

ao levar em consideração as dificuldades teóricas da proposta tradicional para explicar a ocorrência

de sentenças V1 (que não são objetos de estudo na nossa pesquisa) e V3 (ou V>2) superficiais em

orações matrizes, propõe que o movimento do verbo até o núcleo Fin para checar os traços de [+F]

(finitude) desse núcleo é suficiente para satisfazer ou checar a propriedade EPP de Fin (propriedade

essa motivada por traços  ϕ),  não havendo a necessidade de um deslocamento de um XP para a

posição de SpecFinP.
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Ainda  no  capítulo  2,  retomamos  Antonelli  (2011)  que  afirma  ainda  que,  no  Português

Europeu (séculos 18 e 19) – ao contrário do Português Médio, cuja ordem básica seria a VS (verbo

– sujeito) com o verbo deslocado até o núcleo Fin – a ordem básica seria a SV (sujeito – verbo) com

o verbo movido até o núcleo T. Portanto, o Português Médio e o Português Europeu instanciariam,

respectivamente, um sistema V2 e SV.

Em relação ao movimento do verbo em gramáticas do Português Brasileiro e do Português

Europeu, Costa e Galves (2002) entendem que, em ambas, há um movimento curto do verbo até o

núcleo  T.  A diferença entre  as  mesmas residiria,  segundo os  autores,  na posição  ocupada pelo

sujeito.  Na  gramática  do  Português  Europeu,  o  sujeito  ocuparia  a  posição-A de  SpecAgrSP

(concordância), além de poder ocupar também as posições de SpecTP (tempo) e SpecVP. Por outro

lado, na gramática do Português Brasileiro, a posição de SpecTP é obrigatoriamente ocupada por

uma categoria pronominal relacionada ao sujeito, que se encontraria deslocado à esquerda numa

posição de adjunção à AgrSP.

Considerando o que foi exposto no capítulo 3 acerca dos diferentes padrões de ordenação

atestados  na  diacronia  do  PB,  vimos  que,  nas  orações  matrizes,  houve  uma predominância  da

construção V2 superficial sobre a construção V3 (ou V>2) superficial, com um total de 1141/1596

(71%) e 455/1596 (29%) dados, respectivamente. Isso deixa claro, portanto, que o nosso interesse

de estudo está apenas nesses dois tipos de construções de sentenças raízes. Além disso, defendemos

que, enquanto as cartas pessoais do século 20 instanciam um sistema SV estabilizado; as cartas

pessoais do século 19 instanciam um processo de competição de gramáticas (Kroch, 1989; 2001),

no qual a gramática do Português Clássico ou Médio (sistema V2) compete com as gramáticas do

Português Brasileiro e Europeu (ambas com sistema SV).

Antonelli (2011) também defende essa mesma hipótese para a escrita portuguesa dos séculos

18 e 19 quando percebe que, nos dados por ele analisados, há um comportamento semelhante ao do

Português Médio: o verbo continua sendo alçado para Fin em orações matrizes. Segundo o autor,

isso seria um reflexo da competição entre a gramática do Português Médio (conservadora) e a do

Português Europeu (inovadora).

Em consonância com o estudo realizado por Antonelli  (2011) para a escrita  portuguesa,

defendemos que os padrões de ordenação encontrados na escrita brasileira em cartas pessoais do

século 19 podem ser explicados estruturalmente como tendo duas possibilidades  de locação do

verbo: V–Fin (cf. a fixação paramétrica da gramática do Português Clássico) e V–T (cf. a fixação

paramétrica das gramáticas do Português Brasileiro e do Português Europeu). Ou seja, acreditamos

que os falantes brasileiros do século 19, apesar de fixarem os parâmetros da gramática inovadora

(V–T) durante a fase de aquisição da linguagem, ainda apresentam evidências linguísticas de uma
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marcação  paramétrica  de  uma  gramática  conservadora  (V–Fin),  favorecendo,  dessa  forma,  a

ocorrência de construções com a ordem verbo-sujeito em um período cujo sistema é o SV. Tal

situação configura, portanto, um processo de competição entre gramáticas, isto é, uma diglossia

sintática entre uma gramática conservadora e uma inovadora. Por outro lado, as cartas pessoais

brasileiras do século 20, ao instanciarem um sistema SV estabilizado, não refletem um caso de

competição de gramáticas. Logo, esse período configura apenas uma possibilidade de locação do

verbo: verbo movido até o núcleo T. 

