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As palavras interrogativas t- em Ticuna, geradas na base, não 
sofrem extração devido à estreita relação que mantêm com o 
núcleo do verbo leve v0 de uma fase forte. A justificativa para 
este licenciamento é uma configuração sintática bastante 
particular: a adjunção a um especificador externo (‘outer 
specifier’), locus sintático que permite uma “estreita relação 
entre núcleo e complemento” (cf. Facó Soares 1992, 1999, 
Rackowski & Richards 2005, em consonância com Chomsky 
1999, 2001). Facó Soares (idem) comprovou haver,também, a 
incompatibilidade do feixe de traços [+ANIMADO] e [+HUMANO] no 
domínio de [Spec,CP] caso palavras t- sejam movidas para esta 
configuração, desde que a ordem [OV] seja a estar em questão. 
Estas características justificam o licenciamento de não 
movimento de palavras t- para além do estrato vP. Uma vez 
sendo a não-extração licenciada, contemplam-se as relações de 
escopo de palavras t- múltiplas na língua que se revelam 
bastante rígidas, motivando adjunção destas ao especificador de 
IP. A absorção (adjunção) ao IP é uma característica, então, 
compartilhada com línguas reconhecidamente de sintaxe 
encoberta como o japonês e chinês-mandarim padrão. 
Concernente às palavras t-, estas precisam ser movidas para 
posições de escopo em Forma Lógica (LF), interface onde os 
constituintes ocupam universalmente posições de escopo.  
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                                                                             Resumo 
 
 
 

A presente dissertação propõe-se a examinar as estruturas interrogativas de 

conteúdo de uma língua indígena amazônica isolada, o Ticuna. Para tanto, as estruturas wh-

simples e múltiplas, bem como as relações de escopo de quantificadores, são enfocadas 

aqui. Nos trabalhos de Facó Soares (1992, 1999, 2000), comprovou-se que a língua 

apresenta contextos em que as palavras /t-/ (correspondente ao morfema wh- do inglês) são 

geradas adjungidas à base, depois de comprovada a independência do constituinte 

interrogativo t- em relação ao clítico ‘nü-’ü ’. Para que ocorra o licenciamento de 

interrogativa in-situ na língua é necessário que este constituinte não ultrapasse o estrato vP, 

adjungindo-se externamente, o que em Chomsky (1995) é definido como ‘especificador 

externo’ (‘outer specifier’). Por outro lado, o especificador mais interno, e, portanto, 

próximo ao núcleo v0, [vP[vPinner[v0]]] é uma posição identificada por Rackowski & 

Richards (2005:23) como não passível de extração porque não está sob o alcance de 

núcleos de fases mais altas, o que faz com que esta posição esteja longe de sondas mais 

altas na árvore sintática.  

Em construções in-situ, a sonda C0 em Ticuna só está ativa, e portanto tem seu 

traços checados, apenas em sintaxe encoberta (LF), sendo o movimento da palavra t- in-

situ PROCRASTINADO para LF. Em LF, o princípio de localidade (considerando-se, 

sobretudo, a operção  AGREE entre uma SONDA-ALVO) é tão rígido quanto em sintaxe 

aberta, conforme defendido por Boskovic (1997) para quem a sintaxe em LF é ainda mais 

sujeita e critérios de localidade do que a própria sintaxe aberta. Para tanto, Boskovic 

baseia-se na hipótese de Mover Traço (Move [F]eature) de Chomsky (1995).  

No que se refere às conclusões de Rackowski & Richards (2005) poderíamos 

considerá-las como mais um critério para não extração de wh-in-situ para além do extrato 

vP em sintaxe aberta. A questão da localidade nos moldes de Chomsky (2001) é, portanto, 

também uma condição para licenciamento de wh-in-situ para além dos elementos apontados 

por Cheng (2000), os quais são: (i) a materialização de um morfema explícito, através de 

partículas interrogativas (complementizadores explícitos) como em japonês e swahili; e (ii) 

a subespecificação, [Q:],  de um traço entoacional licenciador. 
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Com relação às questões wh-múltiplas, ao confrontarmos a proposta de 

Higginbotham & May (1981), adotada também por Richards (1997, 2001), que tipologizam 

línguas de absorção em IP, e aquelas de absorção em CP, conclui-se que para o Ticuna não 

há uma obediência ao Princípio de Superioridade, sendo possível na língua o scrambling 

das palavras /t-/, assim como comprovado por Boskovic (1988) para as línguas eslavas. 

Concernente ao escopo de quantificadores, conclui-se que as relações de escopo em Ticuna 

revelam-se tão rígidas quanto no chinês mandarim padrão e no japonês, comprovadamente 

tidas como línguas de sintaxe encoberta na literatura. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sintaxe encoberta, licenciamento de wh- in-situ, scrambling,  Ticuna, 
escopo rígido de quantificadores. 
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                                                                             Abstract 
 
 
 

The main purpose of this dissertation is to analyze the interrogative constructions of 

an Amazonian language, Ticuna. In order to do so, both single and multiple wh- 

constructions, as well as scope relations of quantifiers, are considered here. In the papers of 

Facó Soares (1992, 1999, 2000), it was proved that this language generates its t-words 

(corresponding to English wh- morphemes) in the base position, considering contexts in 

which t-words are independent from clitics (such as-’) as Ticuna also presents fronted 

t-words with doubled clitics. Ticuna t-in-situ words are licensed when this constituent does 

not move beyond the vP proper in overt syntax. This one adjoins to what Chomsky (1995) 

describes as  “outer specifier”. As  proposed by Rackowski & Richards (2003:23), on the 

other hand, the inner specifier closed to v0 ([vPouter [vPinner [v0]]) is regarded as a position 

from which no constituent can be extracted because it is distant from the higher probes. 

The probe C, in t-in-situ constructions, is only active in the covert syntax (LF). The 

t-word movement is procrastinated to LF interface, having its features checked. In the 

covert component, locality applies as strictly as it does in the overt component (the 

operation Agree between a Probe and a goal also applies) as pointed out by Boskovic 

(1997) to whom covert syntax is even more strict than overt syntax. In order hold this 

perspective, Boskovic (op.cit.) bases his hypotheses on the operation Move F, also 

proposed by Chomsky (1995).    

 

As regards to the conclusions of Rackowski & Richards (2005), they can be 

considered one criterion for not extracting wh-in-situ beyond the vP proper. 

 As Rackowski & Richards  (2003) outline their assumptions in Chomsky’s (2001) 

framework, this constraint on extraction can be also be regarded as condition for wh-in-situ 

licensing beyond Cheng’s generalizations (2000). According to her, there are two main 

assumptions on which a wh-in-situ words can be licenced. They are the following: (i) 

occurrence of overt interrogative morphemes (overt complementizers) as in Japanese and 

Hopi, and Swahili; (ii) underspecification [Q: ] of a tonal feature.  
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When multiple wh-constructions are focused, it is adoped Higginbothan & May 

(1981) proposal, also followed by Richards (1997, 2001), in which there are two types of 

languages: CP absorption and IP absorption languages . Considering this, Ticuna is an IP 

absorption language, like Standard Mandarin Chinese and Japanese. Furthermore, we also 

concluded that Ticuna does not obey the Superiority Principle, with local scrambling being 

perfectly possible in this language. Regarding the scope of quantifiers, Ticuna presents a 

scope even more rigid than Mandarin Chinese and Japanese, which are, without any doubt, 

languages that present covert wh-movent, as it is widely studied in the literature.   

  

KEY-WORDS: covert movement, scrambling, Ticuna, rigid scope, quantifiers. 
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                                                           Lista de Abreviaturas1 
 
ASP             aspecto  
ACC-OBJ Caso Acusativo-Objetivo  
AUX               auxiliar            
CONT             aspecto continuativo  
‘DAT’             ‘Dativo’  
 (BENEF)        (semanticamente benefactivo)  
CONECT conectivo  
DEIT dêitico  
EVID evidenciador  
ERG ergativo  
FEPP 
 

traço EPP  

GEN genitivo  
HAB aspecto habitual  
INC incerteza  
INTENT intentivo     (Kamaiurá)  
LOC locativo   
1P primeira pessoa  
2P segunda pessoa  
3PF terceira pessoa feminino  
3P (INT.) terceira pessoa  (interna)  
NMLZR nominalizador  
OI objeto interno  
PESS pessoa  (Karajá)  
PERF aspecto perfectivo  
PL plural   
POSP posposição  
Q                      particula interrogativa (Xavante)             
Qf           quantificador  
TOP                 tópico  
x              partículas (‘i’ , ‘a’, ‘ya’, ‘ga’)  
Φ     
α[pess],β[num]γ  
   [gen]               

traços phi  
(α[pessoa], β[número] e γ[gênero] ) 

 

<XP>              cópia  
  
Projeções lexicais  
 
NP          Noun Phrase – Sintagma Nominal 
VP     Verb Phrase – Sintagma Verbal 
 
  

                                                 
1 A presente lista de abreviaturas alcança outras línguas para além do Ticuna, uma vez que, nesta dissertação, 
há explicações e descrições de dados de várias línguas naturais, incluindo outras línguas indígenas.  
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Lista de Abreviaturas 
 
Projeções funcionais  
 
CP   Complementizer Phrase – Sintagma Complementizador        
IP   Inflectional Phrase – Sintagma Flexional 
ForceP       Force Phrase – Sintagma de Força                 
TypP      Type Phrase – Sintagma de Tipo   
TopP   Topic Phrase – Sintagma de Tópico  
AgrSP                      Agreement Subject Phrase – Sintagma de Concordância de Sujeito 
AgrOP                     Agreement Object Phrase – Sintagma de Concordância de Objeto 
vP                            little v Phrase – Sintagma do pequeno verbo (vezinho) 
D/NP                       Determiner Phrase – Sintagma determinante 
FocP            Focus Phrase – Sintagma de Foco         
FinP                     Finite Phrase – Sintagma de Finitude 
AspP           Aspect Phrase – Sintagma Aspectual 
TPOP             Tense Phrase as an operator – Sintagma Temporal como operador 
detP             determiner Phrase (little d) – Sintagma determinante (dezinho) 
numP                       Numeral Phrase – Sintagma de número  
n             little n – ‘enezinho’ 
v                              little v – ‘vezinho’ 
d   little d – ‘dezinho’ 
√P                            Root Phrase – Sintagma Raiz      
 
Abreviaturas de termos técnicos  
 
ACD            Antecedent-Contained Deletion  
A-P            Articulatory-Perceptual – Articulatório-Perceptual  
BT                          Binding Theory – Teoria da Vinculação 
CED                         Condition on Extraction Domain – Condição de Extração de Domínio 
CH                          chain 
CHL            Computational Human Language–Capacidade Humana da Linguagem 
C-I           Conceptual-Intencional – Conceptual-Intencional  
DS                         Deep Structure – Estrutura Profunda 
ECP   Empty Category Principle – Princípio da Categoria Vazia 
EPP           Extended Projection Principle – Princípio de Projeção Estendida 
EST                       Extended Standard Theory – Teoria Padrão Extendida 
F           Feature – Traço 
FI           Full Interpretation – Princípio de Interpretação Plena 
GB                         Government and Binding – Teoria da Regência  
[iF]           Interpretable Feature – Traço interpretável (valorado) 
LA           Lexical Array  
LDA           Long Distance Agreement – Concordância à Longa Distância 
LF           Logical Form – Forma Lógica  
LI           Lexical Item – item lexical  
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MLC                      Minimal Link Condition – Condição do Elo Mínimo 
MD                        Morfologia Distribuída 
NS                         Narrow Syntax – Sintaxe Estrita/Estreita 
P&P                       Theory of Principles and Parameters – Teoria de Princípios &  
                              Parâmetros  
PB                          Português do Brasil 
PF           Phonological Form – Forma Fonológica   
PMC           Principle of Minimal Compliance – “Princípio de Conformidade Minima”   
SPEC                        Specifier – especificador 
SS                            Surface Structure – Estrutura Superficial  
t                               trace – vestígio  
UB     Unselective Binding – “Vinculação não-seletiva” 
UG       Universal Grammar – Gramática Universal (GU)  
[uF]                          Uninterpretable Feature – Traço não-interpretável (não-valorado) 
 
  
Pitch (‘altura da voz’) 
 
                             
Pitch    baixo     meio-baixo      médio     meio-alto    alto    
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                                                                                IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  
 
 

Esta dissertação propõe-se a discutir um tema vastamente discutido em teoria 

lingüística: o movimento das interrogativas de conteúdo que, quando não movidas 

em sintaxe visível, o fazem encobertamente em uma sintaxe mais abstrata, a Forma 

Lógica (doravante, LF). Vários fenômenos estão associados e envolvidos, além dos 

estritamente sintáticos. Para vários linguistas, o movimento de frases wh- está 

associado também a fatores discursivo-pragmáticos, enquanto para outros a questões 

prosódicas. 

Para os propósitos desta dissertação, contudo, escolheu-se abordar o tema 

estritamente do ângulo sintático, mais especificamente alicerçando-se no aporte 

teórico da gramática gerativa chomskyana em sua versão mais recente, a minimalista 

do modelo de fases (Chomsky 2001, 2005). Concernente aos dados em Ticuna, 

trabalha-se com um corpus constituído de dados presentes em trabalhos de Marília 

Facó Soares (1992-2009) e com aqueles por ela coletados, para efeitos desta 

dissertação, junto a consultores nativos bilíngues em Ticuna e português brasileiro. 

Há de se ressaltar que os dados aqui focalizados privilegiam uma abordagem 

estritamente qualitativa, isto é, os dados, dentro do enfoque teórico escolhido, são 

suficientes para explicá-los de forma a privilegiar uma adequação explicativa 

(‘explanatory adequacy’) em termos chomskyanos, sem, contudo, desprivilegiar 

possíveis análises quantitativas que podem vir a contribuir, futuramente, para abordar 

fenômenos da língua para além dos estritamente formais. 

Ao escolher tratar a questão do movimento encoberto, que envolve operações 

de deslocamento em uma sintaxe mais abstrata, em LF, será necessário, antes, 

sintetizar os estudos empreendidos em sintaxe por Facó Soares (1992,2000-2007). 

Para tanto, os capítulos um e dois sintetizam aspectos gerais da gramática Ticuna, 
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bem como a ordem de palavras como consequência da Teoria do Caso que será 

tratada no capítulo dois. Os dois primeiros capítulos se justificam pelo fato de não 

apenas introduzirem o leitor à sintaxe da língua, mas problematizar também as 

categorias funcionais parametrizadas na língua, mais particularmente, a geração de 

um TP não-ramificado que atua como operador sentencial (cf. Facó Soares 2005) 

adjungido em Spec de um IP com núcleo I0 vazio de especificação para o traço 

[TEMPO], assim com em chinês mandarim (cf. Huang 1998).  

Como a língua apresenta um grande vazio estrutural concernente ao D/NP 

sujeito, que quase sempre ocupa uma posição em especificador de tópico [TopP], 

devido à materialização de uma partícula de tópico (‘rü’), ou quando tópico comum 

da sentença, questionamos se o sujeito não-topicalizado ocuparia uma projeção 

múltipla de um especificador interno à projeção VP(atualmente na teoria gerativa esta 

categoria se desdobra em um vP). Facó Soares (1998,1999), entretanto, atesta que em 

Ticuna não há como postular um sujeito internamente a VP, como defendido por 

Sportiche (1988), porque  a demonstração exibida, nos trabalhos mencionados, foi a 

de que  não há, no interior dessa projeção, verdadeiros quantificadores ou advérbios 

encalhados  a indicar aquela que seria a posição de origem do sujeito.  

Concernente à Teoria do Caso, Facó Soares (1992,2000) provou esta ser 

fundamental em Ticuna, uma vez que esta língua exibe uma estreita relação entre 

objeto e verbo, caracterizando a ordem canônica de núcleo final [OV].            

Após a explicitação dos aspectos gerais da sintaxe da língua, o capítulo três 

tratará de forma panorâmica o movimento de frases wh- no minimalismo e sua 

motivação no quadro teórico mais recente de Chomsky (2001, 2005), para então 

adentrarmos nas operações mais comuns em LF, no quarto capítulo desta dissertação, 

e entender como se aplicam para a sintaxe da língua. 
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1     Aspectos gerais da Sintaxe Ticuna 

 
1.0.  Introdução 
 

A língua indígena Ticuna1 foi primeiramente estudada por Ivan Lowe e 

Lambert Anderson, do Summer Institute of Linguistics (SIL). Adotavam como teoria 

para análise e descrição das línguas a teoria tagmêmica, vertente da escola 

estruturalista norte-americana. A limitação e a tentativa de seus estudos àquela 

época, residia-se no próprio estatuto da vertente tagmêmica que se constituía apenas 

de um levantamento exaustivo de dados, que tinha como efeito prático apenas a 

constituição de um inventário, por exemplo, no caso do Ticuna, de verbos e orações 

no que se referia a sua transitividade, bem como dos principais fonemas da língua. 

Facó Soares (2000:20) argumenta o seguinte: 

“A subdivisão de Anderson é exaustiva, podendo cada classe de verbo 
transitivo atingir subdivisões que congregam, por sua vez, outras tantas 
subdivisões. Essa excessiva análise das orações, entre elas as transitivas, 
fosse feita basicamente nos mesmos termos que aquela levada a cabo para os 
verbos. (...) Em outras palavras, os verbos foram classificados de acordo 
com seus componentes e/ou de acordo com os componentes da oração 
(objetos externos); as orações, por sua vez, foram classificadas de acordo 
com o tipo de verbo que nelas aparece. Dessa forma, Anderson promoveu 
apoenas um inventario de verbos e orações, tendo deixado de lado a 
oportunidade de pensar, entre outras coisas, a relação entre o verbo e seus 
argumentos.” 

 

A teoria tagmêmica trabalhava com classes/tipos, conhecidos como  tagmas, 

conforme indica a tabela abaixo, que está resumida, visto ser características desta 

teoria subdividir as classes em diversas subclasses. A adaptação do inventário de Ivan 

Lowe (1960) é bem ilustrativa do momento da Linguística estruturalista tagmêmica, 

                                                 
1 Entre os Ticuna, também é utilizado, como auto-referência, o termo Magüta, concernente à origem do 
próprio povo (‘Aqueles que foram pescados com vara’). No que diz respeito à língua Ticuna, essa 
ainda não deixou, comprovada e definitivamente, a condição de isolada. Os Ticuna constituem o mais 
numeroso povo da Amazônia brasileira, estando, nos dias de hoje, o seu  número total por volta ou 
mesmo acima de  35.000 indivíduos.  
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bem como outras vertentes estruturalistas, àquela época (os números superescritos 

indicam os tons conforme a análise de Lowe):  

                                                           Tikuna 
           Major Classes             Formula (s)              Examples 
Verb Root Major Class 1 (i) class 1 = + S + (Si + 

V.R.) 
 5   5       3  4   4 5 
jama    janaa i        ‘I dig’ 

Verb Root Major Class 2 (ii) class 2 = + S + (+ 
particle + Si + V.R.) 

5   5       3    3  1-5 
jama    n   jatu        ‘I pull’ 

Verb Root Major Class 3 (iii) class 3 = + S + O + 
(+Si + V.R.) 

4   5       2 2 3   3  5 
nima   ipata nai  ‘I build a 
house’ 

 Tabela 1: As principais classes de raízes de verbos e seus complementos LOWE (1960:pp.1-7) 

 

O Ticuna é uma língua singular no que se refere à sua fonologia. Conforme o 

próprio Anderson, outro linguista proponente da mesma teoria, é o único caso de 

língua tonal, composta de cinco tons correspondentes a cinco níveis de altura2, da 

América do Sul (Anderson apud Facó Soares 2000). Concernente aos aspectos supra-

segmentais, o Ticuna caracteriza-se por seu intrincado sistema de tons, que se 

materializa através de cinco níveis de altura (pitch), “(…)do nível baixo () ao alto 

(), passando pelo meio-baixo (), médio (), e meio-alto () (cf. Facó Soares 1995) 3 

”, exemplificados de (1) a (3).                 

        
        

(1)                     Maria   pacara       i-ü                ga      ine 
                                  cesto            3P.F.-fazer       x         ontem 

                                ‘Maria fez o cesto ontem’  
  
                     


(2)    Reinaldo      airu        ni-ma’ 
                                             cachorro   3P-matar 
                                                 
2 Língua tonal – materialização de 5 níveis de altura. Estes mesmos níveis de altura “...foram reconhecidos em 
Anderson (1959)  e em Montes (1987).” (cf. Facó Soares 1995:201) 

 
                           
      (baixo)         (meio baixo)        (médio)       (meio alto)            (alto) 

 
3 Em trabalhos recentes, Facó Soares reconheceu 6 níveis fonéticos de representação, com a admissão 
da altura extrabaixa. 
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  ‘Reinaldo matou o cachorro’ 
 
 
                             
     

(3)  Elisa  rü     Luiza-’ü        iya-wü-para 
                                TOP   Luiza-‘DAT’ 4 3PF-riscar-perna 
  ‘Elisa está coçando a perna da Luiza’ 
                    

                         FACÓ SOARES (1990:80) 
  

Outro fato que torna o estudo da sintaxe Ticuna desafiador é ser a língua 

riquíssima em aposições, conforme se pode ver na tradução justalinear da terceira 

linha da glosa em dados de Facó Soares (1998:5) abaixo: 

(4)                rü      ya   yatü      ya   powae-cü     ngema   na-’u 
        Terra vermelha     TOP    x      homem    x      pescar-NOM    lá            3P-ir 

         (Terra Vermelha, o homem, o que pesca, lá, ele foi) 
            ‘O homem que pesca foi na Terra Vermelha’ 

 
 (5)     Gu’üma   i taacü   rü    yeguma        ga  düü-gü    rü    norü         woca  na-dai ... 
           tudo           x coisa      TOP  naquele tempo  x     pessoa-PL  TOP  3PM.POSS    vaca    3PM-matar 
 
 mucüma   rü     yeguma       norü         cowaru   na-dai 

muitos         TOP   naquele tempo    3PM.POSS   cavalo      3PM-matar 
 
 (Todas, as coisas, naquele tempo, os homens, suas vacas mataram, ... muitos,  
 naquele tempo, seus cavalos mataram) 
              ‘Aquela época, as pessoas mataram tudo: suas vacas ....  

              muitas pessoas mataram seus cavalos’ 

              FACÓ SOARES (1998:5 e 1999:17) 
 

 
Estas características só vieram a ser contempladas dentro de uma perspectiva 

formal a partir das pesquisas conduzidas por Marília Facó Soares, que apresentou, 
                                                 
4 Citando Facó Soares (2000:134) “o termo DATIVO (DAT) é aqui utilizado como rótulo sintático 
arbitrário, sendo semanticamente um morfema que caracteriza um BENEFACTIVO (‘BENEF’, ver 
exemplo abaixo).  
 
tcho-   cu-rü       buratcha 
1P-‘BEN’  2PS-de        bolacha 
mim       (‘de ti’)    bolacha  
‘(dê) para mim a sua bolacha’ 
O morfema que aqui referimos como ‘dativo’ (e cuja única vogal é não arredondada e nasal []) 
reaparecerá, ao tratarmos da ordem SVO e focalizarmos os casos de incorporação de tema no verbo”. 
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em sua tese de doutorado, resultados de estudos até então empreendidos (cf. Facó 

Soares 1992), tendo publicado, posteriormente, o primeiro volume da mesma, em 

livro intitulado “O supra-segmental em Ticuna e a teoria fonológica”. Volume I: 

Sintaxe (Facó Soares 2000). A tese foi elaborada em dois volumes, sendo o primeiro 

dedicado à Sintaxe, e o segundo ao ritmo. Foi de fundamental interesse na obra 

discutir um tema mais amplo, a saber, a relação Sintaxe-Fonologia: o acesso direto 

ou o indireto da fonologia em relação ao componente sintático.  

O propósito desta dissertação, entretanto, é focalizar estritamente a sintaxe da 

língua, mais particularmente retomar a questão de como se estruturam as 

interrogativas de conteúdo que exigem respostas diferentes de sim/não. A língua 

apresenta, aparentemente, construções interrogativas fronteadas indicando um 

provável movimento. 

(6)              Te’e           ya         ngema         ngu-’e 
                       Quem             x              DEIT               chegar-NMLZR 
                                     ‘Quem chegou aí?’ 
 
(7)             Ta’cü    i         nü-’ü         qui-u-ü                        i    cuma? 
                      Que         x          3P-‘DAT’     2P-contar-NMLZR          x    2P.S 
                                 ‘O que você está dizendo?’ 
 
-  i  nü-’ü        nai/j-dau-ü ya       Pedurui? 
                    Quem-‘DAT’  x  3P-‘DAT’    3P-ver-NMLZR       x         Pedro 
                                   ‘Quem que Pedroi viui?’   
             ‘Quemj foij ver o Pedroi’ 
 
 -nü-’ü        na-dau           ya       Peduru    ? 
                      Quem-‘DAT’      3P-‘DAT’i    3P-ver                x           Pedro        i 
 
                                                FACÓ SOARES (2000: 153,172) 
 

Facó Soares (1992,2000) indica que tais estruturas, como as de (6), (7) e (8a), 

recuperam sufixos nominalizadores (’e e ’), também presentes em orações 

“relativas” (ver seção 1.5), o que, como veremos no capítulo 3 (seção 3.4.), não 
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caracteriza construções que envolvam extração. Com relação ao dado (8b), 

comprovou-se que não se podia fazer conviver no domínio de especificador de 

complementizador (doravante, [Spec,CP]) um constituinte interrogativo (te’e, ‘quem’) 

e o clítico (nü-’ü ), por portarem, ambos, traços [+HUMANO] e [+ANIMADO], sendo, 

portanto, (8) agramatical para vários falantes Ticuna, por não só possuir uma 

interpretação ambígua expressa através dos índices acima, como também a 

incompatibilidade desses traços no domínio de CP. (cf. Facó Soares 2000: 172). 

        *CP 
                                                
   te’e      C’ 

                                                           
                                                         C             ... 
                                                                         
                                                                   nü-’ü 

       Figura 1: pareamento de traços em especificador de CP 

 
Assim Facó Soares (1992,2000) comprova que em Ticuna não há a 

possibilidade de extração, uma vez que uma palavra /t-/5, a palavra te’e (‘quem’), por 

exemplo, é adjungida à base (ver figura 3, adiante) ao se omitir o clítico nü-’ü, 

gerando-se a seguinte sentença 

      (9) Peduru6--dau? 
                       Pedro         quem-‘DAT’ 3P-ver 
                       ‘Pedro viu quem?’ 
 
 

                                                 
5 Consoante Kato e Mioto (2005), que por sua vez baseiam-se em Di Sciullo (2005), a raiz comum para 
as palavras Qu- nas línguas românicas é /q-/. Se estendermos esta proposta para o Ticuna, teremos um 
morfema que parece também ser relacionado a uma mesma raiz. Por exemplo, te’e (‘quem’), ta’cü (‘o 
que’, ‘coisa’), ta’cü-ca (‘por que’ [que-por]), ta’cü-wa (‘para que’[que-para]). Daí convencionar-se, 
aqui, a menção a essas como palavras /t-/.  
 
6 Conforme Facó Soares (1992, 1998, 1999, 2000), o sujeito superficial em Ticuna não é gerado dentro 
do extrato vP, sendo diretamente gerado em especificador de Tópico, seja como tópico comum da 
sentença ou seguido de partícula específica (rü), constituindo-se no grande vazio estrutural da língua. 
Facó Soares também vale-se dos argumentos de Huang (1984). Para Huang (op.cit.), “A posição de 
sujeito não é vista como possuidora de relevância estrutural em línguas, como chinês, o japonês, o 
coreano, consideradas [estas estruturas] orientadas para o discurso e não para a sentença.” (cf. Facó 
Soares 2000: 92)  Quando não seguido de partícula espefíca, ou quando não é tópico comum de uma 
sentença, teríamos o sujeito ‘Peduru’ diretamente gerado em um IP.  
 

+HUMANO 
+ANIMADO 
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que é detalhadamente esquematizada através da seguinte derivação arbórea6 em (2), 

abaixo:                                       

                                        vP  


                             vP6 

                                                         v’7   
 

                               v0 [Φ,EPP]           VP 
  nadau
                                                                         V’ 
                                                       
V’              BASE 
                                                               
DPV0                
                                                           
                                                             te’e-ü      nadau  

                 
                   Figura 2: adjunção8 de sintagma t- à base e seu movimento para um especificador externo. 
         

 
Com a impossibilidade de extração de palavra /t-/ para fora do extrato vP, em 

sintaxe aberta,  as perguntas que se levantam, e que norteiam esta dissertação, é se o 

Ticuna não exibiria movimento em Forma Lógica (doravante LF, Logical Form), 

interface interpretativa cujos constituintes universalmente ocupam posições de 

escopo, e se as mesmas restrições para movimento em sintaxe aberta se mantêm para 

a sintaxe encoberta. 

Antes de adentrarmos na interface LF e em suas operações, é importante, 

antes, tratarmos, brevemente, de duas subteorias centrais em teoria da gramática para 

                                                 
7 Apesar dos níveis Barra (’) terem sido descartados dentro da proposta de Estrutura Sintática 
Despojada (‘Bare Phrase Structure’), não o descartamos aqui, pela simplicidade de exposição que só a 
explicitação desses níveis permite. 
 
 
8 Se levarmos em conta o que é uma adjunção nos termos da teoria X-Barra, primeiramente 
implementada em Chomsky (1970), em termos simples, trata-se de um subsegmento, envolvendo um 
elemento que deve ser duplicado. Consoante Mioto (2004: p.67) para quem em seu manual: “A 
representação do adjunto sempre implica a duplicação da categoria com a qual ele está 
relacionado…[sic]…o adjunto vai ser dominado apenas pelo elemento de cima da categoria 
duplicada”.  
 



 

 
 

9

compreensão de movimento wh- e da interface LF9: a Teoria do Caso, e a Teoria da 

Vinculação (‘Binding Theory’, doravante BT).  Para tanto, é necessário aqui 

descrevermos como tais subteorias se modificaram desde a proposta Regência e 

Ligação (Government and Binding, doravante GB10) para a minimalista.   

Ademais, é necessário explicarmos como o wh- in-situ é licenciado em sintaxe 

aberta em algumas línguas e como o é em Ticuna. Segundo Cheng (2000), as línguas 

que exibem wh- in-situ apresentam dois fatores que o licenciam: um morfema 

explícito, através de partículas interrogativas11 (ocupando um C0), como em japonês, 

swahili, e hopi, e um traço entoacional [Q: y/n] licenciador, também comum em 

perguntas sim/não (yes/no). O problema da análise de Cheng (idem) é que suas 

assunções concentram-se mais em dados de línguas não-tonais, como o português 

europeu, italiano e francês, do que propriamente em dados de línguas tonais. O 

Ticuna é uma língua com um sistema tonal altamente intrincado, o que torna 

                                                 
9 Conforme veremos no decorrer desta dissertação, mais detalhadamente no capítulo 4, a Forma 
Lógica, LF, consiste de operações sintáticas adicionais que, por não ocorrerem em sintaxe aberta, 
aplicam-se neste nível acarretando alterações semânticas, tais como ambiguidades estruturais. É 
importante, contudo, ressaltarmos que a sintaxe atua de maneira uniforme desde a Numeração até LF, 
conforme Chomsky (1995:p.445) para quem: “O sistema computacional CHL é uniforme entre N e LF, 
não sendo necessário estipular nenhuma distinção entre a estrutura pré-Spell-Out e a estrutura pós-
Spell-Out.” (tradução de Eduardo Paiva Raposo). 
 
10 Estas hipóteses foram levantadas por Chomsky no momento da teoria tradicionalmente conhecido 
como ‘Government and Binding’, GB (‘Regência e Ligação’), ainda que o próprio autor não reconheça 
este rótulo como o mais apropriado. Para Chomsky, a teoria sempre foi vista como Teoria de 
Princípios & Parâmetros (P&P). O rótulo ‘Government and Binding’ foi atribuído por outros 
pesquisadores muito mais devido a uma vinculação com o título do livro publicado em 1981. (Para 
mais detalhes a respeito, ver Chomsky (1997:p.51 pergunta 3)     
  
11 Segundo Oliveira (2007), entretanto, materializar partículas ou ‘overt interrogative morphemes’ em 
si não justificaria esta generalização de Cheng (1991,1997, 2000). Para o Xavante, há movimento Qu-
/Wh- (simples e múltiplo) em sintaxe aberta mesmo com a materialização desta particula. 
 
E     ‘wai-ma   ma  i-tsõ    tebe 
INT   quem-para   2P    2P-dar   peixe 
‘Para quem você deu o peixe?’  
 
Ainda segundo Oliveira (2007), o Xavante provou ser uma língua com uma periferia esquerda 
extremamente rica, com um CP espandido aos moldes de Rizzi (1997,2001). 
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complicada a proposta de um traço entoacional, bem como um traço entoacional 

subespecificado, [Q: ], (cf.Cheng ibid.), para licenciamento de wh- in-situ.  

O que justifica o licenciamento de palavras /t-/ in-situ para o Ticuna é a 

própria adjunção à base, consoante o dado (9), o que corrobora a própria assunção de 

Facó Soares (1992, 2000) concernente à ausência de movimento de palavras /t-/ para 

fora do extrato vP em sintaxe aberta.  

O leitor pode vir a questionar se é possível em uma língua natural adjunção à 

base (como a exibida na derivação 2 acima), uma vez o que uma adjunção dá-se, 

geralmente, em especificadores [Specs] de uma determinada projeção 

(principalmente depois da proposta de Kayne 1994, em que adjuntos ocupam 

obrigatoriamente um espeficicador); e uma adjunção à base implicaria em um custo 

derivacional para eventuais extrações (como movimento para especificador externo 

de vP para checagem de Caso12 ACUSATIVO) que o quadro teórico atual não 

autorizaria. O próprio Chomsky (1986), entretanto, não excluiu uma adjunção à 

base13 conforme Facó Soares (2000:139 [nota 61]) confirma: 

 
“No que diz respeito a uma visão chomskyana um pouco posterior sobre 
teoria do movimento (Chomsky, 1986, pp.4-8), a adjunção só é possível a 
uma projeção máxima (X’’) que seja um não-argumento. Essa colocação 

                                                 
12  Adoto aqui a proposta de Duarte (em comunicação eletrônica, Agosto de 2008) que grafa sempre 
caso com letra maiúscula. Segundo Duarte, “há na literatura gerativa uma tendência em se grafar a 
palavra caso com letra maiúscula para diferi-lo de caso, substantivo comum”. Essa postura também 
pode se justificar de outra maneira. Se por um lado a dicotomia Caso abstrato e caso morfológico é 
produtiva, por outro é redundante. Poderíamos pensar que, mesmo quando há a materialização do caso 
morfológico, é porque houve também a atribuição de Caso abstrato. Conclui-se que poderíamos grafar 
caso morfológico também com um ‘C’ maiúsculo. 
 
13 Embora Chomsky (1986a:p.6), no momento GB da teoria, seja categórico com relação à adjunção 
como apenas possível em uma projeção máxima (X’’), dando-se em um especificador, ele menciona o 
fato de uma adjunção também dar-se em um nó terminal de um nível intermediário (X’). Para tanto, 
Chomsky (em nota 8 da mesma obra 1986:p.92) cita um trabalho de Fiengo e Higginbothan (1981) 
para quem um quantificador em inglês (‘many’) pode adjungir-se em N’, como em [QP many [NP 
people’s pictures]] para [NP pictures [PP of [NP [N’many people]]. É importante ressaltar, no entanto, que 
o clássico Barriers foi publicado antes da proposta de Abney (1989), que propôs que um NP 
necessariamente projeta uma projeção funcional DP, sendo que quantificadores podem comportar-se 
também como DPs. 
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exclui a adjunção de um sintagma nominal obtida por movimento; não 
exclui porém a adjunção gerada na base.                                    [grifo meu] 

 

Levando em conta a argumentação de Facó Soares (idem), teríamos para a 

sintaxe Ticuna dois tipos de adjunção: aquela gerada na base, como em (a), e, a mais 

comum na literatura, ou seja, a adjunção em um especificador, conforme (b): 

 
    

    
 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3: Adjunção à base (a-a’) e em especificador (b). 

 

Depois de examinarmos as adjunções em Ticuna15, veremos também como 

operam os quantificadores na língua, sabendo-se que há uma interação e semelhança 

entre quantificadores e palavras wh-, concernente às suas relações de escopo em LF, 

onde os constituintes universalmente ocupam posições que os caracterizam como 

verdadeiros operadores, sendo o constituinte adjungido à base em sintaxe aberta 

movido em LF, adquirindo características de um verdadeiro operador. 

 

                                                 
14 O Ticuna também exibe a ordem SVO. Logo, Facó Soares (1999) considera a ordem canônica SOV, 
nos termos do Axioma de Correspondência Linear de Kayne (1994), como derivada da ordem de 
núcleo inicial. 
 
15 Facó Soares (1992,2000) comprovou ser a língua rica em estruturas de adjunção, conforme veremos 
adiante, não apenas em contextos de adjunção de complementos, mas através da materialização de 
partículas ( i, a, ya, e ga),  que canonizam na língua tais estruturas. 

(a)      XP 
      
                X’ 

X’       BASE 
      
YP14X0
 

(b)            XP 
            
         YP        XP 
SPEC
                            X’ 
                        
X0   Complemento        (a’)        XP 

       
X’ 

                          X’ 

YP      X0   
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1.1. Pressupostos teórico-metodológicos 

 

A questão paramétrica entre movimentos aberto e encoberto concernente às 

frases wh- e à proposta de movimento em LF foram primeiramente estabelecidas 

dentro da proposta de Princípios e Parâmetros desde o quadro da Teoria Padrão 

Estendida16 através dos estudos de Williams (1977) e May (1977), depois 

incorporadas em Chomsky (1977,1980,1981). Mas foi com os trabalhos de James 

Huang que a grande questão em torno do estudo dos operadores interrogativos surgiu 

e se começou a investigar línguas naturais que apresentam o constituinte wh- gerado 

in-situ, e, posteriormente, movidos encobertamente, em LF, como ilustrado, em 

negrito, na tabela abaixo: 

                     Tabela 2: A sintaxe aberta e encoberta nos diferentes momentos da teoria. 
 

A discussão sobre em que momento terminam as operações em sintaxe aberta 

para se dar início aos movimentos invisíveis (inaudíveis) em uma sintaxe mais 

abstrata, a sintaxe encoberta, ainda é um tema bastante intrigante na literatura, 

conforme argumenta Richards (2006:1): 

 

 

                                                 
16 Cf. Chomsky (1973, 1977).  
 

           Teoria Padrão Estendida (EST)                 Programa Minimalista  (PM)      
             
                           DS 
                                      Sintaxe aberta 
                               
                           SS                LF 
 
 
                                
                            PF            
                          

 
 
                                    Sintaxe aberta 
 
 
                           Spell-Out     
 
             PF                            LF  
 

Sintaxe encoberta 

Sintaxe encoberta 
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“Algumas línguas operam deslocamento wh- abertamente, enquanto outras 
não operam (…). Muitos trabalhos frutíferos concentram-se exatamente em 
como caracterizar a diferença entre elas. Poucas pesquisas, entretanto, 
concentram-se no porquê de as línguas diferirem desta maneira.” 17 
 
  

  É nesta questão que o presente trabalho se justifica. Para tanto, iremos 

considerar os operadores interrogativos do Ticuna, se são ou não em sintaxe aberta, 

questões wh-múltiplas, quantificadores e as relações de escopo na língua, 

considerando-se também importante se fazer uma análise comparativa entre algumas 

línguas que também apresentam movimento encoberto, como o chinês-mandarim 

padrão e o japonês.  

 

Postular a hipótese de que o movimento de frases wh-, em Ticuna o 

constituinte /t-/ tacü  (‘o quê’) e te’e (‘quem’), ocorrem de forma encoberta, depois da 

operação Spell-Out, obriga-nos a levantar a pergunta: será que se pode enquadrar as 

interrogativas de conteúdo em Ticuna em termos de parâmetro de movimento 

encoberto?  

 

Para tanto, examinaremos as relações de escopo na língua que se mostram tão 

rígidas quanto em línguas como japonês e chinês-mandarim, valendo-nos dos 

trabalhos fundadores de Huang (1982) e Cheng (1991), e as propostas mais atuais de 

Richards (1997, 2001) e Ginsburg (2009). 

 

Com a proposta do Programa Minimalista para a Teoria Linguística 

(Chomsky 1993), a árvore é gerada à medida que se concatenam (Merge) itens 

                                                 
17 “Some languages perform wh-movement overtly, while others do not (…). Much fruitful work has 
concentrated on how exactly to characterize the difference between (overt/covert) … (but) little 
research has focused on the question of why languages differ in this way”  (Richards 2006:1) 
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lexicais (LIs), que por sua vez formam constituintes sintáticos, gerados de maneira 

dinâmica de baixo para cima (‘bottom-up’). Em suma, o molde do Programa 

Minimalista de Princípios e Parâmetros de Chomsky & Lasnik (1993, 1995) assume 

um modelo derivacional “em que, na operação de Mover, traços de núcleos sintáticos 

atuam como ‘atratores’ de traços abstratos que são gerados abaixo na árvore sintática 

e movidos para posições de escopo, considerando-se que a sintaxe encoberta (em LF) 

é puramente constituída de movimento de traços abstratos” (cf. Richards 2001:6), 

como exemplificado, na derivação abaixo, adaptada para o Ticuna.

 CP 

   TPOP              CP 


            DP                 C’[uWh] 
        
                           C0                 IP 
 PROBE
                              [uFwh]  DPI’ [uN] 
           
  Peduru  I       vPouter 
                      EPP            

                    Φ        DP           vPinner 
Nom
           te’e-ü    v’  [uN] 

                
                                          v0[Φ,EPP]      VP 
   PROBE      
                                                                na-dau<te’e-ü >            V’ 
                                     3P-ver                    

                        ACC-OBJ  BASE        V’              
                                                                                          
DPV0                
                                                                               
                                                                                <te’e-ü >          nadau  

                                    GOALS    
                     Figura 4: Movimento de traços abstratos (Move F) em LF 

 

 

 

 

[+ANIMADO] 
    3SG 
ACC-OBJ 

[+ANIMADO] 
3 SG 
ACC-OBJ 

MOVER 
TRAÇO 
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Conforme defendido por Bos kovic (1997), a sintaxe e as operações em LF são 

tão locais quanto às operações em sintaxe aberta, em que o constituinte em questão 

desloca-se sempre de especificador para especificador, obedecendo ao que em 

literatura gerativa é conhecido como movimento local. Logo, uma sonda C0 irá atrair 

apenas os traços de ‘te’e’ em LF, sendo seus traços deslocados do  vPexterno direto (ou 

vPouter) para [Spec,CP] em LF, ultrapassando o sujeito ‘Peduru’ e, portanto, a camada 

IP.  

Outra razão para o deslocamento em LF está no traço [+Fwh]12 que, segundo 

Ginsburg (2009:10) “é um traço responsável por atribuir à frase wh- escopo”, fazendo 

com que em LF, os traços de ‘te’e’ movam-se encobertamente para [Spec,CP]. 

Assim, mesmo que o sujeito ‘Peduru’ , em [Spec,IP], constitua uma barreira, nos 

termos GB18, o traço [+Fwh] fará que uma frase wh- ocupe posição de escopo, em LF, 

pois uma palavra /t-/ em Ticuna, no contexto de um objeto, já está na margem para 

ser atraída pela sonda C0 em LF. Esta sonda possui um traço [+Fwh] forte. A esta 

conclusão, poderíamos acrescentar as de Chomsky (1995), para quem o traço wh- 

(nos termos de Ginsburg 2009, [Fwh]) é universalmente forte19 ([+Fwh]).   

É importante, também, descrevermos como ocorrem as operações em LF, 

sendo que a sintaxe se inicia desde a seleção de traços, presentes no Léxico,  a partir 

de um repertório universal passando pela seleção destes para Numeração, que é um 

subconjunto dos traços do Léxico, por reunir apenas os itens lexicais (LI) necessários 

para a computação. Logo, a teoria, aqui adotada, é Lexicalista, diferindo da proposta 

                                                 
18  Segundo Haegeman (1994:556), um IP só é uma barreira (‘barrier’) caso seja dominado por um CP: 
“(…) we suggested that IP on its own would never be a barrier. On the other hand, an IP dominated by 
CP was said to be a barrier.” O que a própria autora atesta através da seguinte estrutura: 
[CP … [IP …]] que é o molde da estrutura representada na derivação 3, acima. 
  
19 Cf. Hornstein (1995:185).  
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da Morfologia Distribuída (MD), em que traços de diferentes naturezas (sintático-

semânticos, formais e fonológicos) residem em duas Listas distintas, não concebendo 

um Léxico indiviso (cf. Harley & Noyer 1999 e Embick 2006).  

 

A razão pela qual ainda não aplicarmos a MD como aporte teórico capaz de 

descrever movimento de frases wh- está no fato de poucos trabalhos em movimento 

wh- serem abordados dentro do aporte teórico da MD. O que se poderia propor dentro 

deste quadro teórico seria a inserção de substância fônica em traços wh- puramente 

ocos, caracterizando uma das propriedades centrais da MD, que é a inserção tardia 

(‘late insertion’), conforme assumido por Heidi Harley (ver nota 20, abaixo).  

 

Outra questão que fomentaria o uso desta teoria para questões wh- residiria na 

intuição de Cheng (1991:16), para quem as línguas de ‘fronteamento múltiplo’ de 

palavras wh-, como o romeno, russo e o tcheco, dar-se-ia pelo fato de estas palavras 

exibirem uma morfologia (interna à palavra Wh-/Qu-) inerentemente complexa20.   

O modelo Lexicalista, por outro lado, é comumente adotado para descrever o 

movimento de frases wh-, sendo o modelo mais recente o de ‘fases’ (‘Derivation by 

Phase’, Chomsky 2001, 2005), que será o adotado aqui. Antes de apresentarmos 

resumidamente ‘o modelo de fases’, discorrerei brevemente sobre alguns modelos já 

propostos desde a ‘Teoria Padrão Estendida’ até o minimalista.  