Em se tratando da posição do sujeito na gramática do Português Brasileiro, propomos uma

adaptação da proposta de Costa e Galves (2002). Em nossa proposta, defendemos que o sujeito pré-

verbal se encontra numa posição de adjunção à TP (ao invés de AgrSP, como propõem Costa e

Galves),  enquanto  o  verbo  é  movido  para  o  núcleo  T,  num  movimento  curto.  Além  de

considerarmos as orientações do Programa Minimalista,  que não utiliza mais a projeção AgrSP

(esta,  juntamente  com a  projeção TP,  configuram duas  ramificações  da  projeção IP),  seguimos

também a mesma linha defendida por Antonelli (2011) para a explicação da ordem SV no Português

Europeu: sujeito movido para a posição de SpecTP, enquanto o verbo é deslocado até o núcleo T.

Ou seja, em nossa proposta, a diferença entre a gramática do Português Europeu e a gramática do

Português Brasileiro reside no posicionamento do sujeito: enquanto nesta o sujeito estaria adjungido

à projeção TP; naquela, o sujeito ocuparia a posição de SpecTP. Na seção seguinte, mostramos uma

análise estrutural dos padrões de ordenação encontrados nas cartas pessoais brasileiras do século 19.
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4.2.  UMA  PROPOSTA  DE  ANÁLISE  ESTRUTURAL  PARA  OS  PADRÕES  V2

SUPERFICIAIS NA ESCRITA BRASILEIRA DO SÉCULO 19

Considerando o que foi exposto na seção anterior, apresentamos uma análise estrutural dos

padrões  V2  superficiais  encontrados  em  cartas  pessoais  brasileiras  do  século  19  a  fim  de

mostrarmos as diferentes formas de fixação paramétrica que ilustram, possivelmente, um processo

de competição de gramáticas.

Quando estamos diante de uma construção V2 superficial, cf. (1), em que o XP pré-verbal

não é realizado por um sujeito; mas sim por um termo circunstancial,

(1) [Ao dia 30 de Junho próximo]XP faz anos  a irmã do Rodolfo que com a maior dedicação e

desinteresse ensina-o Handarca (Século 19).

é natural considerarmos, para fins de explicação estrutural, que o exemplo (1) – por se tratar de uma

ordem VS românica (ordem básica de uma língua com sistema V2) – pode ser esquematizado de

acordo com os parâmetros de uma gramática V–Fin (em consonância com a proposta cartográfica

de Antonelli (2011)), conforme esquema em (2):

(2)
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Considerando a esquematização em (2), vemos que o verbo biargumental sem preposição

“fazer”, ao ser movido para a periferia da sentença (núcleo Fin) com a finalidade de checar o traço

[+F] de Fin, acaba satisfazendo também a propriedade EPP desse núcleo. Por sua vez, o termo

circunstancial  de  valor  temporal  “Ao  dia  30  de  Junho  próximo”  (representado  por  um  PP –

Preposicional Phrase), a depender do traço discursivo (traço de tópico ou de foco) que motiva o seu

alçamento para a periferia esquerda da sentença, é movido da posição de adjunção à VP para a

posição de SpecTopP ou SpecFocP, configurando assim uma estrutura V2. O sujeito pós-verbal “a

irmã do Rodolfo que com a maior dedicação e desinteresse ensina-o Handarca” (representado por

um NP [Nominal  Phrase]  foneticamente  pesado),  por  envolver  um caso de  inversão  românica,

mantém-se em sua posição de origem (SpecVP), a fim de permitir a colocação de um constituinte

em posição interveniente entre o verbo e o sujeito posposto. 