     

 

                                                 
20 Heidi Harley, em comunicação eletrônica (Abril de 2009), apontou-me o mesmo fato. Segundo 
Harley, a maioria dos trabalhos sobre movimento wh- são escritos dentro do aporte minimalista 
clássico porque “People haven’t written much on wh-movement within DM, I think because most 
people have assumed that the morphological reflexes/realizations of wh-movement are relatively 
uncomplicated(…)”, o que, segundo ela, “não é o caso”    (“… that assumption is probably wrong, 
I’m sure!”). Para Harley (p.c.), só se poderia tratar deste fenômeno dentro da MD ao se admitir a 
complexidade da morfologia interna de palavras wh- dentro da propriedade de ‘Late-insertion’.  
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1.1.2.  Os modelos de gramática: da Teoria Padrão Estendida ao Minimalismo 

  

No primeiro capítulo de sua tese, Richards (2001) sistematiza outros modelos  

de Gramática desde a Teoria Padrão Estendida (EST21) até os modelos concorrentes 

dentro do minimalismo. Richards (2001: 1-6) resume os seguintes modelos: 

     

(i) Modelo-T – (Huang 1982, Lasnik e Saito 1984 apud Richards 2001) 

defendem que a diferença entre as línguas se dá em relação ao ponto da derivação em 

que o movimento wh- ocorre. Em línguas em que o constituinte  wh- se move  para a 

periferia esquerda (‘fronteada’), a indicação é a de  que o movimento ocorreu em 

sintaxe aberta, caracterizando um movimento pré-Spell-Out22. Para línguas de        

wh-/qu- in-situ, o constituinte, mais precisamente seus traços, mover-se-á em sintaxe 

encoberta. Para este tipo de abordagem, a sintaxe aberta necessariamente precede a 

sintaxe encoberta, tendo sido por muitos anos esta a proposta clássica. 

     DS 

     

 SS       LF 

 

     PF 

                                       Figura 5: Modelo T. 

                                                 
21 do inglês ‘Extended Stardard Theory’. 
 
22 No momento ‘Government and Binding’ (GB) da teoria de Princípios & Parâmetros (P&P), o termo 
Spell-Out, tal como concebe-se hoje, ainda não era cunhado. O que havia era o nível de Estrutura 
Superficial (SS) que intermediava a derivação entre a sintaxe aberta e as interfaces LF e PF. É 
importante ressaltar que Spell-Out não é um nível substituto da SS, e sim, apenas um momento da 
derivação em que a expressão linguística gerada em sintaxe estrita precisa ser enviada para as 
interfaces em razão de convergibilidade, o que está intimamente ligado ao Princípio de Interpretação 
Plena (‘Full Interpretation’). 
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(ii) ‘Invisible Overt Movement’ – Para Watanabe (1992 apud Richards 2001) 

o movimento em línguas com wh- in-situ ocorre, mas não é pronunciável. Em outras 

palavras, a diferença entre japonês e inglês é puramente fonológica. Por exemplo: 

 inglês                            What  did John buy?        

                                PF      PF 

            japonês                            John-wa    nani-o      kaimasita  ka? 
         John-TOP    what-ACC    bought          Q 
                                                     
                ADGER (2003:367) 
           
  
(iii) ‘No Covert Movement’– (Cole & Hermon 1994, Tsai 1994 e Reinhart 1995 apud 

Richards 2001) – Esta proposta assume que não há movimento encoberto. Em todos 

os casos, tanto para a frase wh-/qu- fronteada como para o constituinte in-situ, as 

palavras interrogativas devem ser todas interpretadas in-situ, não havendo movimento 

encoberto. Cole e Hermon baseiam sua análise em dados da língua Ancash Quechua, 

em que as palavras wh- podem aparecer fronteadas ou in-situ (estas, não-

correspondentes a perguntas eco): 

(10) a.   May-man-taqi [José munan [Maria ei
 23 aywanan-ta]]? 

              Where-to-Q           Jose wants       Maria            will go-ACC 
               ‘Where does Jose want Maria to go’ 
 

b. [José munan  [Maria  may-mani aywanan-ta ]]? 
 Jose  wants         Maria     where-to      will go-ACC 
           ‘Where does Jose want Maria to go?’     COLE & HERMON (1994:240) 
 

 
 
 
 
 

                                                 
23 Este ‘e’ (de ‘empty category’) representa uma varíavel.  Em outras notações, esta categoria vazia é 
simbolizada por um traço ‘t’ coindexado ao constituinte movido para uma posição periférica. Esta 
última é a que usaremos aqui, quando não usarmos o constituinte entre ‘<XP>’ para indicar cópia. 
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(iv) ‘Single-output Syntax’ – (proposta de Bobaljik 1995, Brody 1995, Groat & 

O’neil 1996 e Pesetsky 1998 apud 2001). Esta proposta adota um modelo 

diferente em que as interfaces PF e a LF estão “entremeadas” (‘interleaved’) em 

uma mesma seta, conforme abaixo ilustrado: 

 

 

                PF, LF 
             Figura 6: interfaces entremeadas  
                                                 RICHARDS (2001:p.4) 
 
 

A sintaxe constitui-se de uma única representação que é interpretada por 

ambos os componentes, semântico e fonológico, simultaneamente. Neste tipo de 

representação, não há necessariamente precedência da sintaxe aberta em relação à 

encoberta. Movimentos aberto e encoberto estão “entremeados” (‘interleaved’). O 

‘timing’24 do movimento wh- na derivação é o mesmo tanto para línguas de 

movimento wh- aberto como o inglês e português25 quanto para o japonês e búlgaro. 

Em suma, as línguas difeririam, segundo Richards (2001), apenas 

fonologicamente para as propostas (ii-iv). Richards (2001) escolhe como modelo 

mais apropriado para análise aquele em que há a precedência da sintaxe aberta 

perante a encoberta. Segundo ele, o problema dos outros modelos está na concepção 

de que as línguas não difeririam parametricamente porque não haveria diferença 

                                                 
24 O ‘tempo’ discutido em Richards (2001) é aquele em que a sintaxe aberta deve anteceder a 
encoberta. Esta é a proposta que adotaremos para as operações no componente interpretativo LF em 
relação à sintaxe Ticuna. 
 
25 Abstraímos aqui contextos que envolvem Qu- in-situ de perguntas eco (‘echo questions’) tanto para 
o português, quanto para o inglês.  
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devido à ausência de uma sintaxe encoberta.  

O modelo adotado por Richards é o minimalista clássico de Chomsky (1995), 

que posteriormente foi refinado ao ter novas operações incorporadas, como a de 

‘Concordância à Longa Distancia’ (‘Long distance agreement’) e valoração de 

traços sem a necessidade de movimento. Este modelo é o de fases, mais conhecido 

como ‘Derivation by Phase’. Escolhemos este último, não apenas por ser o mais 

atual, mas também porque abarca de forma mais precisa os fatos do Ticuna. Este 

modelo será apresentado no próximo item da presente dissertação. 

1.1.3.  O modelo minimalista e a derivação por fases   
 
 
 As principais operações computacionais propostas em Chomsky 2001 

começam a partir do Léxico, de onde, a partir de um repertório universal de traços, 

apenas os traços necessários para a derivação serão selecionados (operação ‘select’) 

formando um subconjunto que é a Numeração (‘Numeration’), consoante ao esquema 

abaixo (Figura 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
          
 
 
              Spell-Out   
                                           PF                       LF 

     ππππ    λλλλ 

                LÉXICO 
repertório universal de traços 

       {F1,F2, … , Fn} 

          NUMERAÇÃO 
                 LIi 
{<te’e1-1>, <nadau1>} 
 

Se
le

ci
on

ar
, J

un
ta

r 

C
oncordar, M

over, C
opiar 

Figura 7: Modelo de gramática em consonância com Chomsky (1995-2001) 
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Os traços presentes na Numeração serão aqueles utilizados na sintaxe estrita 

(‘narrow syntax’) que se estende desde a Numeração até a linearização (‘Spell-Out’) 

de onde as informações computadas em sintaxe aberta são enviadas para as interfaces 

responsáveis pelas operações morfofonológicas em PF, de um lado, e semântico-

formais em LF, de outro. 

No percurso da sintaxe estrita, cujo início se dá com a seleção de traços do 

Léxico, denominado de ‘Lexical Array’ (doravante, LA), as operações SELECIONAR, 

JUNTAR, COPIAR, MOVER e CONCORDAR ocorrerão por fases. Os itens lexicais (LIs)26 

inseridos na sintaxe, e que integrarão as projeções v*P e, por último um CP, somente 

serão linearizados (enviados a Spell-Out) nas fases fortes. Entende-se por fases fortes 

aquelas em que informações básicas – como grade temática e a reunião de 

constituintes formadores de uma sentença – estão presentes.  

Logo, as fases fortes, de acordo com Chomsky (2000,2001,2005), são v*P 

(transitivo, por isso asteriscado) e CP27, respectivamente, sendo apenas estas 

linearizadas e interpretadas pelos sistemas de desempenho, Articulatório-Motor (A-

M) e Conceitual-Intencional (C-I).  

 

 

                                                 
26 Nesta abordagem, os LIs já entram flexionados na Sintaxe, o que não significa que a abordagem 
minimalista lexicalista descarte a possibilidade, também, de derivação para o interior de palavras. 
Chomsky (1998:p.142) parece confirmar tal hipótese, mesmo que não as privilegie em ‘Minimalist 
Inquiries’: “The properties of features and assembly form a large part of the subject matter of 
traditional and modern linguistics; I will put these topics aside here, including questions about 
organization of assembled features within a lexical item LI. Also, left to the aside is the question 
whether LI is assembled in a single operation or at several stages of the derivation, as in Distributed 
Morphology (Halle and Marantz 1993). Rephrasing of the account just in these terms is 
straightforward. Recall that L is a state of FL; state changes, of course, may modify the lexicon.’ [nota 
27, (grifo meu)]” 
 
27 Há quem sujira, para além de v*P e CP, um DP como uma categoria que reúna informações de uma 
fase forte. Para tanto, ver Ochi (2005). Vale registrar que Marantz (2008), no quadro teórico da 
Morfologia Distribuída, considera que a noção de fase pode também ser incorporada para um vP 
(inacusativo), bem como para a sintaxe no interior de palavras. 
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Uma vez tendo sido selecionado os traços da Numeração (através da operação 

SELECIONAR), não há uma nova seleção destes traços, sendo estes suficientes para toda 

a derivação, sendo que LA se estende desde a Numeração até a interface LF, o que já 

era então proposto em Chomsky (1995:445), para quem: 

“Parece possível manter a conclusão de que o sistema computacional CHL é uniforme 

entre N e LF, não sendo necessário estipular nenhuma distinção entre a estrutura 

pré-Spell-Out e a estrutura pós-Spell-Out. E talvez seja possível aproximarmo-nos 

da conclusão óptima de que as condições de output básicas são satisfeitas tão bem 

quanto possível.”   

                           Tradução de Eduardo Raposo (grifos meus) 

   

O que pode ser depreendido acima é que tanto as operações em sintaxe aberta, 

quanto a que se destina à Forma Lógica são uniformes a partir da Numeração. 

Portanto, vejamos as operações JUNTAR, CONCORDAR e MOVER em detalhes, sabendo-se 

que a operação CONCORDAR (doravante, ‘Agree’) é uma nova operação, o que 

configura uma proposta diferente daquela encontrata em Chomsky (1995).  

 
1.1.4. Mover: Juntar, Agree e Pied Piping 

 
 

Para o novo modelo minimalista de 2001, um constituinte pode concordar à 

longa distância (‘Long distance agreement’) sem se mover. Para a proposta anterior, 

a de 1995, um traço não movido, não checado e apagado levava ao esboroamento de 

uma derivação, ou seja, esta não poderia ser lida pelas interfaces e atender ao 

Princípio de Interpretação Plena (‘Full Interpretation’). 

 A operação fundamental e elementar é a de JUNTAR/COMPOR (‘Merge’), que é 

binária, pois agrupa sempre dois objetos sintáticos, itens lexicais, (α,β), para formar o 

primeiro nó K (α,β) a partir destes. Os itens α e β ,logo, entram em uma relação de 

irmandade (‘sisterhood’), caracterizando um ‘Merge Externo’: 
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     A     junta-se α e  β, forma-se o nó K  

             K 


       α [uF]        β [F] 
                           
                                                          


 A partir daí, tendo a relação de irmandade sido estabelecida, o objeto sintático 

α possui necessariamente um traço não-interpretável selecional (conhecido também 

como traço de subcategorização, notando-se como c-seleção) e é irmão de um objeto 

β com traço interpretável [F] pareante. O que são traços não-interpretáveis ([uF])? 

São aqueles de natureza puramente gramatical, como, por exemplo, os selecionais 

(que impõem exigências sobre a categoria dos complementos), o traço EPP (este 

exige que a posição de especificador seja preenchida), o de Caso (regula a posição de 

nomes em determinadas estruturas) e os traços Φ (‘phi’, que reúnem traços de 

pessoa, número e gênero) de categorias que concordam com os nomes. Quanto aos 

traços Φ dos nomes, esses são tidos como interpretáveis (cf. Magalhães 2003: 150), 

por razões explicitadas adiante.  

Os traços não-interpretáveis (doravante, [uF] de ‘uninterpretable feature’)  

precisam ser eliminados para que um objeto sintático seja lido pelas interfaces PF e 

LF, atendendo ao Princípio de Interpretação Plena. Sobre a diferença entre traços 

formais interpretáveis [F] e não-interpretáveis [uF], Duarte (2003:11,12) a elabora da 

seguinte maneira: 

“(...) Os traços interpretáveis diferem dos traços ininterpretáveis (não-
interpretáveis) pelo fato de que, embora sejam acessados em operações de 
verificação, no decorrer da computação sintática, não podem ser apagados. 
(...) Em suma, as operações de verificação ocorrem para apagar os traços 
formais ininterpretáveis que as categorias funcionais carregam.”    
[grifos meus] 
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 Citando, também, Chomsky (1998:53-57 [tradução de Lúcia Lobato]) para 

quem: 

“(...) traços formais ininterpretáveis são de fato o mecanismo que 
implementa a propriedade de deslocamento. (...) são exigidos como um 
mecanismo para satisfazer as condições de legibilidade impostas pela 
arquitetura geral da mente/cérebro, pelas propriedades do aparato de 
processamento e pelos sistemas do pensamento.”     
 
 

 Tendo a diferença entre [F] e [uF] sido explicada pelos autores acima, 

retomemos a árvore em A, em que dois objetos sintáticos, uma vez irmãos, permitem 

a reunião dos traços selecionais (c-seleção que são [uF]), ou de subcategorização, de 

um objeto α portador deste traço e β portador de traço interpretável [F]: 

              B Apagamento de um [uF] de αααα 

                                                 K 


       α [uF]        β [F] 
  

 A operação seguinte é a de Concordar (‘Agreement’). Esta estabelece uma 

relação, de concordância e checagem de Caso, entre um item lexical (LI) α e um 

traço localizado em algum locus sintático restrito, formando-se um domínio mínimo. 

Sendo a operação de Mover a combinação de Juntar e Concordar 28. 

C merge interno e operação mover  
 

             H   


   Spec             K 

                   α                β 

       [+uF] 
                   Head  
   

 
 

D movido, β e traços [uF] apagados  
 

             H 
 

   β[F]            K 
Spec

            α             <β> 
            [uF]  
                         Head  
   

 

 

                                                 
28 Para Watanabe (apud Cheng 2006:p.12), a operação de Mover (Move) é a combinação de três 
operações: Juntar (‘Merge’), Concordar (‘Agree’) e ‘Pied-piping’.  
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Para Chomsky (1993,1995) o lugar sintático em que os traços são checados 

está na configuração de especificador-núcleo (‘Spec-Head’) em que os traços dos 

itens lexicais são pareados e apagados, fazendo-se com que uma derivação seja 

convergente, ou seja, possa ser legível para as interfaces, PF e LF, e os sistemas de 

desempenho, Articulatório-Perceptual (A-P), e Conceitual-Intencional (C-I), 

respectivamente.  

Uma vez tendo sido as operações de movimento mais comuns, a saber, 

JUNTAR e CONCORDAR, aqui explicadas em pormenores, resta saber em que consiste a 

operação PIED-PIPING. O termo Pied-piping (termo traduzido e cunhado por Lobato 

[1986] como ‘Efeito do Flautista de Hameling’) surge na literatura com o trabalho de 

Ross (1967), que descobriu serem algumas configurações sintáticas bloqueadoras de 

movimento. A tais configurações sintáticas, Ross (idem) denominou de ilhas. Pied-

piping caracterizava-se como uma estrutura capaz de carregar consigo outro 

elemento, como por exemplo, uma preposição. Assim, em línguas como o inglês, em 

que há a opcionalidade de movimento, a preposição pode estar isolada na posição de 

base, ou ser movida juntamente com a frase wh-: 

(11) a.  [To whom]i did you give that book ti ?  

       b.  [Whom]i did you give the CD [to] ti ?  

O termo pied-piping em sua acepção como algo capaz de carregar consigo um 

outro elemento foi posteriormente incorporado ao minimalismo. Conforme Watanabe 

(apud Cheng 2006:p.47) “Pied-piping é o processo que cria cópia de alguma 

categoria que contém o Alvo (‘Goal’, nos termos de ‘Derivation by Phase’; ver seção 

1.2.3.) da operação de Agree. A cópia é juntada por ‘merge interno’, operação que 

necessariamente projeta uma posição de especificador (ver diagrama C, acima). Na 

projeção que contém esse especificador, o núcleo é uma sonda (‘probe’) portadora de 
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traço EPP (licenciador desta posição).”. É importante ressaltar que mesmo criando-se 

uma cópia de uma categoria, deixa-se uma cópia também na posição de base. Ao se 

esquematizar a definição de Watanabe (2006), ter-se-ia o diagrama E29: 

 

                    E Pied-piping de β deixando cópia <β> na posição de base. 
 

                 H 
     

                   β [F]            K 
    Spec

                         α             <β> 
                       [uF]                        [F]   
                                       Head     Alvo (‘Goal’)  
 
 

No mesmo artigo, Watanabe (idem) propõe que esta operação envolve 

também um traço formal por ele chamado de ‘pied-piper’. Para Watanabe (ibdem) a 

operação MOVER congrega necessariamente três suboperações sucessivas MERGE, 

AGREE e PIED-PIPING, não podendo pied-piping preceder Agree, porque esta última 

necessariamente estabelece a escolha de um potencial alvo para avaliação e 

apagamento (chegagem de traços ou verificação). 

Ainda segundo Richards (2001:6), PIED-PING, para Chomsky (1995), é uma 

operação de movimento de um item lexical inteiro juntamente com seu traço 

correspondente, diferindo-se da operação MOVER F, que só ocorre em LF:  

“Chomsky’s (1995) claim is that movement in the covert syntax consists 
purely of feature movement, and that pied-piping of extraneous material 
occurs only in the overt syntax” 
                   RICHARDS (2001:6) 
  

Assim como Watanabe, Facó Soares (1999a) vale-se da proposta de 

‘Derivation by Phase’ (Chomsky 2001) para dar conta dos fatos em Ticuna. O 

diferencial deste modelo,logo, dá-se pela proposta de que a concordância poder 

                                                 
29  “Pied-piping is the process that creates a copy of some category that contains the goal of the Agree 
operation. The copy is then merged to become a specifier of the projection whose head contains the 
probe and the EPP feature.”  Watanabe (apud Cheng 2006:47). 
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ocorrer à longa distância, sem que haja necessidade de movimento e sem que ocorra 

‘esboroamento’ (‘crash’) da derivação. Para a compreensão deste último passo, é 

necessário que se explique como se dá a derivação por fases, e como se constitui a 

noção de margem.  Conforme dissemos anteriormente (ver introdução geral), o 

diferencial desta dissertação é estender as operações propostas para sintaxe estrita 

também para as operações em LF, conforme defendido por Bos kovic (1997,2002), e 

Huang (2010).  

 

1.1.5. A derivação por fase e a noção de margem 

 

Conforme Hornstein, Nunes e Grohmann (2005) argumentam, no modelo de 

‘Derivation by Phase’ de Chomsky (2001), os itens lexicais (LI) não precisam estar 

plenamente especificados [+F], concernente a seus traços, o que era proposto no 

modelo anterior de Chomsky (1995), para quem os traços não-interpretáveis 

(doravante [uF]) deveriam ser eliminados antes de Spell-Out via checagem de traços, 

atendendo ao Princípio de Interpretação Plena  (‘Full Interpretation’).   

Dentro da proposta de ‘Derivation by Phase’, entretanto, os traços [uF] 

“adquirem valor no curso da derivação” (cf. Hornstein, Nunes e Grohmann 

2005:p.317). 

 Para que um traço seja validado/valorado e atenda ao Princípio de 

Interpretação Plena, é proposta a operação Concordar (‘Agreement’ – doravante 

Agree), que não somente é uma operação nova para o sistema computacional, mas 

também diferente da operação Mover. Dada uma configuração apropriada para o 

pareamento de traços, a operação Concordar atribui valores a traços não-

validados/valorados por razões morfológicas. Além de Concordar atribuir valores a 

traços não-valorados, pode também apagá-los, para fins de interpretabilidade em LF. 
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              XP 

                                                        NP            X’ 
                                                                  
                                                         N      X           (...)    

                                     
                                                          [F30]     [uF] 
                                                           ⊕          !  
                                                               Agree 

     Figura 8: Valoração de traços em Spec-Head 
 
 

Ainda segundo Hornstein, Nunes e Grohmann (2005:317), a operação Agree 

do modelo de ‘Derivation by Phase’ difere do modelo anterior, pois inaugura a idéia 

de traços não-valorados ([-F] ou [uF]) na derivação31, daí a necessidade de se ter uma 

operação adicional responsável pela valoração destes traços. 

Concernente à operação MOVER, nesta proposta o movimento em sintaxe 

aberta continua sendo uma propriedade dos traços-fortes [+F]. Contudo, o 

movimento de traços formais, por outro lado, é substituído pela operação Agree, 

sendo que as condições do Princípio de Localidade (Locality) e Último Recurso (Last 

Resort) estão subordinadas a um pareamento de traços entre uma Sonda (Probe) e um 

Alvo, conforme podemos notar no seguinte esquema, proposto em Chomsky (2001). 

                 ZP 
   
                                      Spec             Z’ 

Z0[uF, EPP]       HP 
PROBE                  
                                                             XP[+F]    H’ 
                                                         GOAL    
                                              H0            YP                                 

                                                 
30 Onde F (‘feature’) ou traço.  
 
31 É importante ressaltar que o Modelo de ‘Derivation by Phase’ concebe um Léxico composto por 
traços de naturezas distintas (sintático-semântico, formais e fonológicos). Uma proposta alternativa 
que já introduzia a questão  de traços subespecificados é a teoria da Morfologia Distribuída (DM, 
HALLE et alii 1993), ao incorporar a questão de traços não-validados [uF], constituindo uma das 
propriedades fundamentais do modelo que é a Subespecificação de Itens de Vocabulário.  A propósito, 
registramos que a subespecificação já era uma idéia há longo tempo presente na teoria fonológica.   
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              Figura 9: A Sonda (‘Probe’) e as margens (‘edges’) XP e H0 (CHOMSKY 2001) 
  
 

A sonda (‘probe’) é um núcleo de uma fase forte que possui traço não-

interpretável [uF]. Esta procura para baixo, dentro de seu domínio de c-comando32, 

por um traço pareante [+F/-F] para avaliação e apagamento.  