Em relação às construções V3 com sujeito posposto, o parâmetro gramatical V–Fin também

pode se manifestar em cartas pessoais do século 19, cf. (3):

(3) [se os Velhos tem-nos á nós hoje que na medida do possível lhes auxiliamos]XP2, [a ti]XP1 terei eu

para auxiliar-me no dia que precisar (Século 19).

Nessa sentença, notamos que existem dois constituintes em posição pré-verbal.  Além disso,

ela apresenta uma construção VS do tipo germânica – característica típica de uma língua V2. Logo,

o exemplo (3) pode ser explicado dentro de uma perspectiva gramatical V–Fin, cf. exposto em (4):
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(4)

 

Na  esquematização  em (4),  percebemos  que,  assim como  nas  construções  V2,  o  verbo

biargumental sem preposição “ter” é movido para Fin com o propósito de checar o traço [+F] e o

EPP desse núcleo. No entanto, diferentemente das construções V2, a sentença (3) apresenta dois

constituintes deslocados para a posição de especificador de duas projeções acima de FinP. O PP “a

ti” (argumento interno do verbo “ter”), para satisfazer o traço discursivo de tópico ou de foco, é

movido para a segunda posição de especificador mais alta (XP1) depois de ser gerado em CompVP.

Já o termo circunstancial condicional “se os Velhos tem-nos á nós hoje que na medida do possível

lhes auxiliamos”, também motivado por traços discursivos, é deslocado da sua posição de origem

(adjunção à categoria VP) para o topo da sentença, isto é, para a posição de especificador mais alta

(XP2), consolidando assim uma construção V3 (ou V>2). O sujeito posposto “eu”, por envolver um

caso de inversão germânica (nesta, o sujeito pós-verbal fica contíguo ao verbo), é movido de sua
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posição  de  origem (SpecVP) para  a  posição  de  SpecTP,  a  fim de  checar  o  seu traço  de Caso

Nominativo.

Assim como as construções V2 superficiais, em cartas pessoais do século 19, podem ser

explicadas estruturalmente em conformidade com os parâmetros gramaticais de uma língua com um

sistema  V2  (cf.  a  gramática  do  Português  Clássico),  essas  construções  também  podem  ser

analisadas seguindo o viés de uma gramática instanciadora de um sistema SV (cf. a gramática do

Português  Brasileiro),  ou seja,  elas  podem seguir  a  análise  V–T,  haja  vista  que  esta  marcação

paramétrica está associada aos falantes do século 19 em termos de Língua-I.

Seguindo a nossa proposta de estruturação da ordem [S]V para o Português Brasileiro, numa

construção do tipo V2, cf. (5), o verbo só é movido apenas até o domínio de TP (isto é, até o núcleo

T), não sendo, portanto, deslocado para a periferia da sentença (núcleo Fin).

(5) [Todos daqui]XP temos muitas saudades de todos de lá (Século 19).

Por se tratar de uma ordem SV (sujeito pré-verbal), a sentença (5) constitui um exemplo

prototípico das gramáticas de sistema SV. Em (6), apresentamos o esquema dessa construção:

(6)

Nesse esquema,  vemos que o verbo biargumental  sem preposição “ter”,  ao invés de ser

alçado até o núcleo Fin, limita o seu movimento até o domínio de TP, alcançando o núcleo T, onde
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checa o seu traço de tempo. O DP sujeito “Todos daqui”, por sua vez, migra da posição de SpecVP

para uma posição de adjunção à projeção TP.