Conforme a derivação em (5), uma sonda procura por um alvo (‘goal’). Neste 

caso, a sonda seria o núcleo Z0 que encontra XP como alvo. O traço [uF] de Z0 é 

avaliado e apagado para atender à exigências impostas pela interface LF; a sonda Z0 

também possui um traço EPP licenciador de especificador. Z0 atrai XP que é então 

movido para o especificador de ZP [Spec,ZP]. No artigo mais recente de Chomsky 

(2005), ele propõe que a posição de especificador de uma fase forte possui um traço 

de margem (‘edge feature’) que deve ser checado. 

O diferencial em ‘Derivation by Phase’ é que caso a sonda Z0 não possua um 

traço licenciador EPP, Z0 e XP entrarão em uma concordância de longa distância 

sem movimento, não ocorrendo o ‘esboroamento’ da derivação conforme o modelo 

clássico de Chomsky (1995). 

A proposta de ‘Derivation by Phase’ será pormenorizadamente explicada no 

capítulo 3, item (3.3), que tratará do movimento no minimalismo.  

 

 

 
                                                 
32 A definição de c-comando assimétrico de que me utilizo aqui, de certa forma, é derivada da noção 
clássica, segundo a qual o primeiro nó bifurcante de uma dada árvore sintática que, dominando um 
constituinte, necessariamente domina outro. A noção básica de c-comando pode ser entendida por 
meio do seguinte diagrama:                 
                                                  xP 

                      em que xP é o primeiro nó ramificante que domina 
ααααx’                   diretamente αααα e c-comanda assimetricamente x e ββββ. 


x                ββββ 

 
Para outra noção de c-comando dentro dos moldes de ‘Derivation by Phase’ (Chomsky, 2001) ver nota 
87.  
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1.2.    A Estrutura da Oração em Ticuna: TP como operador sentencial e a           
           geração do sujeito 
 

 Para que haja, nas línguas do mundo, em geral, o licenciamento sintático e 

semântico em uma sentença, é necessário que os itens lexicais (LIs) sejam pareados 

em uma determinada configuração sintática para terem seus traços não-interpretáveis 

apagados. Em linhas gerais, caso consideremos, por exemplo, dois D/NPs como 

‘Pedro’ e ‘o peixe’, no contexto de uma oração declarativa simples como ‘Pedro 

moqueou o peixe’, estes devem sofrer licenciamento sintático (através da checagem 

de Caso) e semântico (atribuição de papel temático, doravante papel θ), em um 

processo derivacional de baixo para cima (‘bottom up’):      

Assim,para a sentença abaixo, ocorrem os seguintes passos derivacionais:  

 
(11) Pedro moqueou o peixe.  
    
 
(i) o verbo ‘moquear’ c-seleciona seu complemento o DP ‘o peixe’ através da 

operação sintática JUNTAR (do inglês ‘MERGE’). Tanto ‘moquear’, quanto ‘o peixe’ 

são retirados da Numeração33 e juntados, estabelecendo uma relação de irmandade 

(‘sisterhood’); o núcleo V se expande para um V’ que, por sua vez, projeta uma 

posição de especificador (‘SPEC’): 

                  VP  
 

           DP             V’ 
SPEC    
         PedroV              DP34
                  moqueou       
                                  o  peixe                                                               SELECIONAR 
                                                   (MOVER)  ←  PIED-PIPING  ←  AGREE  ←  JUNTAR   ↵  
 
           Figura 10: Inserção dos itens lexicais (LI) nos nós terminais, projetando-se uma árvore.  
 
                                                 
33 Este modelo teórico assume que os itens lexicais já são retirados da Numeração flexionados (ver 
item 1.2, Pressupostos teórico-metodológicos, p.15: § 3. Conferir também nota 26). 
 
34 Por questão de espaço, não ramificarei este DP em notação arbórea. Se adotarmos a notação de 
colchetes (‘bracket’), teremos: [DP [D’ o [NP [N’peixe] ].    

                 NNUUMMEERRAAÇÇÃÃOO  
{<Pedro>,<moqueou>, <o>, <peixe>} 
       {I +[TENSE ](1), +AGR(1), N,V,D,N} 
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(ii) O verbo atribui papel θ e Caso ACUSATIVO ao seu argumento interno permitindo 

que este seja licenciado. O DP ‘Pedro’, entretanto, ainda não recebeu Caso 

NOMINATIVO, precisando ser licenciado quanto ao Caso, tendo de se mover para uma 

projeção funcional TP que abriga em seu núcleo T0 traços de concordância ( ou 

‘phi’[Φ] de pessoa, número e gênero) e [+TEMPO], sendo este núcleo o que checa o 

Caso NOMINATIVO. 

               TP 


                    Pedro     T’ 
  
                  T0               VP  
         Past            
        α num     DP             V’ 
        β pess    
                           Φ    Pedro    V0           DP 
                      moqueou         moqueou     
                                                  o  peixe 
               Figura 11: Atribuição de Caso Nominativo por um núcleo funcional T. 
 
 
 Desde Larson (1988), que problematizou a projeção VP como não capaz de 

abrigar constituintes (os argumentos internos) de verbos bitransitivos, esta projeção 

foi expandida para um duplo V-VP, sendo um vP proposto em Hale e Kayser (1993) 

que o adota mesmo para os verbos com uma grade temática transitiva simples (de 

apenas um argumento), como o verbo da estrutura acima35, sendo os constituintes 

realocados em uma estrutura dobrada de v-VP, aqui negritadas: 

                                                 
35 Abstenho-me aqui de considerar o fato de que alguns verbos transitivos também podem comportar-
se como intransitivos, como “Pedro moqueou”. 

N
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      TP 

     T’ 

       T0               vP  

      
                  Pedro       v’ 
                         
                         v                 VP
                           
                   V         v       ti          V 
                           [uInfl: past]        
               moqueou                V0            DP
                                    <moqueou>   
                                                      o  peixe 

       TP 

Pedro      T’ 

        T0              vP 
      
    v       T   ti               v’ 
 [PAST]           
moqueou v[uInfl: PAST]                 VP
                                     
                                    ti                V 
                                               
                                            V0            DP
                                     <moquear>    
                                                    o  peixe 
 

          
 

Na estrutura arbórea acima, temos a projeção TP, que é necessária para 

algumas línguas naturais, como as românicas, uma vez que o núcleo T0 desta é que irá 

validar o Caso NOMINATIVO nas línguas. Uma projeção funcional TP (=IP) agrega 

traços de tempo [TENSE] e flexão [AGREE], sendo estes traços comuns em uma matriz 

que agregava ambos [TENSE,AGREE].  

Pollock (1989), entretanto, cindiu a camada IP em AgrP e TP, conforme 

veremos no capítulo 2, em que AgrSP e AgrOP eram projeções alojadoras, 

respectivamente, do sujeito e objeto de uma sentença. Esta cisão foi bastante 

produtiva, inclusive, para as línguas indígenas36.  

 Por outro lado, vários fatores complicadores surgiram para a descrição e 

explicação da sintaxe Ticuna. Esses complicadores levantam as seguintes questões: 

 

                                                 
36 O aporte teórico minimalista não descarta categoricamente as projeções de Agree conforme é 
atestado por Duarte (2003), que, baseando-se em McClokey (2000), mantém  as projeções de AgrPs 
para a descrição e análise da estrutura oracional do Tembé.” 
 

[PAST] 
α num 
β pess     
    Φ 
 

Figura 12: Estrutura TP-v-VP em derivação no português da sentença ‘Pedro moqueou o peixe’. 
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(i) A língua Ticuna não materializa tempo na morfologia verbal, fato 

compartilhado pelo chinês-mandarim (Facó Soares 2005, e Lin 2006, 

Huang 1982,1984,1998); 

(ii) Não materializando tempo na morfologia do verbo, não teríamos um 

nódulo TP ramificante dominando um v-VP;  

(iii) Como o tempo seria materializado na língua? 

(iv) Como o sujeito, então, seria licenciado através da checagem de Caso 

NOMINATIVO se as projeções de Agree37 são descartadas no quadro atual 

da teoria? 

 

É importante ressaltar que o Ticuna, segundo as pesquisas empreendidas por 

Facó Soares, é uma língua que privilegia construções de tópico e foco, também. A 

cisão proposta em Pollock (1989) também foi aplicada ao projeto cartográfico de 

Rizzi (1997-2001), que expande o CP para outras projeções, articulando a teoria 

gerativa, de certo modo, para exigências discursivas, sobretudo, referentes à geração 

do sujeito, conforme retomaremos adiante. 

Mas como licenciar o sujeito sintático, que não seja tópico, em uma língua 

sem tempo (‘tenseless’) no verbo, e, portanto sem um TP? Para tanto, foi necessário, 

aqui, que recorrêssemos à proposta de Huang (1982,1998), citada por Lin 

(2006:1),que argumenta:  

“It is well-known that Chinese is a language without tense 
morphology. However, it is sometimes suggested that it has a 
possibly empty Inflection (INFL) node (Huang (1998); Li (1990); 
among others). If this assumption is correct, it implies that Chinese 
might have semantic features such as [+present] or [+past] under a 
phonologically empty tense node which determine the temporal 
interpretation of a sentence.”  [grifos meus] 

   

Assim teríamos para o Ticuna um IP com núcleo vazio de especificação para 

o traço [TEMPO] em que IP não seria um equivalente a um TP (IP≠TP). O núcleo de 

                                                 
37 No capítulo 2, veremos o porquê de Chomsky (1995) as ter descartado, ressaltando,  porém,  que há 
outros linguistas que mantêm Agree, e que ,  embora Chomsky as descarte,  essas não se encontram 
invalidadas totalmente para algumas línguas.  
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IP em Ticuna apenas reuniria traços de flexão, isto é, o verbo exibe apenas traços Φ 

de flexão em relação a um D/NP, mas não para (T)empo, conforme ilustra a matriz de 

traços abaixo: 

                                              IP 
    

           I’ 


           I0 
                  

    Φ 
      α [num] 
      β [pess]  

         γ  [gen] 
                    [tempo    ] 
           
                                       
                                    
                                     
  

Um fato intrigante, entretanto, é que, não estando a noção de tempo codificada 

na morfologia verbal, o tempo irá, segundo Facó Soares (2000; 2005), materializar-se 

em outros elementos. O tempo irá alcançar partículas (notadas aqui com um x), 

conectivos, e dêiticos (DEIT), bem como algumas raízes.  

Com relação às partículas, estas integram ainda um conjunto que se associa a 

um quadro maior de características. Trata-se do conjunto das partículas que, 

aparecendo na tradução justalinear como ‘x’, são indicadoras de estruturas  em 

adjunção e são afetadas pelo Tempo (FACÓ SOARES, 1992, 2000; 2005, 2007).  

Assim: 

   (a) i, ya/a ‘não-passado’;  

   (b)  ga ‘passado’.  

A relação dessas partículas com Tempo é muito clara no caso de ga , sempre 

ligado à idéia de passado.  Quanto às outras partículas, seu significado básico, seria – 

por oposição a ga – a de não-passado. Essas partículas (ou o conjunto de traços a elas 

Figura 13: Matriz de traços de flexão (Φ, ‘phi’) com núcleo I0  
                           vazio de especificação para tempo.  
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relacionados) devem estar presentes no léxico, o que significa dizer que não podem 

ser um marcador “dummy”, pois o falante nativo sabe que partícula pode preceder 

determinado item lexical na configuração sintática apontada, por exemplo:  

(i) nuta ‘pedra’ (ya nuta); nai ‘madeira, árvore’ (i  nai);  

(ii) tchoni ‘peixe’ (i tchoni); airu ‘cachorro’ (ya airu); atape ‘cobra’ (yatape);  

(iii) yatü ‘homem’ (ya yatü);   

-(i nge).   

Como exemplo de seu uso amplo, veja-se a sequência tama’pü ya yatü(-gü)  

ya tchoü (três x  homem(ns) x  branco-PL), cuja melhor tradução literal é  pela via da 

aposição, ou seja, ‘três, os homens, os brancos’; é essa sequência que corresponde ao 

que questionários linguísticos em português colocam como ‘três homens brancos’ 

(ver também FACÓ SOARES 1992).  

Logo, Facó Soares (2005) ilustra os elementos que são afetados por tempo por 

meio da seguinte tabela: 

                           PARTÍCULAS11   
          ga   i, a, ya 

 
                  CONECTIVOS 

yerü    ‘porque’ 
gana  ‘conectivo     
que pode introduzir uma 
sentença nominalizada 
interpretada como objeto 
direto’ 

erü      ‘porque’ 
na         ‘idem’ 

                      DÊITICOS 
yeguma ‘aquele  
      tempo; quando’ 
yema/guma         
             ‘aquele’ 
yea        ‘lá’ 
yia/yima ‘aquele’  
         (conhecido e       
              estimado) 

ngeguma ‘aquele tempo;  
                          quando’ 
ngema        ‘aquele’ 
ngea               ‘lá’ 
 
nhaã38         ‘esse’ 
 
daa             ‘esse’ 

                                                 
38 Facó Soares (2005:155) argumenta em nota que este dêitico possui traço [-HUMANO], uma vez que 
refere-se à ‘indicação de coisa’, opondo-se, logo, a ‘daa’. 
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yema ‘lá; aquele  
             lugar’  
 

nhuma        ‘agora’  
nuã              ‘aqui’       

                                RAÍZES 
 
yema 
(na-yema)  ‘havia’ 
   3P-lá 

 
  ngema 
(na-ngema)   ‘há’ 
   3P-lá  

      Passado Não-passado 
               Tabela 3: Partículas, conectivos e dêiticos.  
                                                                                        FACÓ SOARES (2005:155)  
    
 

Mas como a noção de tempo alcança determinados elementos, mas não o 

verbo? Para tanto, Facó Soares (1992, 2000, 2005) adota um modelo em que o nódulo 

TP não se ramifica, adquirindo propriedades de um operador sentencial39 com escopo 

temporal sobre  as partículas (i, a, ya, ga), conectivos e dêiticos. Já dentro do quadro 

teórico de Princípios & Parâmetros de Regência & Ligação, Stowell (1981) propõe o 

seguinte modelo:                            

                                                    S 
                                            
           IP               S’           STOWELL (1981:68) 
 
Para Facó Soares (2000:141), postular um TP como operador, agrega a 

hipótese de Stowell (1981) à de Iatridou (1990) argumentando que: 

“O tratamento de Flex como um operador de proposição em Tikuna não 
tem, como consequência para a análise desta língua, um tratamento nos 
termos de concordância. Na realidade, nossos argumentos para tratar Flex 
como um operador sentencial são compatíveis com a proposta de Iatridou 
(1990), que, retirando o nódulo/traço concordância da área de Flex, faz 
com que a concordância deixe de ser vista como uma posição estrutural e 
passe a ser tratada como uma manifestação da relação entre um predicado 
e seu sujeito.”  
    FACÓ SOARES (2000:141)    
 

e, ao retomar o esquema de Stowell (1981), o readapta no seguinte diagrama: 

                                                 
39 Hornstein (1990) questiona, entretanto, o estatuto de TP como operador nos termos de Stowell 
(1981) porque significaria restringir o poder de uma teoria que tem como característica inerente a 
uniformadade da Sintaxe. Facó Soares (2005) lança mão de quantificadores em Ticuna, na condição de 
operadores canônicos, para validar TPOP como um nódulo passível de adjunção ao nó-terminal mais 
alto da sentença em Ticuna.   
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        XP 
 
TP40        XP            em que TP não se ramifica  *[TP [T’ ] ...] .  
 
(cf. FACÓ SOARES 2005:p.158) 
 

 

 Assim, Facó Soares propõe um TP que adjungisse no especificador da 

projeção mais alta da sentença, como pode ser visto no diagrama abaixo, retomando o 

exemplo (9): 

    (9) Maria  pacara  i-ü                ga  ine 
                     Cesto      3P.FEM.-fazer   x    ontem   
                  ‘Maria fez o cesto ontem’ 
        TopP 

 TPOP      TopP 


MariaTop’ 
 

              Top0           IP 


                           I’  


                         I0vP 
                                 
          vP  

         DP              v’ 

   

pacaraVP 
    i-ü                

     advP            VP 


       ga  ine                     V’ 

     V0 DP 
             
                     <i-ü>     <pacara> 

 
 
                            Figura 14: Partícula ga “afetada” por um TP operador (TPOP) 

                                                 
40 Daqui em diante, notaremos este TP com um pequeno OP subescrito para referí-lo como um 
operador. 
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Quanto ao sujeito superficial em Ticuna, percebe-se no diagrama acima que 

este não é gerado internamente ao vP porque não há a possibilidade de encalhamento 

do quantificador ‘gu’üma’ (‘todos’41 13 a e b), seguindo o mesmo diagnóstico 

sintático de KOOPMAN & SPORTICHE (1991).  

Conforme o argumento de FACÓ SOARES in MAIA et alii (1999), o sujeito não 

pode ser gerado internamente a vP porque “... as diferentes posições que ocupa o 

quantificador não marcam necessariamente a posição por onde se move o sujeito”  

(comparar 13 a e b): 

                 (12)    a.  Airü       rü     ãtape   na-büü 
                                         cachorro  TOP    cobra    3P-morder 
                                     (Cachorro, cobra mordeu) 
                                  ‘O cachorro mordeu a cobra’ 
 
                  b. Maria   rü      ta       ti-u           
                                         TOP    ADV   3P.INT-ir   x   amanhã 
                                   (Maria, irá embora amanhã) 
                               ‘Maria irá embora amanhã’ 
 

          (13) a.  gu’üma    -gü        i-na-ngu 
                todos            x     criança-PL     ASP-3P-chegar 
            ‘todas as crianças chegaram’ 
 

b.-gü       i-na-ngu           i    gu’üma 
                                criança-PL    ASP-3P-chegar    x    todos 

                                            ‘As crianças chegaram, todas’  
 
 

                                                 
41 Em Ticuna, os quantificadores flutuantes como ‘todos’ (gu’üma) constituem verdadeiros nomes e 
precisam de uma determinada partícula para estabelecer uma relação entre dois nomes, como pode ser 
visto em ‘gu’üma i boü-gü’, ‘todas as crianças’ (11a), ora somente com um nome, i boü-gü’ (11b).  

Ademais, para diagnosticar se haveria um sujeito internamente a vP, testou-se a convivência 
desses quantificadores com o sujeito, que se encalhados com o mesmo, tornam a sentença agramatical. 
Estes fatos indicam que o advérbio (‘ta’) fecha o predicado. Já a geração comum do sujeito em Ticuna 
da-se diretamente em especificador de Tópico (Spec de TopP). Como em Japonês, em Ticuna há a 
materialização de um morfema de tópico (rü), sendo este um sufixo em japonês: 

Japonês      Ticuna 
Taroo-wa    nani-o       katta    no?           Maria rü   Elisa-si        i-dau 
Taroo TOP   what-ACC   bought Q                                    TOP Elisa-piolho 3PF-procurar 
‘What did Taroo buy?’      ‘Maria catou piolho da Elisa’ 
             RICHARDS (2006:7)                    FACÓ SOARES (apud MAIA 1999:3) 
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Pode-se também notar, a partir da análise de Facó Soares (1992-2000), que o 

que seria um “sujeito” na língua vem acompanhado de uma partícula rü, marcadora 

de tópico. Se adotarmos a cisão do nódulo CP, tal como proposto por Rizzi (1997), e 

acrescido o fato de as projeções de concordância (Agreement projections) terem sido 

descartadas dentro do quadro atual da teoria, pode-se resumir a estrutura básica da 

oração em Ticuna recorrendo as projeções de um CP expandido (consoante Rizzi 

1997, 2001) no seguinte diagrama arbóreo, recuperando (10 a) em que, neste caso, o 

sujeito não recebe Caso NOMINATIVO: 

TopP 
 
                TPOP        TopP 

          Airü           Top’ 
                                   

Top0IP 


    rü                       I’ 
                                               
 I0vP 
 
    DPvP 


   ãtapev’ 
   
  v0 VP   

                              nabüü         
                                           DP              V’  


                                       <ãtape>   V               DP                

                                                       nabüü         
                                                 <ãtape>                                   

                        Figura15: CP expandido e aplicado à estrutura da oração em Ticuna. 
 
    

Retomando a proposta de Facó Soares (2005) de um TP como operador 

sentencial (TPOP), o fato de o Ticuna parametrizar uma categoria desta forma 

corrobora o fato de as línguas naturais não lidarem com as mesmas categorias 

funcionais de maneira tão uniforme como se imagina, o que parece sugerir variação 
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léxico-funcional. Assim, as projeções funcionais, bem como seus núcleos, que o 

Léxico da língua aciona são as seguintes 

              Projeções argumentais      Projeções A-Barra (não-argumentais) 
 
       IP      AspP   vP      VP     D/NP 
        
       I0      Asp0     v0       V0     D0  N0  
 
 

 
CP podendo expandir-se [TopP* [FocP [TopP*] ]  
   
 C0                                 Top0      Foc0    Top0 

 

 

 

onde (*) sinaliza construção de duplo tópico (comum em Ticuna)   

TPOP como operador (não ramificado) adjunge-se tanto a projeções argumentais, quanto a não 
argumentais.  

                Tabela 4: Projeções e respectivos núcleos funcionais ativos em Ticuna. 

 

Como exposto na tabela 4, pode-se notar que a língua também ativa a projeção 

Aspecto (cf.Facó Soares 200842), sem, no entanto, invalidar o argumento contra a 

postulação de uma projeção TPOP (não ramificante). Antes de se ter uma projeção 

Aspecto, entretanto, a língua materializa, segundo Facó Soares (2008), sufixos 

aspectuais como parte de estruturas acategoriais adjungidas à base de um pequeno 

verbo (sendo as estruturas acategoriais aquelas que não projetam um nome, ou um 

verbo, o que é observável na língua):  

(14)  a.  Cuma    cu-ya-bua-cü’ü 
              2PS        2PS-OI-balançar-AÇÃO REPETITIVA E RÁPIDA 
                    ‘Você o balançou’ 
 

b. ni-nha-ãtchi 
3P-fugir-DURAÇÃO CURTA, LIMITADA 
    ‘Ele deu uma corridinha’ 

(15)  a.  Tcha-powae-etcha 
 1P-pescar [com vara]-ASP.HABITUAL 
           ‘eu vivo pescando’ 
 
         b. na-pe-ü  
     3P-dormir-ASP.CONTINUATIVO 
  ‘Ele dorme/dormiu continuamente.’ 

para (14) a e b se aplicam ao seguinte molde (‘template’) 
(12’): 
 
 
 
 
 

e para (15) a, e b se aplicam ao seguinte 
molde (‘template’) (13’): 
 
 
    
 
 

                                                 
42 Facó Soares (2008) não se utilizou de um modelo em que as palavras saem prontas de um Léxico 
com traços formais, fonológicos e semânticos. Na verdade, para tratar da projeção aspecto, Facó 
Soares (2008) vale-se da proposta da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz 1993, e Marantz 1997), 
que não é o modelo aqui adotado para a sintaxe no nível da sentença.  
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(12’) Adjunção da base [Raiz+ ãtchi] acategorial ao 
pequeno verbo                                     
                                   [Raiz + cü’ü]  
 
                        vP 

v’       

v        BASE 

v        [RAIZ + ãtchi]] 
                                      [RAIZ + cü’ü]] 
                                               
   
                                      
                                     FACÓ SOARES (2008:54,55,57) 

 
 
 
 
(13’) Adjunção da raiz ao pequeno 
verbo 
                       vP 

v’ 

v        BASE 

v      
[RAIZ] 
                            etcha 
                                               

 

A esta conclusão, pode-se agregar também o fato de que, na língua, para além 

de estruturas acategoriais, há também a possibilidade de uma projeção Aspecto 

propriamente dita. Conforme Facó Soares (2008:58) argumenta:   

          “Na língua, há um morfema (i-) que, cobrindo o aspecto progressivo,antecede o  
                       prefixo pessoal subjetivo e ocorre na margem esquerda do verbo. Esse morfema  
                       não entra em composição com a raiz (está afastado desta última) e é   
                      combinável a um verbo já categorizado como tal. Esse mesmo morfema pode  
                      conviver com sufixo aspectuais, sejam esses últimos parte de uma estrutura  
                      acategorial ou expressão de um pequeno verbo.” 
 
 

 Exemplificado em (16) a, b e c, abaixo, aqui aborizado em (16’a, b e c): 
 
 
 
(16)  a.  Tchama  rü      i-                  tcha-wiyae   
              1PS          TOP    ASP.PROGR.   1PS-cantar 
                 ‘eu, estou cantando’ 
                                                                                                FACÓ SOARES (2008:58) 
   b. Tchama  rü      i-                  tcha-powae                                
              1PS         TOP    ASP.PROGR.    1PS-pescar 
                 ‘eu, estou cantando’ 
 
         c. Tacü   ta                       i-                   na-ü          ya Peduru? 
             Que      NÃO-AGORA (ADV)     ASP.PROGR.       1PS-pescar    x   Pedro 
                             ‘O que ele está fazendo, o Pedro?’ 
 
 
 
 

   v (fonologicamente nulo)  
               [RAIZ + ãtchi]] 
            [RAIZ + cü’ü]] 
 

Figura 16: Sufixos acategoriais adjungidos ao vezinho. 
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(16’) a 
 
      TopP 

TPOP      TopP 

   Tchama        Top’ 
                 
IP           Top0 
         
I’                     rü 

I0            AspP 
                                
                        Asp’                   
                          
              Asp0vP
           
       i-         v’ [uN] 


                  v0 [Φ,EPP]   VP    

                        tchawiyae
                        [V-v]                     V’ 

 
                                   V0                    D/NP                                                                                                    

(16’) b 
 
      TopP 

TPOP      TopP 

   Tchama        Top’ 
                 
IP           Top0 
         
I’                     rü 

I0            AspP 
                             
                      Asp’                   
                          
              Asp0vP
           
       i-         v’[uN]                    


                  v0 [Φ,EPP]   VP    

                      tchapowae
                        [V-v]                       V’ 

 
                                              V0                    D/NP         
 

 

 

 

Para (16’c), a palavra t- ‘ta-cü’ é movida em sintaxe aberta porque a ordem é 

[VO], que conforme Facó Soares (1992-2000) é caracterizada pela presença de um 

pseudo-objeto ya Peduru adjungido em um VP devido à presença de partícula ‘ya’, 

que marca estruturas em adjunção. Esta mesma partícula é, conforme Facó Soares 

(1992-2008), afetada por Tempo, dada as especificidades de um TPOP. 

 

 

 

 

                           Figura 14: Proje¨‹ o Aspecto em Ticuna. 
 

Figura 17: Projeção Aspecto em Ticuna 
conforme proposto em Facó Soares (2008). 
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 (16’) c   
 CP 


   TPOP              CP 


            DP                   C’[uWh] 
        
         Tacü           C0             IP 
 PROBE 
                          [uFwh ]    ta                 IP 
 

         <tacü> I’[uN] 
 

       I0            AspP 
                 

                  Asp’


                Asp0     vP 
           
   i-  <tacü>  vP 


                          v’[uN] 
                           
                                                      v0 [Φ,EPP]      VP    
                                                                      napowae

                                                                            [V-v]    ya Peduru      VP 
                
                                               <tacü>          V’

     
         V0                    DP 

                                                                                                    
                                       <tacü> 
                                                                                                                GOALS 

                   Figura 18: TPOP afetando partícula (‘ya’) sinalizadora de estruturas em adjunção. 
                                
 
 

Ao observar as derivações acima, podemos concluir que um TP ramificado 

dominando uma projeção [AspP], como [TP-AspP-vP], não constituí um ‘template’ 

geral para todas as línguas, visto o Ticuna apresentar um IP (este, nos moldes 

propostos por Huang 1998) dominando esta projeção, acarretanto uma dissociação 

entre (T)empo e aspecto.  

[+ANIMADO] 
    3SG 
ACC-OBJ 

ACC-OBJ 
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A partir dos parágrafos acima, bem como as estruturas arbóreas derivadas, 

conclui-se que o Ticuna apresenta uma estrutura argumental altamente complexa, até 

mesmo pelo fato de exibir, conforme veremos em 1.4., construções de adjunção, o 

que, segundo Chomsky (2001), diferencia-se do que seria propriamente um 

argumento. Outro fato que torna a sintaxe da língua singular seria a distinção entre 

elementos argumentais e não-argumentais, o que será abordado na próxima seção, 

isto é, marcas de objeto interno só podem estar no predicado, desde que o objeto 

esteja precedido por uma das partículas (i, a, ya ou ga). Senão, haverá uma clara 

distinção entre esta marca, em posição argumental, e o objeto que deverá estar em 

uma posição A-Barra.    

 
1.3.   Os clíticos e a marca de objeto interno ao verbo   
 
 
  Quando está em jogo a ordem [VO]43 em Ticuna, temos a presença de clíticos 

(nü-ü ) e morfemas internos (‘-na-’) à forma verbal (objeto interno, abreviado como 

OI), que, segundo Facó Soares (1999, 2000), estão em distribuição complementar: 

 
(17) a.-       ni-u             b.    *ni-na-u    
           3P-‘DAT’  3P-dizer                   3P-OI-dizer 
          (o)         ele dizer        ele-o-dizer 
          ‘elei oi disse’                     ‘elei oi disse’ FACÓ SOARES (1999:9) 
 
(17’) a. Yatü      -i       ni-’u          i    ore-güi 
            homem   3P-‘DAT’   ele-contar    x    história-plural       
                     ‘O homem conta história’                FACÓ SOARES (2000:30) 
 
          b. Airu          -i          na-ngo     i  i 
                 cachorro   3P-‘DAT’   3P-comer  x  menino (criança pequena) 
                 ‘O cachorro (oi) mordeu o meninoi’ 
 
 

                                                 
43 O que não significa que os clíticos em Ticuna ocorram apenas na ordem [VO], nos exemplos (22) e 
(23), a seguir, a ordem em que os mesmos aparecem é [OV]. 
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Para Facó Soares (1999), tal fato se dá devido a uma subcategorização 

morfológica, i.e., enquanto alguns verbos estão subcategorizados para clíticos, outros 

estão para uma marca interna ao verbo, o que a agramaticalidade acima indica. 

 
“… temos uma distribuição complementar entre um elemento 
pronominal (o clítico) e um morfema de objeto interno, uma 
indicação de que alguns verbos estão subcategorizados para clíticos 
enquanto outros para o objeto interno ao verbo.” 44 

FACÓ SOARES (1999b:9) 
 
 

Ademais, temos em Ticuna o redobro de um complemento, sendo este um 

objeto direto ou indireto, assim como em algumas línguas românicas tais como o 

português do Brasil (PB), o espanhol (dialeto rio-platense)45, e o romeno, abaixo 

exemplificadas. 

       português do Brasil         espanhol rio-platense                  romeno                             

(18) Eu tô tei vendo vocêi.    (19) Loi vi a Juani.             (20)   Li-am    vzut pe eli.         
                                                     Oi vi a Juani.                      (Je) l-ai   vu     pe lui.  
                                                    Vi-oi       a elei.                              ‘Vi-o’ 
                                                       ‘Vi o Juan.’ 
DINIZ (2007:130)          JAEGGLI 1986 (apud DINIZ 2007)       DOBROVIE-SORIN, 1987(apud  
                                                                                                                                            DINIZ 2007)  
 

Nas línguas românicas, comumente o clítico pode redobrar um objeto em 

posição argumental. A coindexação entre pronome clítico e um objeto dá-se, logo, 

dentro do predicado, em posição argumental, conforme podemos observar na seguinte 

derivação em que Diniz (idem:130) ilustra o redobro de pronome clítico. 

                                                 
44 “...There is a complementary relation between a pronominal element (the clitic) and the internal 
object marker. This is an indication that some verbs are subcategorized for clitics while others are for 
internal object morfemes.”44 

FACÓ SOARES (1999b:9) 
 
 
45 Tal redobro não ocorre para as outras variedades do espanhol. Segundo Diniz (2007), o redobro de 
objeto em espanhol através de um pronome clítico gera agramaticalidade porque ambos os DPs 
concorreriam por uma mesma atribuição de Caso, que só pode dar-se uma vez. 
 
*Lai compré la casai   *Loi vendí, el periódicoi  
Ai comprei, a casai                                            Oi vendi, o jornali         (DINIZ 2007:24) 
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                TP  
   
  eujT’[uN]  
N, 1, sing   
[uNom]        tô                     AspP 
tense   
Nom  Asp’  
Phi  
                                       Asp0                       vP  
                                 Asp  
                                              [uv]            tj                          v’ [uN]  
                                        
                                vo                          VP  
                
 vvV’  
   [uAsp] 
tei vendoj     ACC                   V0       DP  
                                                                          V                                   
tj        vocêi  
                                                LDA                                                  N, 2 sing  
                                                                                                                                               [uACC]  
 

        Figura 19: Redobro de objeto através de um clítico vinculados em 
        posição argumental.  (DINIZ 2007:130) 

 

Por outro lado, em Ticuna não há uma vinculação entre ambos em uma 

posição argumental; o D/NP a ser interpretado como objeto deve estar fora do 

predicado, em uma posição A-Barra (em um CP, que pode ser espandido ao modo de 

Rizzi 1997,2001), para além da projeção IP (cf. Facó Soares 2000:115). Contrastemos 

os exemplos abaixo:  

(21) [TP euj [T’tô [vP tj [v’tei vendo [VP [V’ tj [DP vocêi]]]  DINIZ (2007:130) 

(22) [TopP TPOP[TopPÜ pa rü [Top’ [FocPtapei [ToPReinaldo[IP∅∅∅∅i [I -i [vP ti[v’nima [VP 

[V’[nima[DP ti [DP ti]]          FACÓ SOARES (2000:114)   

 

  Concernente à vinculação de clíticos e D/NPs complementos, Facó Soares 

(op.cit.) vale-se dos argumentos de Borer (1981) para quem: 

“Thus, the clitic doubling construction (discussed mainly on the basis of data from River 
Plate Spanish) motivated a base-generated analysis for clitics. Furthermore, …, base-
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generation of clitics in the clitic position is independently motivated in benefactive 
constructions in Spanish, where clitic cannot correspond to any grammatical argument 
source. (…) 

 
  a)  me       le        escribiste  una  carta   b) *lej escribiste una carta a Maríaj  a mi 
         for-me   to-her  wrote-you   a      letter          ‘you wrote Maria a letter for me’ 
      ‘you wrote her a letter for me’ 
 

For these reasons, I will join these investigators [Strozer (1976), Rivas (1977) and 
Jaeggli (1980)] in rejecting a movement analysis for clitics. (…), clitics are best 
characterized as apart of head constituent.” 
        BORER (1981:47-49) 

 
Isso leva Facó Soares a propor, frente aos fatos em Ticuna: 
 
 

“A liberdade na busca de um antecedente exclui a possibilidade de que, se viermos a 
pensar em movimento da frase nominal complemento, …, exista exista um traço deste 
sintagma. (…) O vazio na posição de sintagma nominal combinado ao clítico 
constituirá, porém, um elemento pronominal descontínuo, nos moldes em que foi 
proposto por Borer (1981, 1984), em construções em que o vazio estiver indexado a um 
elemento em posição argumental fora de sua categoria de governo.” 
 
                    FACÓ SOARES (2000:115)  
 

  Entretanto, se o D/NP interpretado como complemento estiver vinculado 

ao clítico e ocupar o interior de uma posição argumental (por exemplo, ocupando um 

especificador múltiplo de IP), o sintagma em questão, necessariamente, deve fazer 

parte de uma estrutura em adjunção, caracterizada pela presença das particulas i, ya 

ou ga. 

 

(23) a.  Te’e    i  ta’cüi   -i      - 
               Quem      x   que       3P-‘DAT’   ver-NMLZR 
             Quem  o quêi       (oi)         viu  (FACÓ SOARES 2009) 
                    ‘Quem oi viu [o quê]i?’ 
 
 
O que pode ser claramente observado na seguinte derivação arbórea: 
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                  IP 
 

         TPOP            IP           
 
                 te’e               IP                     

                      
                            i  ta’cü         I   

         
   I0              vP  
nü-üi       
                                  vP             


<tacüj>            v’ 
 
               v               VP

                           
                      ∅     <tacüj>       VP 

     V             nP 
                    

    -i>         n’ 
                                                                                        
 
                                                                                                           
 
                  
                        Figura 20: Absorção (adjunção) ao IP e I como hospedeiro de um clítico. 
 

  Conforme esquematizado no diagrama arbóreo acima, o processo de 

cliticização ocorre na sintaxe, e não depois de Spell-Out, como uma operação 

decorrente de fenômenos puramente morfofonológicos (em PF), diferenciando-se da 

proposta adotada por Diniz, que, seguindo Bobaljik (2006), para quem os traços de 

concordância, no caso os traços phi (Φ), realizam-se, sobretudo nos clíticos, pós-

sintaticamente, através da cópia destes traços no componente fonológico:    

“Acompanhando a proposta de Alexiadou e Anagnostopoulou 
(2001) e de Bobaljik (2006), consideraremos que a cópia de traços-
phi se dá no componente pós-sintático. Portanto, a inserção tardia 
de traços se dará somente no nível PF (phonological form). A este 
pressuposto acarreta-se a hipótese que clíticos nas estruturas de 
redobro não participam do mecanismo de valoração de Caso. Nesta 
linha de investigação, estes clíticos não necessitam de ter seu traço 
de Caso valorado, pois a sua presença na estrutura não se deve a um 
fenômeno sintático, mas antes a uma operação do componente 
(morfo)fonológico.”                                         DINIZ (2007:103-104) 

√P            n    

dau                -
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  A proposta de Bobaljik (2006), ao sugerir que pronomes clíticos são 

inseridos pós-sintaticamente, contraria os trabalhos clássicos que englobam os clíticos 

como elementos que possuem origem argumental, o que é comumente 

terminologizado na teoria como ‘Big DP hiphotheses’, conforme esquematizado por 

Nevins et alii (2010:2): 

                              DP 
    
     tei DP 
              
vocêi 
  Figura 21: ‘The Big DP Hipothesis’   
                          (Torrego 1992, Uriagereka 1995 apud Nevins et alii 2010:2) 
   
 
                Embora a proposta de Bobaljik (2006) – para quem a agramaticalidade do 

redobro de clíticos está no fato de que concordância e Caso são fenômenos 

dissociados, e de que, segundo Diniz (2007), Caso não pode ser atribuído mais de 

uma vez pelo mesmo núcleo – seja atraente, por outro lado trás alguns problemas.  

 

 A agramaticalidade, segundo os trabalhos mais recentes de Nevins et alii 

(2010), deve-se não ao fato apontado por Bobaljik, mas a que tipo de ‘host’, C ou T, 

(ou dependendo da língua, I, como em Ticuna), o clítico irá ocupar, havendo uma 

verdadeira competição por hospedeiros possíveis.  

 

       Já nos trabalhos de Facó Soares (1992, 1990, 2000), seguindo Borer 

(1981,1984), é assumido que a geração de clíticos parcicipa da Sintaxe. Para tanto, 

Facó Soares (1999b), vale-se do trabalho de Roberts (1990). 
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                              Figura 22: Estruturas de clíticos inspiradas em Roberts (1990) 
 

                    Esta proposta, sendo adaptada às projeções de vezinho, hoje, comuns na 

teoria, corresponderiam aos seguintes diagramas: 

 

(23) b. Ü --ma]                        Facó Soares (1999:10) 
           algum        TOP    cobra                         3P-‘DAT’    3P-matar  
             tempo atrás 
                  ‘Algum tempo atrás, Reinaldo a matou, a cobra’ 

 
      vP 
                              
          v’ 
       

        v’ 


           v0 [Φ,EPP]    VP 
   nima
         PROBE                 V’ 
                               
V’             
                                       
V0         D/NP  
                           
                                   nima         nü-ü            

                                              GOAL              GOAL 

   vP 

                 v’ 


                   v0 [Φ,EPP]   VP 
          nima
               PROBE               V’ 
                      
V’          BASE 
                               
D/NPV0                
                           
                           nü-ü            nima 

                                        GOAL              GOAL 
 

                           
 
                             Figura 23: Proposta de movimento de clítico em posição argumental. 
 

 
(a) Clítico sem caso – incorporação             
 
           VP 
              
                 V’ 
            
V0 
                 
V0        cl 
                         [-case]  
                V-1
cl __ 
              -case  
 

 
(b) Clítico com marcação casual –  
sem incorporação 
 
           VP 
              
                 V’ 
            
V0 
                 
V0        cl 
                          [+case]  
                V-1
 
 

                                     (ROBERTS apud FACÓ SOARES 1999b:13) 
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 Para os diagramas em 23, temos o núcleo de vP atuando como uma sonda 

(‘probe’) tendo como alvos (‘goals’) o verbo ‘nima’ (‘matar’) e o clítico -. 

Tanto o verbo ‘nima’ quanto o clítico - irão se mover, o verbo para o núcleo v e 

o clítico para uma das margens [Spec,vP] de onde irá procurar por um hospedeiro, 

neste caso o núcleo funcional I. 

 Já para o filtro proposto em Diniz (2007:122) para quem “o redobro de 

pronomes clíticos ocorrerá, possivelmente, apenas em línguas [VO], visto que estas 

não licenciam movimento visível do objeto para Spec-vP” parece corroborar 

parcilamente46 o fato da materialização dos clíticos em Ticuna na ordem VO, porém 

contrasta com a proposta de Facó Soares (2000). Mesmo que o clítico na língua não 

esteja em posição argumental, sua origem advém dos traços do núcleo verbal; o que 

está de acordo com as propostas clássicas na literatura em que o clítico herda traços 

de V:   

“Essa maneira de olhar as construções como objeto posposto ao verbo pode 
sofrer reparos, sebretudo se se considera que, a adjunção do objeto direto 
deve dar-se sobre S [sentença], com o clítico sendo gerado como spell-out 
do slot temático de V.”  
     FACÓ SOARES (2000:117, grifo nosso)  
 
             

  O fato de se postular a cliticização como um fenômeno pós-Spell-Out, 

tirando-o da Sintaxe, é uma discussão por demasiado polêmica que ainda excede o 

escopo e propósito desta dissertação.  

 Assim, por enquanto, ainda nos alicerçaremo-nos na idéia de que a geração de 

clíticos não é pós-Sintática, e sim, Sintática. Veja-se, a seguir, no diagrama arbóreo 

do dado (24) abaixo:  

(24) Ü pa                  rü      Reinaldo    ãtape    --ma’ 
         Tempo passado    TOP                           cobra     3P-‘DAT’ 3P-matar 
             ‘Algum tempo atrás, Reinaldo matou a cobra.’ 
 
 
                                                 
46  Vide nota 43, bem como o exemplo acima em que o clítico materializa-se, também, na ordem [OV]. 
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  TopP 

 
                TPOP       *TopP 


                 Üpa          Top’ 
                                   

TopFocP 

rü                 *TopP 


                                 Reinaldo      IP 
                                     

I’atapei
 
I0                                    vP                         
nü-ü           
              vP 

                    
                                     v0 [Φ,EPP]                    VP 
[v-V]                 

                                             nima               V              DP 
nima         

            <nü-ü >        DP   
                                         

                                  DPD/NP 
                                        
<atape> 

                                                 Figura 24: CP expandido abrigando tópico duplo em Ticuna. 
 
 

Também podemos observar na derivação acima que construções de tópico e 

foco são comuns tanto em línguas de sintaxe aberta como o inglês e português, quanto 

em línguas de sintaxe encoberta como o japonês, ocorrendo antes de Spell-Out, pois 

envolvem traços fortes, conforme Chomsky (1993:32) argumenta: 

“For apropriate C, the operators raise for feature checking to the checking 
domain of C:[Spec,CP], or adjuntion to specifier (absorption), thereby 
satisfying their scopal properties. Topicalization and focus could be treated 
the same way. If the operator feature of C is strong, the movement must be 
overt. Raising of I to C may automatically make the relevant feature of C 
strong (the V2 phenomenon). If Watanabe is correct, the wh-operator 
feature is universally strong.”   

CHOMSKY (1993:32)  [grifos meus]  
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À parte os contextos de topicalização e foco – que mais tarde na teoria têm 

projeções próprias, como [TopP] e [FocP] através do projeto cartográfico de Rizzi e 

Cinque (1997,2001) – há em Ticuna os contextos em que a palavras t- in-situ serão 

movidas de forma encoberta. Conforme veremos no capitulo 4, a sintaxe em LF é 

dirigida por traços fortes. Chomsky (1993,1995) atribui esta intuição a Akira 

Watanabe (1992) como justificativa para o movimento de palavras interrogativas para 

posições de escopo em LF (ver capítulo 4).  

 

Antes, porém, precisamos dar conta das estruturas em adjunção. O Ticuna é 

uma lingua rica de tais estruturas, que são, na maioria da vezes, materializadas através 

de partículas conforme veremos no item a seguir.    

  
1.4.  As partículas como indicadoras de estruturas em adjunção 

 
 
 Conforme vimos na seção anterior a última, as partículas (assinaladas por um 

‘x’ na glosa justalinear) em Ticuna são afetadas por Tempo, podendo indicar passado 

(‘ga’), e não-passado (‘i’, ‘a’, ‘ya’). As mesmas partículas, também, marcam 

construções em adjunção (cf. Facó Soares 1992, 1999a [apud Maia et alii],b, 2000), 

tanto de D/NPs, quanto partes integrantes de orações independentes: 

(25) ya nuta ‘pedra’                         (26) i nai ‘madeira, pedra’ 
 
 
(27) ya yatü ‘homem’                      (28) i ‘mulher’ 
 

(29) i tchoni ‘peixe’                         (30) ya airu ‘cachorro’ 
 
(31) yatü-gü           i       tcho--- 

       homem-PL           x        branco-PL               três             x  homem(ns)  x  branco-PL 
 
                 ‘homens brancos’                  ‘três, os homens, os brancos’ 
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                  Tais D/NPs podem ser conforme as seguintes estruturas de (a-h): 


(a) ya nuta  ‘pedra’ 
   
 DP 

  
                 NP 
           
ya           NP               

nuta 
 

(b) i nai  ‘madeira, pedra’ 
 
  DP 

  
                  NP 
           
          i               NP              

                         nai 
 

(c) ya yatü  ‘homem’ 
 

  DP 
  
                 NP 
           
ya             NP 
               
                         yatü 
 
 

(d) i ngeü   ‘mulher’ 
 

    DP 
  
                 NP 
           
          iNP               
 
                      ngeü 
 

(e) i tchoni  ‘peixe’ 
 

  DP 
  
                  NP 
           
          iNP               

                        tchoni 
 

(f) ya airü   ‘cachorro’ 
 

   DP 
  
                  NP 
           
         yaNP 

                       airü 
 

                   Figura 25: As partículas (‘i’, ‘a’, ‘ya’, ‘ga’) sinalizando estruturas em adjunção.  
 