Considerando as análises estruturais aqui realizadas, fica claro que a escrita brasileira do

século 19 evidencia realmente um caso de competição de gramáticas. Uma vez que o século 19

instancia um sistema SV, a exemplo do que foi mostrado por Paixão de Sousa (2004), os falantes

desse período incorporam, em termos de Língua-I, uma gramática inovadora na qual o verbo é

deslocado até  o núcleo T e o sujeito  é  adjungido à projeção TP (proposta  nossa inspirada nos

trabalhos de Antonelli (2011) e de Costa e Galves (2002)), configurando, assim, a ordem sujeito-

verbo. No entanto, quando os falantes manifestam construções que não refletem a sua gramática

internalizada – as ordens [XP]VS germânica e [XP]VXS românica – eles estão manifestando, na

verdade,  uma fixação  paramétrica  associada  a  uma gramática  conservadora  na  qual  o  verbo  é

movido até a periferia da sentença (núcleo Fin) e o XP não sujeito é fronteado até a posição de

SpecTopP/SpecFocP acima da projeção FinP (perspectiva  cartográfica de Antonelli  (2011) para

explicar a construção V2 na gramática do Português Médio ou Clássico). A manifestação dessas

duas  gramáticas  (conservadora  vs inovadora)  corrobora,  portanto,  a  hipótese  de  competição  de

gramáticas.

Apesar da enorme quantidade de ocorrência da ordem [XP]VS inacusativa, esta se manifesta

regularmente nas duas gramáticas, logo, não serve como parâmetro para a identificação de nenhuma

delas.  Além disso,  os  casos  de  inversão  do sujeito  em construções  inacusativas  requerem uma

análise mais aprofundada a ponto de termos uma certeza acerca do estatuto teórico desse “suposto”

sujeito  pós-verbal:  as  inversões  inacusativas  configuram realmente  um caso  de  posposição  de

sujeito? A resposta a essa indagação não é nada simples e requer, sem dúvida alguma, uma pesquisa

extremamente minuciosa, haja vista que não há qualquer trabalho que questione o estatuto teórico

desse tipo de inversão.

98



CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 4

Diante do que foi exposto neste capítulo, chegamos à conclusão de que as cartas pessoais do

século  19,  ao  refletirem  um  processo  de  competição  de  gramáticas,  apresentam  padrões  de

ordenação que podem ser explicados estruturalmente como tendo duas possibilidades de fixação

paramétrica:  o  verbo  pode ser  deslocado  até  o  núcleo  Fin  enquanto  o  constituinte  não  sujeito

anteposto ao verbo é fronteado para a posição de especificador de uma projeção acima de FinP

(conforme a fixação paramétrica da gramática do Português Clássico) ou o verbo pode ser movido

até  o  núcleo  T enquanto  o  constituinte  sujeito  anteposto  ao  verbo  é  adjungido  à  projeção  TP

(conforme  a  fixação  paramétrica  da  gramática  do  Português  Brasileiro).  Ou  seja,  temos  dois

parâmetros gramaticais distintos que representam diferentes sistemas: um sistema V2 e um sistema

SV.

Em  contrapartida,  as  cartas  pessoais  do  século  20,  ao  apresentarem  a  estabilização  do

sistema SV (cuja ordem básica é  sujeito-verbo),  têm os  seus padrões de ordenação explicados,

exclusivamente, por meio da fixação paramétrica da gramática do Português Brasileiro. Isto é, essas

cartas seguem apenas a proposta V–T (verbo movido até o domínio de TP).

Ainda que a mudança linguística seja um processo abrupto no momento da aquisição da

linguagem, a  mudança refletida nos  textos,  ao longo do tempo,  constitui  um processo gradual.

Logo, ao fixar um parâmetro de uma nova gramática (no caso da nossa pesquisa, o parâmetro V–T

das  gramáticas  SV  do  Português  Brasileiro),  o  falante  ainda  pode  instanciar  o  parâmetro  da

gramática  antiga  (no  caso  desta  pesquisa,  o  parâmetro  V–Fin  da  gramática  V2  do  Português

Clássico). Ou seja, durante o processo gradual da mudança linguística, o falante, ao manifestar, na

escrita,  os  parâmetros  de  duas  gramáticas  distintas,  atua  como  um  indivíduo  bilíngue.  Este

simboliza  justamente  a  diglossia  sintática  entre  as  duas  gramáticas  em  competição,  conforme

atestamos nas cartas pessoais do século 19.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando  os  resultados  obtidos  nesta  pesquisa  acerca  dos  padrões  de  ordenação  de

constituintes das construções V2/V3 superficiais em cartas pessoais brasileiras dos séculos 19 e 20,

concluímos que a escrita brasileira do século 19 reflete, assim como foi defendido por Coelho e

Martins (2012), um período de transição linguística (ou gramatical). Nossa conclusão é baseada no

fato de as cartas pessoais brasileiras do século 19 apresentarem padrões de ordenação associados a

um sistema V2 (posição pré-verbal mais generalizada, estando associada a qualquer constituinte) e a

um sistema SV (posição pré-verbal associada a um sujeito).

Conforme propôs Paixão de Sousa (2004), os textos portugueses modernos (séculos 18 e 19)

instanciam um sistema SV. Ao nos valermos dessa proposta de Paixão de Sousa para o Português

Europeu, acreditamos que a escrita brasileira do século 19 também internaliza uma gramática SV.

Porém, vimos que essa escrita pode manifestar padrões de ordenação associados a uma gramática

V2. Seguindo a hipótese teórica adotada nesta  dissertação, isto é,  a  hipótese de competição de

gramáticas (Kroch, 1989; 2001), defendemos que essa dupla manifestação gramatical reflete um

possível processo de competição entre diferentes gramáticas que instanciam ou um sistema V2 ou

um  sistema  SV.  Ou  seja,  acreditamos  que  as  cartas  brasileiras  do  século  19  promovem  uma

competição entre a gramática do Português Clássico (instancia o sistema V2) e a gramática do

Português Brasileiro (instancia o sistema SV).

Ao seguirmos a linha do que foi proposto por Costa e Galves (2002), propomos uma análise

alternativa na qual a gramática do Português Brasileiro envolve um movimento curto do verbo até o

núcleo T, enquanto o sujeito  é adjungido à  projeção TP. Em relação à gramática do Português

Clássico, assumimos a perspectiva cartográfica de Antonelli (2011): verbo movido até o núcleo Fin

e XP pré-verbal qualquer deslocado até a posição de especificador de uma projeção acima de FinP

(TopP/FocP).

Por outro lado, nas cartas pessoais do século 20 (primeira e segunda metades), há um notório

aumento dos padrões de ordenação associados ao sistema SV, que se mostra  mais estabilizado.

Logo, esse período não apresenta indícios de uma diglossia sintática entre duas gramáticas distintas.

Portanto,  a  exemplo  do  que  foi  proposto  por  Kroch  (1989;  2001),  entendemos  que  a

mudança linguística é iniciada com uma mudança na gramática. Essa mudança gramatical, oriunda

de  uma  “falha”  que  ocorre  na  transmissão  dos  traços  linguísticos,  promove  a  ocorrência  de

gramáticas divergentes (gramática conservadora do Português Clássico vs gramática inovadora do

Português Brasileiro) que entrarão em competição – ocasionando uma alteração nas frequências das
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formas  linguísticas  –  até  ocorrer  a  mudança  linguística  propriamente  dita:  o  enrijecimento  do

sistema SV nas cartas pessoais brasileiras do século 20.

Estando  o  sistema  SV  consolidado  na  escrita  brasileira  do  século  20,  é  razoável

questionarmos o estatuto teórico do sujeito pós-verbal das construções [XP]VS inacusativas. Isto é,

devemos considerar a possibilidade de as construções com inversão inacusativa não constituírem,

de fato,  um caso de inversão do sujeito.  Daí o seguinte questionamento: esse “suposto” sujeito

posposto é realmente um sujeito? Obviamente, para respondermos a essa indagação, precisamos

realizar  um estudo minimamente  aprofundado e  minucioso  a  fim de  contestarmos  um estatuto

teórico nunca antes contestado na literatura linguística.
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