 

Para os dados em (31) e (32), em que há outros morfemas envolvidos, como o 

de plural (‘gü’), para que se derive uma estrutura de DP mais detalhada, ter-se-ia de 

assumir o aporte não-lexicalista da Morfologia Distribuída (MD), cuja premissa é 

tornar as operações sintáticas também comuns aos morfemas. Entendem-se aqui 

como morfemas os nós-terminais da árvore sintática. Ainda, segundo Harley & Noyer 

(1999) e Embick (2006), os morfemas aqui são tratados como unidades atômicas 
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funcionais. Assim D/NP passam a ser notados como n (enezinho), d (dezinho). Por 

exemplo, para o dado    -   - (‘três homens brancos’) 

teríamos a seguinte derivação:  

(h)  
   dP 

  
 d             nP 

        Spec              n 

                  n             numP  
     
                          num             nP 
                          [plural]     
-güya              nP               

                                               Spec            n 

                                                       n                nP  
yatü  
                                                                 nP            nP 
                                                                ya 
                  Spec            nP
       
    n 

                                                                                           n             √ 
                                  tcho 
  Figura 26: Derivação do DP-’  

 
 
 
 Estender, portanto, a MD para o nível da sentença, e portanto tratá-la em seus 

pormenores, bem como suas principais propriedades, como a Subespecificação de 

itens de vocabulário (‘Underspecification of Vocabulary Items’), a inserção tardia 

(‘Late Insertion’), e a teoria do subconjunto (‘Set Theory’) ainda é por demais 

audacioso para o recorte desta dissertação, que se baseia no aporte teórico Lexicalista. 

Adotando uma ou outra teoria, em ambas temos o mesmo tratamento para a adjunção 
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que implica no redobro de uma determinada categoria, que é o que as partículas 

anteriormente mencionadas exigem.  

No entanto, cabe perguntar como a teoria em questão, a minimalista de fases 

(Chomsky 2001,2005), trata a adjunção (ou, como veremos no capítulo 4, 

a‘absorção’) e as operações de MERGE envolvidas nesta construção. Segundo Heinat 

(2006), Chomsky (1993, 1995) já apresentava uma clara diferença entre estruturas 

argumentais e estruturas de adjunção.  

Para Chomsky (op.cit.), as operações de MERGE são diferentes em relação a 

argumentos e a adjuntos. Enquanto o Merge de argumentos é cíclico, o merge de 

adjuntos não o é. Heinat (2006:5), resume da seguinte forma: 

“Chomsky (1993:36) faz a seguinte distinção entre argumentos e adjuntos: 
os argumentos devem ser concatenados ciclicamente, daí antes de 
movimento wh-, enquanto adjuntos podem ser concatenados de forma não 
cíclica, assim depois de movimento wh-.”47   
 

 
 Porém, ainda segundo Heinat (idem:10), Chomky (2001) reformula esta 

diferença, assumindo que uma adjunção irá aplicar Merge ciclicamente, assim como 

um argumento: 

“Chomsky (2001) assume que a adjunção de α à β aplica-se ciclicamente tal 
como qualquer outra operação. Logo, a adjunção é uma operação de 
substituição que substitui β por <α,β>.”48   

 
 
       Caso adotemos esta proposta para as palavras t- do Ticuna, em contextos em 

que as partículas aqui tratadas antecedem estes constituintes, teríamos a seguinte 

derivação para o exemplo (33), em que todas as operação de Merge, de argumentos e 

de adjuntos ocorreriam ciclicamente. 

 
                                                 
47 “Chomsky (1993:36) introduces the following distinction between arguments and adjuncts: 
arguments must be cyclically merged, hence before wh-movement, while adjuncts can be merged non-
cyclicaly, hence after wh-movement.” 
 
48 “Chomsky (2001) assumes that adjunction of α to β applies cyclically just like any other operation. 
Adjunction is then a substitution operation that replaces β with <α,β>.”   
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(33) Te’e   --- 
        Quem   x o que   3P-‘DAT’  3P-ver-NMLZR 
                    ‘Quem viu o quê? 
 
 
 

          IP 
   

     TPOP           IP         
                
Te’e            IP           
  
                   D/NPIP             

 
                  i  tacüi               I 

         
    I0          vP 
nü-üi      

                                              < i ta’cü>   vP             

             v’

 
  v’                               VP

                   
                                                     v               v 

 
                     ∅                       

                 
          

                    
                                                                                                               
  
     
                           
             Figura 27: Absorção (adjunção) ao IP da palavra ‘tacü’ precedida da partícula ‘i’.   

   

   A árvore acima está espelhada para a direita porque a ordem aqui em jogo é 

a de núcleo final [OV]. Como explicitado na árvore, ‘i ta’cü’ irá adjungir-se ao IP, o 

que como vimos na seção (1.2.), caracteriza um Merge interno.  

 Em suma, as partículas (‘i’, ‘a’, ‘ya’,‘ga’) materializam em Ticuna as 

estruturas em adjunção, que, como vimos, podem dar-se no nível de sintagmas 

nominais, enquanto D/NPs isolados, e no nível da sentença (mesmo que as partículas 

não correspondam a um determinante pleno, essas participam de um estrato D/NP). 

V         DP               
 
    ->  DP 
              
                  D/NP   
                
              < i ta’cü>    
 

       nP 

√P n    

dau  -
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Assim, tem-se mais um fato peculiar para a sintaxe Ticuna, alem de um TP como 

operador sentencial (TPOP). 

 
1.5.   As orações “relativas” em Ticuna 
 
 
 Na seção anterior, vimos as estruturas de adjunção que, em Ticuna, 

materializam-se através de partículas. O mesmo ocorre nas línguas românicas e 

anglo-germânicas em contextos de relativização, nas abordagens clássicas advindas 

do modelo ‘wh-movement’49 de Chomsky (1977). Assim, as orações relativas na 

abordagem minimalista clássica (Chomsky 1993, 1995) envolvem construções de 

adjunto em que o pronome relativo adjunge-se em [Spec,CP].  

 

(34) [DPO livroi [CP [C’que [TP euj [T’ li [vP tj [v’ [VP [V’[DP ti]]]   AREAS (2002:80) 

 Em Ticuna, por outro lado, conforme apontado por Facó Soares (1992,2000), 

as orações “relativas” apresentam um sufixo nominalizador ‘cü’ (‘NMLZR’), 

caracterizando, portanto, construções nominais. 

 
(35)  ya           yatü         ya       powae-cü 
           x                homem          x          pescar-NMLZR 
        ‘o homem que pesca’ (= o homem pescador) 
 
(36) ga       tcho-’ü            ngo -cü 
          x          1P-DAT                comer-NMLZR 
      ‘quem me mordeu’ (=mordedor de mim) 
 
(37) ya       yima     ãtape     ya     ma-cü 
         x           DEIT       cobra          x        matar-NMLZR 
      ‘Quem matou aquela cobra’ (= matador daquela cobra) 
 

                                                 
49 Um trabalho inédito, e exemplificador, que diferencia o processo de relativização no português do 
Brasil (PB) do modelo clássico wh-movement (Chomsky 1977) é o de Areas (2002, 2007) para quem 
as relativas não geradas pelo mesmo processo apontado por Chomsky (1977), a que ele denominou de 
modelo clássico. Para Areas (2002), as relativas do PB, bem como para muitas línguas românicas, são 
estruturas diferentes das interrogativas Wh-/Qu-, envolvendo alçamento de um DP ou PP que será 
relativizado. 
                                                    [DP D [CP ALVOi [IP... ti ...]]]   AREAS (2002:13)    
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(38)  yatü        ya        nü-’ü    tcha-dau-cü       i ine      rü       ni-fene 
           homem       x            3P-DAT   1P-ver-NMLZR       x ontem    TOP    3P-caçar 
          ‘O homem que eu vi ontem, foi caçar’ 
 
 
(39)  yatü        ya      nü-’ ü     tcha-dau      i       ine      rü         ni-fene 
           homem       x          3P-DAT      1P-ver              x        ontem   TOP        3P-caçar 
                             ‘O homem que eu vi ontem foi caçar’ 

 
(40) a. ni-powae                    b.  powae-cü  
           3P-pescar                           pescar-NMLZR 
          ‘ele pesca’                         ‘pescador’ 
 
(41) a. na-ngo’                       b. ngo -cü  
           3P-comer                           comer-NMLZR 
          ‘ele come’                         ‘comedor’ 
 
(42) a. ni-ma’                         b. ma-cü  
           3P-matar                           matar-NMLZR 
           ‘ele mata’                          ‘matador’ 
 
                Conforme os dados acima, Facó Soares (op.cit.) pode comprovar que as 

orações “relativas” em Ticuna não envolvem movimento, nos moldes de Chomsky 

(1977), uma vez que não se pode ter um nódulo complementizador para abrigar tais 

morfemas, que não são complementizadores, e sim nominalizadores.  O molde abaixo 

sistematiza tais estruturas.  

                               n 

                     n                v 
     
   ∅√P 
                                    cü                     powae 
 
       cü                       
 
                                                 cü                     ma   
                  Figura 28: nominalização de estruturas “relativas” em Ticuna  

 
 Ainda que as construções, aqui focalizadas, caracterizem nominalizações, para 

os pares de exemplos em (35), (38) e (39), as partículas possuem, segundo Facó 
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Soares (2000), uma face subordinadora, retomando o nominal que a precede, como no 

exemplo (38), aqui retomado em (43).  

 
(43) [D/NPyatü]    [ya        nü-’ü     tcha-dau-cü]      i ine      rü       ni-fene 
           homem             x            3P-DAT   1P-ver-NMLZR       x ontem   TOP     3P-caçar 
          ‘O homem que eu vi ontem, foi caçar’ 
 

As orações “relativas” em Ticuna, logo, não seriam exemplificadoras de 

estruturas que possibilitem uma argumentação a favor de um nódulo CP e de extração 

de constituinte. 

No próximo capítulo, abordaremos a Teoria do Caso e sua implicação para a 

teoria linguística, sobretudo. Para compreensão desta, veremos detalhadamente os 

novos núcleos funcionais que surgiram com o trabalho de  Pollock (1989). Ao cindir 

o nó flexional I em Agr (concordância) e T (tempo), esse autor focaliza a estrutura da 

sentença e suas relações de dominância, trazendo à tona a reformulação da hierarquia 

sintática,  que virá a fomentar, mais tarde, o desenvolvimento do Programa 

Minimalista (Chomsky 1995) para a Teoria de Princípios & Parâmetros. Essa é a 

primeira seção do capítulo 2. 

Para contextualizar a Teoria do Caso, propomos um breve histórico em 2.2.1. 

Na subseção 2.2.2 e 2.2.3, explicamos a Teoria do Caso e como esta é relevante para 

a compreensão da sintaxe da língua Ticuna, tanto no modelo Regência e Ligação 

(GB), quanto no Programa Minimalista, respectivamente. 

Concluímos o segundo capítulo com uma breve exposição das propostas de 

Woolford (2006) na subseção 2.2.4, em que falamos da diferença entre Caso 

Estrutural, Inerente e Lexical. Para o Ticuna, veremos que, ao adotar a proposta de 

Facó Soares (1992, 2000), somente o Caso acusativo será estrutural, sendo o 

nominativo inerte na língua.        
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2 Os módulos da Gramática e a ordem de palavra em 
Ticuna: da Teoria da Regência e Ligação ao Programa 
Minimalista 
 
 
2.0.    Introdução 
 
 

Neste capítulo, serão brevemente abordadas as mudanças que as principais 

subteorias em Teoria da Gramática sofreram, especificamente aquelas importantes 

para a compreensão de movimento de frases wh-, desde o quadro teórico GB até o 

minimalista: a Teoria do Caso, e a Teoria da Vinculação (‘Binding Theory’, 

doravante BT). Para os propósitos de uma dissertação, alguns pormenores teóricos 

não poderão ser contemplados de forma mais detalhada. Limito-me apenas a 

explicitá-los de forma mais abrangente.  

O movimento de sintagma wh-, embora pareça simples, envolve vários fatores 

intra-teóricos intimamente relacionados a estas subteorias, afora os efeitos semântico-

pragmáticos. No âmbito da proposta GB, por exemplo, um constituinte movido 

deixava um vestígio na posição de base. Este vestígio (t) comportava-se como uma 

variável vinculada ao constituinte movido para a periferia esquerda de uma sentença 

funcionando como um verdadeiro50 operador, assim como os quantificadores. 

Devido a este fato, frases wh- igualam-se a quantificadores, pois ambos estabelecem 

relações de escopo. Como um constituinte movido, dentro da ótica GB, deixa um 

vestígio co-indexado, temos aí a atuação da Teoria da Ligação. Por sua vez, como 

                                                 
50 Esta adjetivação se justifica pelo fato de apenas os quantificadores serem tratados como operadores 
canônicos na literatura. A propriedade de um operador pode ser estendida a outros elementos, como a 
frase wh-, sendo esta movida ou não. Ainda para o Ticuna, tem-se uma categoria functional inteira, não 
ramificada, que pode funcionar como operador, neste caso TP (cf. Facó Soares 2005, ver primeiro 
capítulo desta dissertação também).   
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uma frase movida podia facultativamente realizar Caso em um complementizador, 

logo, temos a atuação da Teoria do Caso.  

Temos para o movimento de frase wh-, portanto, uma situação que, se for 

contemplada dentro de todos os pormenores da teoria da gramática, não é nada trivial. 

Ademais, há também que se considerar que estas duas subteorias evoluíram em 

demasia desde a Teoria GB até o desenvolvimento do quadro teórico mais recente 

que é o minimalista.  

Em resumo: para a Teoria do Caso, tínhamos um tratamento que basicamente 

alicerçava-se dentro dos princípios de regência, sendo que, para o Programa 

Minimalista, Caso passa a ser interpretado como um traço a ser checado através do 

pareamento de traços entre um núcleo e um especificador. Para a proposta 

minimalista ainda mais recente, como em Chomsky (2001), Caso também pode ser 

checado através de uma ‘concordância à longa distância’, sem movimento (‘long 

distance agreement’). 

Para a Teoria da Ligação, que tratava da natureza de vinculações entre 

constituintes movidos e seus vestígios como categorias vazias, deixando para trás 

uma variável, passamos a ter um tratamento bastante diferenciado para os vestígios. 

Estes deixam de ser simples ‘gaps’ (vazios fônicos) que formam uma cadeia, 

passando a ser concebidos como verdadeiras cópias de constituintes que devem ser 

apagados antes de serem enviados para o nível de interpretação fonológica (PF), daí o 

advento da teoria do movimento como cópia (‘The Copy Theory of Movement’).  

Contudo, para as Teorias do Caso e Vinculação havia uma motivação 

empírica comum; a manutenção dos níveis de estrutura profunda (‘Deep Structure’, 

doravante DS) e Superficial (‘Superficial Structure’, doravante SS). Para um modelo 

de gramática que se propõe a ser parcimonioso, todavia, níveis representacionais 

como DS e SS são conceptualmente desnecessários.  
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Na seção seguinte, veremos como a cisão de IP, que era a projeção da 

sentença até o final da década de 80, reformulou as noções de dominância e 

hierarquia das projeções funcionais em uma oração e as implicações desta cisão para 

a Teoria do Caso, sendo esta descrita de forma abrangente na seção 2.2.  

 

2.1.  A Cisão do nódulo flexional e a nova estrutura da sentença 
 

Antes de considerarmos as razões empíricas para que se descartassem as 

estruturas profunda e superficial (DS e SS) do modelo, faz-se necessário discutir a 

importância da postulação da concordância (Agree, ‘agreement’) como um nova 

categoria funcional representada como um nódulo sintático. Esta proposta apareceu 

primeiramente no artigo de Pollock (1989), em um momento em que já se 

prenunciava o minimalismo em teoria gerativa no final dos anos de 1980.  

No decurso da teoria gerativa, desde seu início em meados da década de 1950, 

a sentença (S) teve como projeção diferentes nódulos oracionais. Primeiramente, a 

sentença projetava-se a partir do núcleo verbal, formando uma camada lexical (VP). 

Até meados das décadas de 70 e final da década de 80 (1989), a sentença foi a 

projeção do núcleo flexional e funcional I (do inglês inflection).  

 

Com a proposta de Pollock (1989), a nódulo flexional IP (do inglês 

inflectional phrase) é cindido em dois nódulos sintáticos, concordância (AgrP) e 

tempo (TP). Assim, podem-se ilustrar as projeções da sentença em que a seta 

pontilhada indica o decurso dos diferentes nódulos sentenciais desde o surgimento da 

teoria gerativa (figura 3): 

             S        AgrP, TP, IP, VP  
                     1990, 1989, 1980    1950-70 

                                          Figura 29: As diferentes projeções da sentença 
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Pollock (1989) observou que não era possível um núcleo funcional abrigar 

traços de naturezas distintas. O núcleo I abrigava traços de tempo [+Tense] e 

concordância [+Agr]. Até 1989, a sentença era a projeção da flexão (S=IP):              

                                    IP                    
                                
SUJ    I’ 

I VP
+Tense 
+AGR             V’ 

V       NP  
                 Figura 30: Nódulo Flexional como projeção da sentença. 
                                           
                                            

Pollock utiliza advérbios, bem como quantificadores e partículas de negação51, 

como constituintes referenciais para demarcar as diferentes posições do verbo no 

inglês e no francês. 

 

Para abrigar estes constituintes referenciais, Pollock (idem) os adjunge em um 

VP dobrado que passa a alojar o advérbio/quantificador (‘souvent’, ‘often’/‘tous’, 

‘all’). Considerando-se os exemplos de sentenças finitas (a ao d), percebe-se que no 

inglês o verbo lexical kiss deve estar à direita do advérbio e no francês à esquerda 

deste. Caso contrário, as sentenças são agramaticais, como em (44):  

 

                 (44)     a.  John often kisses Mary. 
                    b. *John kisses often Mary. 

         c.  Jean embrasse souvent Marie. 
         d. *Jean souvent embrasse Marie. 

 

Logo, o problema que se estabelecia era se havia movimento do verbo para 

incorporar afixo em I0 no francês e a descida deste para incorporar-se ao verbo, 
                                                 
51 Pollock (1989) utiliza-se de exemplos do inglês e francês para ilustrar suas assunções.  
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dentro da camada lexical VP, no núcleo V0, para o inglês. Esta hipótese era corrente 

na teoria desde os estudos de Emonds (1976). A proposta da descida do afixo, porém, 

não parecia ser econômica dentro do quadro teórico que estava para se avizinhar. A 

pergunta que subjazia em Chomsky 1993 era se o afixo poderia descer e, depois, subir 

(recurso conhecido, naquele momento, como salto do afixo ou‘affix hopping’), para, 

então, restituir a cadeia (‘chain’). 

 

Ao cindir a camada flexional em dois nódulos categoriais, TP e AgrP, Pollock 

(1989) sugere que, em línguas como o francês, a concordância possui um traço, 

minimamente, mais forte [+Agr], o que motiva o movimento do verbo lexical, 

enquanto que, em línguas como o inglês, o verbo lexical não sofre movimento, 

permanecendo na posição de base por ser o inglês uma língua de traço de 

concordância fraco [-Agr].  

 

Tendo sido corroboradas as principais assunções de Pollock a partir da 

comparação dos exemplos de sentenças em francês e inglês, concluiu-se que o inglês 

possui uma morfologia verbal mais pobre, com traço de concordância fraco, o que 

impossibilita a atribuição de papel temático, devido ao Agree ser morfologicamente 

opaco. No francês, o sistema de concordância verbal é rico, sendo “transparente”, ou 

seja, permitindo a transmissão de papel temático. Em suma, a derivação que Pollock 

sugere é a seguinte: 
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    TP 

          T’ 

    T       NegP 

                   Neg’ 
  
            NEG    AgrP 

                               Agr’ 

                          AGR     VP 

                                 ADV/      VP 
QUAN 
                                                    V’ 

                                               V        NP 
 
    Figura 31: TP dominando as projeções de Concordância 
 
 

              Após o artigo de Pollock (idem), Chomsky (1993) adota o IP cindido em 

nódulos AgrP e TP. Chomsky (op. cit.), contudo, percebe que há línguas em que o 

verbo concorda com o sujeito, enquanto em outras o verbo concorda com o objeto. 

Para tanto, Chomsky acrescenta mais dois nódulos. O nódulo AgrSP daria conta de 

línguas em que a concordância se faz com o sujeito, enquanto o nó AgrOP para as 

que fazem concordância com o objeto. Expandido o nódulo IP, porém, havia um fato 

sintático que, para Chomsky, deveria ser reformulado.  

 

          Ao cindir IP, Pollock sugeriu uma árvore sintática em que TP era o nódulo 

mais alto da árvore. Com isso, a projeção TP passava a dominar, e, portanto, c-

comandar, os nódulos abaixo por ser TP o nódulo mais alto da derivação. 

Chomsky,entretanto, reformula as relações de dominância e a sentença passa ser 

projeção da concordância, com AgrSP sendo o nódulo mais alto na árvore, e o locus 
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estrutural para alojar o sujeito52 (cf. Maia, Franchetto, Leite, Soares e Vieira 1998, 

1999): 

 AgrSP 

        AgrS’ 


          AGR        TP 

                     T’ 
  
                T     AgrOP 

                                  AgrO’ 


               VP 

                                      ADV/        VP 

QUANT
                                                            V’ 

 
                                                              V        NP    

                 
                     Figura 32: AgrSP dominando a projeção de Tempo. 

 

No Programa Minimalista de Chomsky (1995), porém, o nódulo AgrP foi 

descartado por ser uma projeção problemática, uma vez que o traço de concordância 

não é semanticamente interpretável pelas interfaces não-linguísticas (de performance) 

articulatório-perceptual (AP) e conceitual-intencional (C-I), respectivamente. 

 

2.1.1.  Revisitando a Estrutura Superficial através da Teoria do Caso em GB 

 

 Conforme Hornstein et alii (2005:26), na versão padrão GB da teoria, um DP 

deve receber Caso por um verbo, preposição ou pelo núcleo finito Infl ( Infl – do 

                                                 
52 Com esta projeção, vigente aquele momento na teoria, Facó Soares propunha a projeção AgrSP para 
alojar o sujeito superficial em Ticuna. Tendo sido as projeções de Agree descartadas da teoria, o vazio 
estrutural para o Ticuna se amplia, sendo este alojado, em TopP, a partir da proposta de expansão de 
CP de Rizzi (1997). No artigo em questão, (Maia, Franchetto, Leite, Soares e Vieira 1998, 1999) ,as 
quatro línguas indígenas brasileiras estudadas revelaram ser o objeto mais relevante sintaticamente, o 
que o sujeito. 
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inglês inflection) no nível da estrutura superficial (doravante, SS – do inglês 

Superficial Structure). Era neste nível que o Caso possuía relevância sintática, uma 

vez que no modelo T 53 da teoria (vide figura 30 abaixo), o nível SS é o ponto nodal 

no sentido de que era neste que havia a cisão da derivação, isto é, parte do item 

gerado no decurso da sintaxe estrita tem sua cópia direcionada para a forma 

fonológica (PF, do inglês ‘Phonological Form’), onde recebe a interpretação 

fonológica e outra para a contraparte lógica (LF, do inglês ‘Logical Form’) , que, em 

interação com a interface conceitual-intencional (C-I), recebe a interpretação 

semântica.   

Na teoria da Regência e Ligação, o modelo organizava-se em quatro níveis 

representacionais: a estrutura profunda (DS), a estrutura superficial (SS), a Forma 

Fonológica (PF) e a Forma Lógica (LF). Esta arquitetura é esquematizada abaixo: 

   DS 

 

SS      PF  

 

LF  
                Figura 33: Modelo T da teoria da Teoria Padrão Estendida. 

 

 
 Logo, SS é o nível que marca a diferença entre as línguas, pois separa a 

sintaxe aberta (‘overt syntax’) da encoberta (‘covert syntax’). A estrutura profunda, 

por sua vez, fazia-se, também, importante, pois era o nível em que as relações 

temáticas eram preservadas, isto é, neste nível há posições tematicamente ativas que 

devem ser preenchidas (base generated), porque este era o locus das regras de 

estrutura sintagmática (phrase structure rules) e também onde se tinha a regra da 

                                                 
53 O modelo é icônico a um ‘T deitado’. 
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recursividade, propriedade das línguas naturais de gerar um número infinito de 

sentenças a partir de um repertório finito de itens lexicais. 

 

 Hornstein e Nunes (2005) exemplificam em seu manual o princípio da 

recursividade através de subordinação e coordenação de constituintes em um DP.  

 

(45)  a. [a tall man]                             (46)  a. [John and Mary] 
         b. [a tall bearded man]                                  b. [Peter, John, and Mary] 

            c. [a tall bearded man with a red shirt]           c. [Susan, Peter, John, and Mary]  
 

 O programa minimalista, por sua vez, sugere um modelo de Léxico sem 

níveis conceptualmente desnecessários, como a DS e SS que eram níveis 

fundamentais no Léxico vigentes até àquele momento.  

A justificativa para a eliminação destes níveis não recai meramente no fato de 

que o modelo precisa ser mais parcimonioso. Há razões empíricas para que esse não 

represente mais tais estruturas na derivação. A própria teoria do Caso, neste trabalho 

contemplada, não se sustentava mais teoricamente como dependente do nível da SS, 

como veremos adiante.  

Se a SS é o locus nodal da Sintaxe e é o nível onde o Caso se manifesta, qual é 

a razão de não mais se representá-la? Vejamos a justificativa empírica para a 

eliminação de SS através da revisão da teoria do Caso. Vejamos os exemplos em (47) 

e (48), (cf. Hornstein et alii, 2005:26). 

 

(47) a. He was seen. 
       b. DS: [IP Δ was + Infl [VP seen  he]] 
       c. SS:  [IP Hei was + Infl [VP seen ti]] 
 

(48) a. He seems to be likely to win. 

       b. DS: [IP Δ Infl [VP seems [IP Δ to [VP be likely [he to win]]]]] 

       c. SS: [IP hei Infl [VP seems [IP ti to [VP be likely [IP ti to win]]]]]  
       HORNSTEIN et alii (2005:26) 
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Nota-se em (47a) que o pronome he não pode receber Caso de um verbo na 

passiva, bem como de um verbo não-finito be em uma oração encaixada (48a). A 

passivização é um processo que anula a capacidade de o verbo atribuir Caso 

acusativo, bem como, em sentenças com verbos não-flexionados, o núcleo I não 

atribui Caso Nominativo, como podemos ver em DS de ambos, (47b) e (48b). Logo, a 

teoria do Caso não pode se aplicar em DS, e sim em SS, em que o DP já foi movido 

para [Spec IP] para receber Caso. Sendo implementado em SS (47c e 48c), o DP terá 

implicação fonológica e semântica, pois, como aqui já exposto, este é o nível que 

‘encaminha’ o item gerado na Sintaxe aberta para ser então pronunciado (PF) e 

interpretado (LF). 

 

Em (47a) e (48a) o pronome he não é governado por um elemento atribuidor 

de Caso. As formas verbais seen (47b) e be (48b) são, respectivamente, um verbo na 

passiva e um verbo não-finito (não-flexionado).  

 

Na estrutura superficial o Caso será atribuído, obrigando o pronome a se 

mover para especificador de IP. A justificativa para o termo marcação de Caso em 

GB está intimamente relacionada com o princípio da visibilidade dos DPs. Este 

princípio estabelece que o papel  de um DP só será visível na LF se este for marcado 

com Caso. Hornstein et alii (2005:27) exemplificam este princípio através dos 

operadores nulos (OP)54 no inglês. 

 

(49) a. I met the mani [OPi that Mary believed ti to be a genius] 

        b. *I met the mani [OPi that it was believed ti to be a genius] 
                                                 
54 Operador nulo (OP) é uma categoria vazia que ocorre em uma posição que é primariamente temática 
e irá estabelecer uma relação de predicação. Para o português do Brasil, temos o exemplo: 
 
[IP O meninoi [CP que comprou [OPi era a meu amigo de infância] 
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 O operador nulo em (49a) recebe Caso mesmo não sendo foneticamente 

realizado. Isso porque o princípio da visibilidade exige que a cadeia (CH=<OPi,ti>) 

receba Caso. A agramaticalidade de (49b) se deve não somente ao fato de um verbo 

na passiva ser destituído da propriedade de atribuição de Caso, mas também pelo fato 

de violar o critério theta. Como o vestígio presente na oração subordinada não pode 

receber Caso de um verbo na passiva (believed), este vestígio não recebe Caso, nem o 

operador nulo a ele co-indexado. Assim o sujeito da oração encaixada não será visível 

em LF (vide modelo T – figura 30), violando o critério theta (cf. Hornstein et alii 

2005:28).  

Se o critério theta é definido em Haegman (1994) em termos de uma relação 

biunívoca55, o operador nulo (OP) não poderia estar co-indexado ao seu vestígio, uma 

vez que o papel θ só pode ser atribuído apenas a uma posição argumental.  

Como SS é o nível nodal da derivação, por fazer interface com os outros três 

níveis, i.e., DS, PF e FL, é, também, o nível para fins de atribuição de Caso. Seguindo 

esta lógica, Hornstein et alii deixam claro que, empiricamente, a estrutura-S justifica-

se como um nível fundamental para a atribuição de Caso aos DPs no modelo GB. 

Sendo tão fundamental para a teoria do Caso, por que a estrutura superficial é 

conceptualmente desnecessária? 

Chomsky (1993, 1995) sugere que se questione a atribuição de Caso. Se 

pensássemos Caso como uma implementação de um feixe de traços (bundle of 

features) que são checados em seus núcleos correspondentes, a razão de se justificar a 

SS no modelo de gramática para fins de atribuição de Caso faz-se empiricamente e 

                                                 
 
55 Segundo Haegman (1994:73), o critério theta é definido da seguinte maneira: 

a. Each argument is assigned one and only one theta role. 
b. Each theta role is assigned to one and only one argument. 
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conceptualmente desnecessária, no modelo minimalista de Léxico. O termo 

atribuição é substituído por checagem de traços de Caso:  

(50) a. He was seen. 
b. DS: 

    IP 

DP       I’ 
Δ
He I         VP 
[NOM]  
wasDPV’ 
Δ 
                 V         IP 
be 
DPI’ 
Δ
IVP 
seen 
                                     DP      V’ 
Δ
                                          V        DP 
see
he 
                                              3P 
                                                     SG 
                                                                   MASC  
                                                               [+PRON,-AN] 
 

c. SS: 
          IP 

    DP          I’ 
   he
     [NOM] I         VP 
[NOM] 
wasDPV’ 
ti 
                       V         IP 
be 
DPI’ 
ti 
IVP 
seen 
                                          DP       V’ 
ti 
                                                V        DP 
see
ti 
                     
                   Hornstein et alii (2005:28)                     

                        Figura 34: Checagem de traços de Caso em [Spec,CP]  
 

De acordo com Hornstein et alii (2005:29), na DS, o pronome he apresenta 

um feixe de traços “sem nenhuma especificação para Caso”, enquanto o núcleo I0 já 

está especificado com traço [+NOMINATIVO]. Com o movimento do pronome para a 

configuração [Spec,IP], os traços são checados e eliminados. Logo, o Caso 

NOMINATIVO é checado e finalmente passa a ter realização fonética (PF). 

Em suma, é necessário que ocorra o pareamento de traços, uma vez que os 

mesmos são checados no núcleo. Sendo os traços pareados na configuração [Spec,IP] 

e compatíveis com a especificação de traços do núcleo, o pronome é licenciado na 

derivação. Se passarmos a tratar Caso em termos de pareamento de traços que são 

eliminados quando a especificação é compatível, o termo atribuição dá lugar ao termo 

checagem de traços. 

Checagem 
de traços 
[SPEC,IP]  
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Assumindo que a teoria do Caso pode ser entendida em termos de checagem 

de traços, não há mais a razão empírica de se manter a SS no Léxico56 e nem como 

um nível relevante para fins de atribuição de Caso, uma vez que o Caso passa a ser 

tratado em termos de especificação de traços na teoria gerativa. Isso nos permite 

pensar como se efetuava a derivação no modelo GB da teoria. Havia uma derivação 

sintática para DS encarregada da estrutura temática e dos papéis tematicos. Os itens 

lexicais eram inseridos pelo Léxico nas posições de base. Conclui-se que os 

constituintes já estavam inseridos (prontos) em uma árvore representativa da DS (vide 

exemplo 50b). Consequentemente,  ocorriam as transformações sintáticas, tais como 

movimento (mova α), alçamento e passivização, gerando outra árvore sintática 

representativa da SS. 

A próxima seção tratará da Teoria do Caso. Tentarei explicar como estas 

mudanças se implementaram, sem contudo, recorrer a pormenores desnecessários 

aqui, apesar de recorrer a pontos descritivos de forma detalhada o suficiente para dar 

conta do movimento de frases wh- e de como este se efetua em Ticuna, se de forma 

aberta em sintaxe estrita, ou encobertamente, conforme descrito nos capítulos 3 e 4 

desta dissertação.  

 

 

 

 

                                                 
56 Hornstein et alii (2005: 30) argumentam: 
 
“If all DPs already have their Case-features specified at DS, the phonological/phonetic component 
already has the relevant piece of information for a pronoun to be realized as he and not as him, for 
instance. All we need to be sure of is that the right Case appears at the right place, e.g. that he appears 
in the specifier of finite Infl ([Spec,IP]), and not in the object position of transitive verbs. However, 
this sort of checking can be delayed until LF at no empirical cost. So, if we replace assignment with 
checking and assume that the Case Filter applies at LF (something like, “by LF all Cases must be 
appropriately checked”), then all goes swimmingly even without SS.”  
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2.2.   A Teoria do Caso 
 

 Assim como a fonologia, a Sintaxe Ticuna é extremamente complexa. A 

língua caracteriza-se por um sistema de ordem de palavras altamente flexível, fazendo 

com que a grande questão nesta língua resida na teoria do Caso em Sintaxe, em que 

“a relação entre verbo e seus argumentos é central”. (cf. Facó Soares 1992, 2000). 

Esse sistema de ordem flexível de palavras é exemplificado abaixo: 

 

 Ordem S[OV]:  (51)  Reinaldo    airu         ni-ma’ 
                                            Reinaldo        cachorro    3P-fazer                      
              ‘Reinaldo matou o cachorro’ 
 
Ordem S[VO]:  (52) a.  Reinaldo      na-ya-ma     ga airu        ga  paüra 
                                                Reinaldo          ele-OI-matar    x   cachorro    x    tempo passado (recente) 
                    ‘Reinaldo matou o cachorro faz dias’ 
 
             

           b.  Yatü          nü-’ü i         ni-’u       i   ore-güi 
               homem        3P-‘DAT’      3P-contar  x   história-PL  
                       ‘O homem conta histórias’         

  
       
      Ordem [OV]S:  (53-i-ya-me              i     Elisa 
                                                 Luiza-DAT      3PF-lavar-mão                x       Elisa 
                       ‘Elisa está lavando a mão da Luiza’ 
                        

FACÓ SOARES (2000: 26,28,30, 118) 
 

Como o Ticuna é uma língua que admite três ordens57, SOV, SVO, OVS, é 

fundamental que se discuta a Teoria dos Casos em Sintaxe, pois a aparente ordem 

fluida é apenas uma consequência desta teoria.  

                                                 
 
57 Há, também, embora menos frequente, a ordem OSV, em que um DP objeto, vinculado ao clítico, 
aparece à esquerda de um sujeito. 
 
Ü --ma  
        TOP  cobra                   3P-‘DAT’  3P-matar 
‘Algum tempo atrás, Reinaldo (a) matou, a cobra’           (Facó Soares 1999:10) 
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Para tanto, Facó Soares (1992, 2000) implementa seus estudos à luz desta 

teoria, em que o tratamento dava-se em termos de atribuição e marcação de Caso, no 

momento GB, quadro teórico predominante àquela época. Também é importante 

explicar que, no momento GB, a Teoria de Regência (em que um constituinte era 

regido pelos núcleos através de uma relação de irmandade) destaca-se como central 

para a coesão de todas as subteorias, então, propostas por este quadro teórico.    

Conforme será exposto nos prarágrafos a seguir, Facó Soares (1999b), 

posteriormente já enquadra a Teoria do Caso em termos de Checagem, primeiramente 

em [Spec, AgrOP], e, posteriormente em [Spec,vP], seguindo as propostas de 

Chomsky (1993, 1995), repectivamente.  

Concernente à concepção de Regência, esta passa a ser uma espécie de via de 

escape para se justificar a importância da manutenção da estrutura superficial no 

modelo EST58. Entretanto, esta via de escape era uma forma muito complicada para 

se dar conta, por exemplo, da atribuição excepcional de Caso (ECM – excepcional 

Case marking). Com o Programa Minimalista, a proposta de checagem dos traços na 

configuração [Spec-núcleo] passa a ser a forma mais elegante de solucionar 

problemas, que, de outra forma, eram custosos para a teoria, visto que a noção de 

Regência não contribuía para se explicar parcimoniosamente fatos que só através de 

um novo modelo de gramática mais “enxuto” seria possível.  

 

Agrega-se às questões acima o fato de uma nova estrutura da sentença ter sido 

postulada. Conforme explicitado na seção anterior, 2.1., o artigo seminal do linguista 

francês Jean-Yves Pollock (1989) – Verb movement, Universal Grammar and 

                                                 
 
58 (cf. Hornstein, Nunes & Grohman 2005)   
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Structure of IP foi o que fomentou os trabalhos posteriores de Chomsky, mais tarde, 

reunidos e publicados no clássico ‘The Minimalist Program’ (1995).  

Também foi descrito na seção anterior que o artigo de Pollock não só propõe a 

cisão do nódulo flexional, mas postula, também, uma nova configuração hierárquica 

da sentença, uma vez que o nódulo TP passa a ser o mais alto na árvore sintática, e, 

consequentemente, aquele que passa a c-comandar os nódulos deles hierarquicamente 

dependentes.  

Como o foco desta seção é a Teoria do Caso, tentarei sintetizar como Facó 

Soares (1992;1998,1999;2000) tratou desta nos moldes GB e minimalista para o 

Ticuna.  

Conforme Facó Soares (1992,2000), apesar de a língua exibir as três ordens, 

SOV, SVO, e OVS, a ordem sintática mais relevante é a de núcleo final – SOV. A 

relevância desta ordem é explicada no seção 2.3. em que há uma síntese de como  a 

teoria do Caso era implementada nos moldes GB.  

Na última parte deste capítulo, subseção 2.1.6., é que se trata, do Caso 

ACUSATIVO, caracterizado como o principal Caso estrutural da língua Ticuna, dentro 

dos moldes minimalistas de checagem de traços (cf. Facó Soares 1999). 

Também explicarei brevemente a diferença entre os tipos de Casos propostos 

na abordagem minimalista atual, ou seja, Caso estrutural, inerente e lexical, 

baseando-me nos trabalhos Woolford (2006) que tem se dedicado ao estudo deste 

tema.  
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2.2.1.  Um breve histórico da Teoria do Caso  

 
 Um grande tema que será sempre recorrente em sintaxe, especialmente nas 

línguas em que não há aparentemente uma ordem fixa – línguas de ordem fluida (nos 

termos de Lowe, 1960), é a Teoria do Caso em Sintaxe. A noção de Caso que é 

concebida atualmente, i.e., não como uma implementação apenas morfológica, mas 

também abstrata – é muito diferente do que era na antiguidade neoclássica, conforme 

veremos nos parágrafos que se seguem. 

  

Em seu livro Theories of Case, Bütt (2006) faz um breve histórico de como a 

noção de Caso surgiu desde a antiguidade greco-romana até o seu tratamento nas 

teorias linguísticas modernas como a teoria gerativa que surgiu nas décadas de 1950 e 

1960. Logo, as teorias linguísticas modernas recuperaram a noção de ‘caso’59 

baseadas no tratamento de Caso na tradição gramatical que data desde a antiga Grécia 

e Roma, há 2000 anos.  

 

 Segundo Bütt, a tradição linguística contemporânea àquela dos neo-

gramáticos gregos já era também adotada pela tradição linguística indiana que data 

desde a primeira versão da gramática do sânscrito de Panini, 600 AC.  Ainda segundo 

Bütt, a noção de Caso, como uma materialização apenas morfológica, ainda 

permanece no imaginário linguístico da Índia hoje60. Ademais, ela menciona que a 

tradição mulçumana já tratava de Caso em seus manuais de gramática 100 anos antes 

da gramática de Panini. 

 

                                                 
59 Nesta época, Caso era simplesmente tratado em termos de materialização morfológica das frases 
nominais. 
 
60  (cf. Bütt 2006:2) 
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Por fim, Miriam Bütt deixa claro que, embora a noção de caso seja concebida 

de maneira completamente diferente nas teorias linguísticas atuais, o tratamento do 

Caso como uma marca morfológica em sintagmas, como era típico nas gramáticas 

indiana e greco-romana, foi uma importante contribuição para os estudos em 

linguística, principalmente a da linguística histórica e histórico-formal.   

 

2.2.2.  A teoria do Caso e a ordem de palavra em Ticuna no modelo Regência e 

Ligação (GB) 
 

 Facó Soares (1992) fundamentou seus estudos sobre a teoria do Caso para 

investigação da Sintaxe Ticuna em dois trabalhos fundadores, Stowell (1981) e Travis 

(1984), que postularam suas teorias no momento GB da teoria gerativa. Para Stowell 

(1981), a atribuição de Caso ocorre sob adjacência, sendo a relação entre o complexo 

verbal e seus argumentos fundamental, não somente para fins de atribuição de Caso, 

mas também para a transmissão do papel temático (papel θ). 

 

Para tanto, é através de uma representação abstrata de X-Barra que Stowell 

(1981) propõe a representação apenas do núcleo e de seus argumentos. Com isso, a 

intervenção de elementos que se coloquem entre o verbo e seus argumentos, como o 

advérbio de modo do italiano, passam a ser invisíveis para propósitos de atribuição de 

Caso (cf. Stowell 1981 apud Facó Soares 2000). Se pensarmos nesta representação 

abstrata de X-Barra, esta poderia ser esquematizado através da seguinte 

representação61: 

                                                 
61 Esta é a representação clássica da teoria X-Barra encontrada em manuais de sintaxe (cf. Carnie 2002, 
Haegeman 1994, Mioto 2004). Para Stowell, naquele momento da teoria, o advérbio não intervinha 
para propósitos de atribuição de Caso. Stowell, no entanto, não esquematiza esta representação abstrata 
em sua tese. A associação com a representação clássica é uma proposta aqui sugerida, uma vez que 
Stowell não deixa claro, em sua tese, o que seria uma representação abstrata de X-Barra. Entendo que 
a própria teoria X-Barra já é em si uma abstração/representação. 
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                                XP                                   XP 
  
             XP                       XP    Adv    
             
              X’                Spec       X’             
                    
                 X0          X0      Compl                         
     

Figura 35: Esquema representativo da teoria X-Barra. 
 

Por meio da representação abstrata de X-Barra, Stowell (1981) propõe que os 

advérbios de modo do italiano, ‘attentamente’ e ‘spesso’, por exemplo, não intervêm 

na estrutura argumental para propósitos de atribuição de Caso. Stowell vale-se da 

teoria do Caso abstrato, primeiramente desenvolvida pelo linguista francês Jean-

Roger Vergnaud (cf. Freidin, R.; Otero, C.P.; Zubizarreta, M.L. [1977] 2008) – teoria, 

por sua vez, reelaborada em Rouveret, Vergnaud e Chomsky (1980). Com o filtro de 

Caso62, qualquer D/NP63 não marcado com Caso é por sua vez rejeitado pelo mesmo 

filtro.  

Stowell (op.cit.) integra o filtro de Caso à hipótese da visibilidade para fins de 

atribuição de papel θ, em que, para cada NP objeto subcategorizado, é atribuído um 

papel θ regido por um núcleo. Assim, em sentenças do italiano, como abaixo 

exemplificado, a atribuição de Caso e de papel θ não é invalidada pela presença dos 

                                                                                                                                           
 
63 Entende-se por este princípio que todo NP (ou DP) pronunciado deve receber Caso ( *N, onde N não 
tem Caso – Stowell apud Chomsky 1981). O Caso será atribuído, com ou sem sua realização 
morfológica, a um DP pronunciado. É importante aqui ressaltar que, enquanto a versão GB da teoria 
estava em voga, o filtro de Caso estava intimamente integrado à hipótese da visibilidade de um NP 
para fins de atribuição de papel θ - hipótese da visibilidade para atribuição de papel θ.  (cf. Aoun 
1979). 
 
63 Naquele momento teórico, um NP não projetava um determinante. Esta proposta só viria a surgir 
com a tese de Abney (1987), que propõe que todo NP projeta um D formando um DP, que pode ou não 
ter seu especificador preenchido. 
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advérbios de modo64 devido à proposta de uma representação abstrata de X-Barra, 

como já exposto.  

           (54)  a. Mario há letto attentamente um libro     b. Mario legge spesso dei libri 
            Mario    has read  attentively          a     book             Mario    reads  often      books 

        ‘Mario leu o livro atentamente’              ‘Mario lê livros com freqüência’ 
                              STOWELL (1981) 

 

Stowell (1981) também reforça a proposta de Chomsky (1980). Para Stowell 

(idem) a atribuição de Caso dá-se por adjacência. Para receber Caso, basta que os 

D/NPs objeto (um libro, dei libri) sejam adjacentes ao núcleo verbal. Desta forma, 

Caso passa a ser atribuído sob adjacência65. Ademais, é necessário que os nomes 

derivados, como as preposições, tenham como núcleo um marcador de Caso postiço 

(‘dummy’66) para poder atribuir Caso67.  

 

Segundo Facó Soares (2000), Stowell (1981) formula também o princípio de 

resistência ao Caso. Este princípio estabelece que não se pode atribuir Caso a uma 

categoria que porta um traço de atribuição de Caso. Bütt (2006:7) explica este 

princípio da seguinte maneira: 
                                                 
64 Não consideraremos aqui as questões relacionadas aos advérbios contemporaneamente em teoria 
gerativa. Neste momento da teoria, os advérbios são tratados como elementos que possuem, inclusive, 
nódulos categoriais, considerando-se o projeto cartográfico de Rizzi(2004) & Cinque (2002). 
 
65 A noção de Regência em GB (Chomsky 1981) e de que Stowell faz uso é a seguinte: 
Na configuração [ γ ...β...α... β...], .α governa/ rege β onde:  

i. α=X0, e γ=xi (i.e. γ é uma projeção x’ de α) e 
ii. Para cada projeção máxima δ, δ = αn se δ domina β, logo δ também domina α. 

Logo, a atribuição de Caso aplica-se em um subconjunto dos domínios da Regência. (Stowell 
1981:112) 
 
66 O marcador de Caso ‘dummy’,ou postiço, foi primeiramente proposto por Borer (1981). 
 
67 Stowell (1981:110) exemplifica que para um nome derivado receber Caso, como no inglês, é 
necessária a inserção de preposição of [-N] (Of-insertion) que será um núcleo marcador de Caso 
‘dummy’. Logo, o NP adjungido recebe papel θ e Caso em uma relação biunívoca.  

(i) The notoriosity resulting from [Kathy’s esposure in the Washington Post [of Nixon’s war 
crimes]] led to her new assignment. 

(ii)   * The notoriosity resulting from [Kathy’s exposing in the Washington Post [Nixon’s war 
crimes]] led to her new assignment  
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“Another common assumption made in syntactic theories, and which has 

been formally articulated as the Case Resistance Principle (Stowell 1981), 

is that finiteness and Case marking are in complementary distribution.”  
 

 Bütt (2007) explica este princípio como uma distribuição complementar entre 

a finitude e não-finitude de orações subordinadas. Exemplifica o princípio de 

resistência ao Caso através de orações subordinadas não-finitas e finitas em Urdu68. 

Enquanto nesta língua as orações subordinadas não-finitas são marcadas com Caso 

(55a), as finitas (55b) não o são (Bütt 2006:8)69. 

 

(55) a.   njm=ne      [a-ne]=ko        kah-a 
                Anjum.F=ERG     [ home.M.LOC  come-Inf.OBL ]=ACC             say-PERF.M.SG 
                                ‘Anjum disse para voltar para casa.’ 

      b. njm=ne      dekh-a   [ke vo        a-yi] 
            Anjum.F=ERG     see-Perf.M.SG  [ that     Pron.3.SG  home.M.LOC  come-PERF.F.SG] 

‘Anjum viu que ela voltou para casa’            

                                                                                                          Urdu  

 

Estabelecido o princípio de resistência ao Caso, resta-nos examinar a seguinte 

pergunta: Como ocorre a atribuição de Caso nos moldes GB em Ticuna? Se por um 

lado a ordem SOV caracteriza-se pela não obrigatoriedade de marcação de caso em 

nominais, como no exemplo em (51), a marcação de Caso irá ocorrer nas ordens SVO 

(52b) e OVS (53). Primeiramente, vejamos o porquê da relevância da ordem de 

núcleo final [OV] para o Ticuna segundo os estudos de Facó Soares (1992;2000). 

 

                                                 
68 O Urdu é um dos dialetos do hindu. (cf. Bütt 2006)  
 
69 Nos dados providos por Bütt (2006:8), temos orações encaixadas em Urdu e estas são marcadas com 
Caso quando não-flexionadas (não-finitas), como no exemplo (45a), em que esta oração comporta-se 
como um nome, recendo Caso Acusativo. 
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Para Facó Soares (1992,2000) a ordem [OV] é básica porque apenas esta é 

suficiente para a explicitação das funções sintáticas e a não-obrigatoriedade à 

marcação de caso nos NPs paciente (P), como podemos ver nos dados de (56): 

 

                                b. Gracila na-tchiru   i-yau                
                                                          3P-roupa     3P.F.-pegar                                 
                                                 ‘Gracila pegou a roupa’ 
          
           c. *Gracila  na-tchiru-ü i-yau  
                                                              3P-roupa-‘DAT’    3P.F.-pegar  
             ‘Gracila pegou Luiza’ 
         
                                  d.   Gracila -i-yau  
                                                            Luiza-‘DAT’      3P.F.-pegar  

   ‘Gracila pegou Luiza’  

 

Nota-se que nas sentenças em (56 – a,b) os argumentos que se encontram 

antes do verbo (pacara ‘cesto’ e na-tchiru ‘roupa’) não recebem uma marca 

morfológica. Logo, esta ordem basta para identificar o agente e o paciente na 

sentença. A marcação de Caso só ocorre quando o D/NP (paciente) possui o traço 

[+ANIMADO], como em (56d). Percebe-se isso ao marcar morfologicamente um 

sintagma nominal, em que o traço é [-ANIMADO], com Caso (56c). A sentença torna-

se agramatical. Logo, Facó Soares (1992,2000) conclui que a ordem SOV é suficiente 

para a explicitação de funções sintáticas, tais como a não obrigatoriedade de 

marcação de Caso em nominais e modificações na forma do verbo.  

 

Se, por um lado, com a ordem de núcleo final pode-se identificar o agente e o 

paciente facilmente, será na ordem SVO que ocorrerá a materialização dos clíticos, e 

marcas de objeto interno (OI) à forma verbal. Dispensa-se a marcação morfológica do 

(56)        a.  Gracila     pacara     i-yau 
                                          cesto                  3P.F.-pegar                                                                                                              
                              ‘Gracila pegou o cesto’ 
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Caso quando se tem a presença de objeto interno ao verbo e dos clíticos. Na ausência 

desses, o Caso pode ser morfologicamente marcado (cf. Facó Soares 1992, 2000). 

(57) a. Reinaldo  na-ya-ma      ga  airu  ga  ü paüra 
             ele-OI-pegar     x     cão    x      faz dias  
                                tempo passado (recente) 
            ‘Reinaldo matou o cão faz dias’ 
     
         b. Bu’ü      na-na-yau   ya  nu ta 
                menino    ele-OI-pegar   x  pedra 
            não-passado 
         ‘O menino pegou a pedra’ 
 
         c. Elisa  iya-wü-para     Luiza-ü  
                ela-riscar-perna   Luiza-‘DAT’  
               ‘Elisa coça a perna da Luíza’ 

        
  d.  Yatü    nü-’ü i     ni-’u           i     ore-gü  i 

      homem  CLÍTICO    ele-contar     x      história-PL 
       3P-DAT              tempo presente 
           ‘O homem (asi) contam, históriasi’ 
   
         e.  Airu  nü-’ü i       na-ngõ        i   bu’ü i   
   cão     CLÍTICO     ele-comer      x  menino (criança pequena) 
              3P-DAT                            tempo presente 
               ‘O cão (o)i mordeu o meninoi’ 
 
 

 Com relação aos clíticos, estes sempre aparecem co-indexados ao argumento 

interno. Concernente à teoria dos Casos em Sintaxe, os clíticos são importantes na 

língua porque são responsáveis pela visibilidade do objeto, daí a co-indexação.  

 

2.2.3.  A checagem de Caso Acusativo em Ticuna no minimalismo 
  

 Como na versão GB da teoria gerativa, o Caso é tratado em termos de 

atribuição (assignment) e marcação (marking), é o objetivo desta seção mostrar o 

tratamento, dado por Facó Soares (1999), ao Ticuna em termos de checagem de 

traços de Caso. Para isso, propôs que no Ticuna há a checagem de traço 

[+ACUSATIVO], uma vez que esse é o Caso estrutural desses. A ordem escolhida aqui 

é SOV, por motivos já explicitados neste trabalho, pois é nesta ordem que o agente e o 
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paciente são facilmente identificados e não há a obrigatoriedade de implementação 

morfológica70 de Caso, o que não impede que este seja checado. Vejamos os 

exemplos de (56) repetidos em (58):  

 

                                b. Gracila na-tchiru   i-yau                
                                                          3P-roupa     3P.F.-pegar                                 
                                                 ‘Gracila pegou a roupa’ 
          
           c. *Gracila  na-tchiru-ü i-yau  
                                                              3P-roupa-‘DAT’      3P.F.-pegar  
             ‘Gracila pegou Luiza’ 
         
                                    d.   Gracila -i-yau  
                                                               Luiza-‘DAT’     3P.F.-pegar  

   ‘Gracila pegou Luiza’  

                              FACÓ SOARES (2000) 

 

Como proposto por Chomsky (1993,1995), a configuração especificador-

núcleo é ideal para dar conta da atribuição de Caso quando se têm verbos ou 

complementizadores que atuam como marcadores excepcionais de Caso (ECM), pois 

a configuração Spec-complemento era problemática em GB, uma vez que exigia 

também reformulações da noção de regência (como c-comando e depois m-comando, 

ver subseção 2.2.2.).  

Com a atribuição de Caso nesta nova configuração [Spec-núcleo], tanto para 

checagem de traço de Caso nominativo, quanto acusativo nos Specs de Agree 

([AgrSP] e [AgrOP]), respectivamente, as idiossincrasias de línguas em que a 

                                                 
70 Quando o NPobjeto possui traço [+ANIMADO]–, como apontado 
anteriormente. 
 

(58)        a.  Gracila     pacara     i-yau 
                                          cesto                 3P.F.-pegar                                                                                                              
                              ‘Gracila pegou o cesto’ 
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concordância se fazia não só com o sujeito, mas também como objeto, exemplos do 

basco (56) e mohawk71 (57), passam a ter um tratamento formal mais adequado. 

Basco 

(56) Gizon-ek           eskutitza-k      Amaia-ri      darama-zki-o-te. 
         Homem-ERG.PL    carta-ABS.PL       Amaia-DAT     bring-3.PL.ABS-3.SG.DAT-3.PL.ERG 
                           ‘O homem trouxe cartas para Amaia’ 
Burushaski 
(57) i:s   pft     j    m:-r      d-i:-u-m  
              que               espírito           1.SG          2.PL - para              D-3.SG.MASC-descobrir-1.SG 
                       ‘Descobrirei que o espítito (é) para você’ 
 
Mohawk                                                                            

(58) Sak    shako-nuhwe’-s                                ne       Uwari 
            Sak          MASC.SG.SUBJ+FEM.SG.OBJ-gostar-HAB               NE            Maria 
                    ‘Sak gosta da Maria’                         HORNSTEIN et alii (2005:117) 
                            
 
 Para o Ticuna, as projeções de ‘agreement’ são também produtivas para 

redesenhar fatos sintáticos como a teoria do Caso no modelo minimalista de 1993. É 

importante lembrar que o Caso estrutural relevante na língua é o Caso Acusativo. Isto 

se deve ao fato de a língua, segundo Facó Soares (1992;1998;1999;2000) 

caracterizar-se pela íntima ligação entre o verbo e o objeto (cf. introdução). Em Facó 

Soares (1992), o Caso era atribuído na configuração  núcleo-complemento. Esta 

configuração dependia da noção de regência (vide item 2) dentro dos moldes da teoria 

da regência e ligação.  

 Na terceira subseção (2.2.2.) deste capítulo, houve a descrição de como o 

aporte GB da teoria do Caso aplicava-se ao Ticuna. Esta análise baseava-se nas 

relações de regência que era uma generalização básica da relação verbo e objeto. Com 

o refinamento da teoria, as relações entre núcleo e especificador permitem enquadrar 

a atribuição de Caso acusativo-objetivo em termos de checagem de seus traços. A 

derivação abaixo é ilustrativa de como os traços são pareados e checados na 

configuração [Spec-Núcleo] (Chomsky 1993, 1995).  

                                                 
71 Língua indígena da América do Norte e estudada por Baker (1988,1996).  
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AgrOP 


        Spec   AgrO’ 
 
               AgrO          VP 
Head
                                          V’ 

          V’ 
 
V0                D/NP 

verb        OBJ 
      
 
 
                                   

(11) c.AgrOP 


        Spec   AgrO’ 
 
              AgrO           VP 
Núcleo 
                                          V’ 

           V’ 
 
NP             V0            
 
natchiru        iyau  

                                        

                     
Tendo Facó Soares (op.cit.), em seu artigo de (1998,1999) também explorado 

a checagem de Caso em Ticuna na configuração [Spec-Núcleo], em [AgrOP], nos 

moldes de Chomsky (1993), foi em sua conferência em Toronto (1999), ‘Some 

aspects of Ticuna syntax’, em que o tratamento de Caso em [Spec,vP] (nos moldes de 

Chomsky 1999, divulgado oficialmente em 2001) passa a ser tratado dendro das 

noções de localidade de Chomsky (2001). Nesta abordagem, o movimento é dirigido 

por traços não-interpretáveis de uma Sonda (‘Probe’), como descrito em 1.2. 

Podemos visualizar a relação entre verbo e objeto, em se tratando da ordem [VO], na 

seguinte derivação: 

     vP 

D/NPOBJv’ 

v0              VP 
Probe
V             D/NP 

                                                                 nima          airu 
 
 
                     Figura 37: Movimento aberto de D/NPobjeto e verbo lexical Vb[V-v].  

FACÓ SOARES (1999:5) 
 

               Figura 36: Operação de verificação em [Spec-Head]. 
                    FACÓ SOARES (1999:4) 
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 Assim, Facó Soares (op.cit.), em diferentes momentos do Programa 

Minimalista (Chomsky 1993, 1995, 2001), corrobora ser o D/NPobjeto o grande 

movimento em sintaxe aberta na língua, isto é, antes do Spell-Out, em que o 

D/NPobjeto  move-se da posição de base para a posição de [Spec,AgrOP] (ver figura 

30), e [Spec,vP]. Nesta posição, os objetos ‘natchiru’ (roupa) e ‘airu’ (cachorro),    

pareiam os seus traços com os traços do núcleo. Uma vez pareados, os traços são 

checados e apagados. 

  

2.2.4.  Caso Estrutural, Inerente e Lexical: a proposta de Woolford (2006) 

 

 Para Woolford (2006), desde Chomsky (1981, 1986), há uma dicotomia na 

Teoria do Caso com respeito a Caso estrutural e não-estrutural. Segundo Woolford 

(2006:1), os Casos lexical e inerente se enquadram nesta última categoria (não-

estrutural), sendo que Caso lexical é idiosincrático por ser lexicalmente selecionado e 

licenciado por alguns núcleos lexicais (alguns verbos e preposições), enquanto o Caso 

inerente é mais regular, associado a posições temáticas particulares. Em suma, 

Woolford esquematiza esses tipos de Caso no seguinte diagrama: 

         Caso 
                                                       
   Estrutural      Non-estrutural 
                        
   Caso Lexical    Caso Inerente 
            Figura 38: Esquema de Woolford (2006) quanto aos tipos de Caso baseado na  
                                                   dicotomia estabelecida desde Chomsky (1981, 1986). 
   

 Woolford (op.cit.) argumenta que tal dicotomia, entre Caso estrutural e não-

estrutural, baseia-se na diferença de comportamento entre ambos, e que tal diferença 

está alicerçada em diagnósticos sintáticos padronizados e, segundo ela, não muito 
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confiáveis. De qualquer forma, Woolford (op.cit. :2), fornece as seguintes diferenças 

estabelecidas desde Chomsky (1981, 1986): 

 (59) Tipos de Caso não-estrutural 

Lexical: idiossincrático, lexicalmente selecionado. Este tipo de Caso pode 

ocorrer em argumentos internos, mas não em argumentos externos, nem 

D/NPs objetos alvos que foram movidos.  

Inerente: este está associado com certas posições temáticas. Ocorrendo em 

argumentos externos e DP alvos movidos de suas posições, mas não em 

argumentos internos (temas). 

 

 Para Woolford (op.cit.), a diferença acima pode ser observada na seguinte 

derivação (Figura 39) de uma projeção [v-VP]:  

                vP 

      ERG/DAT  vP 
            (argumento externo) 
                                      v’ 


v0              VP 

  V’ 

V0               D/NP – PP  
                   (theme/argumento interno) 
 
 

         Figura 39: Licenciamento de Casos Lexical e Inerente.  
 
 Com relação à estrutura arbórea acima, Woolford (idem) argumenta que: 

 “Todo licenciamento de Caso é tecnicamente estrutural, no sentido 
de que todo licenciamento de Caso dá-se pelos núcleos em uma 
configuração estrutural local. Enquanto que o Caso estrutural é 
licenciado em termos puramente estruturais, Caso não-estrutural é 
licenciado em conexão com marcação theta.”  
                                               Woolford (2006:1)72  

   

                                                 
72 “All Case licensing is technically structural, in the sense that all Case licensing is done by heads in a 
local structural configuration. While structural Case is licensed on purely structural basis, non-
structural Case is licensed in connection with θ-marking.” 

                    Woolford (2006:1) 
 

Caso 
Lexical 

Caso 
Inerente 
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  A afirmação acima procede porque, aparentemente, o licenciamento de 

todos os tipos de Caso (estrutural e não-estrutural) dá-se obedecento a critérios 

estruturais, pois um determinado D/NP deve estar em uma posição na árvore sintática 

(seja em especificador, ou em complemento) onde ocorrerá a checagem de Caso (vide 

árvore acima, Figura 39). Porém, Woolford (idem) argumenta que Caso não-

estrutural (como Dativo e Ergativo) está muito mais vinculado à marcação θ.  

  A linguista também mostra serem os testes clássicos, para diagnosticar 

Caso estrutural de não-estrutural, não confiáveis por levarem a conclusões baseadas 

puramente em motivações apenas teóricas. Os diagnósticos sintáticos clássicos a que 

ela se refere são:  

  (i) Preservação de Caso sob movimento de D/NP (‘A- 

                        movement’ – passivização e alçamento);  

(ii) Passivização de intransitivos (‘Passive Test in Intransitives’); 

  A preservação de Caso após movimento argumental (A-movement, i) 

ocorre em se tratando das construções Dativas no islandês, conforme o dado (59 a e 

b) comprovam. 

islandês 

(59)a.  Þeir    skiluðu    Maríu         bókinni.  
            they      returned    Mary-DAT     the book-DAT  
            They returned the book to Mary.    (Jónsson 1996:137 apud Woolford 2006:7)  
 
       b.  Maríu         var    skilað      þessari  bók.  
            Mary-DAT    was   returned      this          book-DAT     
            ‘The book was returned to Mary’(Jónsson 1996:139 apud Woolford 2006:7) 
 

Porém, o mesmo não ocorre para o japonês, em que o teste de passivização de 

construções dativas torna a sentença intransitiva. O Caso Dativo não é preservado. 

Japonês 

(60) a.  John-ga     Mary-ni       hanaseru.  
             John-NOM   Mary-DAT     consult-past  
             ‘John consulted Mary.’             (Kuno 1973:347 apud Woolford 2006:9)  
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        b.  Mary-ga        John-ni73      soodans-(r)-are-ta 
             Mary-NOM      John-DAT         consult-pass-past 
                    ‘Maria foi consultada por João’  
  
 Expor, porém, os testes citados acima e sua comprobabilidade, de forma 

detalhada, vão além do propósito desta dissertação. Outros dados investigados por 

Woolford (ibidem) são de línguas ergativas (como o basco), em que, segundo ela, os 

Casos ERGATIVO não são, devido à falta de precisão dos diagnósticos acima, 

estruturais. 

 Woolford (ibidem) mostra, através da árvore acima (Figura 38), que o que irá 

distinguir os dois tipos de Caso não-estruturais será o tipo de núcleo envolvido. Se o 

núcleo em questão é lexical (V, ou P), o Caso será lexical,enquanto que, se o núcleo 

for um vezinho (v0) funcional, o Caso licenciado será inerente. 

 Como o principal Caso do Ticuna é o ACUSATIVO, segundo as pesquisas de 

Facó Soares (1990,1992,1998,1999,2000), parece lógico se concluir que este é 

estrutural. Como o Ticuna não é uma língua ergativa, a aplicabilidade de tais testes 

parece não ser produtiva, a não ser que se testem construções bitransitivas ‘by-

Phrase’, como as testadas por Woolford em línguas não-ergativas como o japonês.  

 
2.2.5. Conclusão  

A dependência da teoria do Caso às noções de regência, exemplificadas nos 

trabalhos de Stowell (1981), obrigava a uma descrição dos Casos estruturais da língua 

Ticuna nos moldes do modelo T da teoria da regência e ligação. Este modelo possuía 

dois níveis de não-interface, a estrutura profunda (DS) e a estrutura superficial (SS). 

Estas estruturas eram responsáveis, respectivamente, pela preservação das funções 

temáticas e das posições de base, em que os itens lexicais eram gerados. Sendo a 

                                                 
73 Woolford (2006:9) lança a seguinte nota [8]: “A estrutura by-phrase marcada com -ni é um adjunto. 
Embora este morfema pareça o mesmo com o do Caso dativo, isto não está relacionado com o 
desaparecimento do morfema dativo do alvo.”  
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estrutura superficial o ponto central da derivação, este era o nível em que as 

informações geradas na sintaxe aberta eram enviadas para a sintaxe encoberta, na 

forma lógica (LF), e para a contraparte responsável pelas regras morfofonológicas, a 

forma fonológia (PF).  

Com a nova proposta de checagem de traços, a noção de Caso não é mais 

dependente das relações de regência, e por conseqüência, é mais fácil a análise e 

descrição das línguas naturais em termos de pareamento de traços como é do 

propósito do programa minimalista em seus diferentes momentos (Chomsky 1993, 

1995). Segundo as pesquisas empreendidas por Facó Soares (1990;1992;1998;1999), 

e, sobretudo, seu trabalho de 1999, já tratando o Ticuna nos moldes de ‘Derivation by 

Phase’ (1999, [2001]), o núcleo checador do Caso acusatico é o pequeno verbo 

(vezinho, v0).  

A partir do capítulo seguinte, entraremos no tema central desta dissertação, 

que é o estudo das interrogativas do Ticuna. Em 3.1, falamos do estudo comparativo 

da tipologia de frases wh- nas línguas do mundo e de como podemos fazer o 

mesmo  para algumas línguas indígenas brasileiras, aí incluído o Ticuna, diferente por 

gerar algumas construções in-situ quando a ordem [OV] é a que está em questão. 

Em 3.2, reexaminamos as principais observações de Facó Soares (1992, 2000) 

com relação às construções interrogativas da língua. Na seção 3.3, vemos como as 

palavras t-in-situ são licenciadas.  Nessa mesma seção (e suas subseções .3.1, 3.3.2, e 

3.3.3),  retomamos também a discussão sobre o modelo de derivação por fases, 

iniciado em 1.1.3 e 1.1.4, para explicar como o movimento de constituintes é 

abordado atualmente no minimalismo. Finalmente, em 3.4, 3.5, e 3.6, explicamos as 

propostas de Huang (1982), Richards (1997,2001) e Ginsburg (2009), 

respectivamente. 
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3      As interrogativas em Ticuna: propondo  
                    o movimento  encoberto 
 

 

3.0.  Introdução  

 
 Na introdução desta dissertação, apresentamos uma derivação (Figura2, 

repetida em 38) que claramente exibe movimento de objeto em sintaxe aberta. A 

pergunta imediata a ser feita pelo leitor é questionar este movimento, visto que 

desconfiguraria um sintagma t-objeto gerado in-situ.  

                                                 vP  


                               vP 

                                                         v’   
 

                               v0 [Φ,EPP]            VP 
  nadau
                                           PROBE                    V’ 
                                                        
V’          BASE 
                                                                
DPV0                
                                                           
                                                            te’e-ü         nadau  

                                                                                       GOAL 
          Figura 40: Movimento de objeto para especificador externo de vP. 

                 
 

Entretanto, é importante deixar claro aqui que o fato de um constituinte estar 

em uma posição de base não implica em uma ausência total de movimento. Mesmo 

que um objeto seja gerado in-situ, este poderá ser movido devido à exigência de 

pareamento de traços formais não-interpretaveis, como o EPP e de Caso acusativo, 

conforme explicado no capítulo anterior, bem como devido ao que um núcleo de uma 
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determinada configuração sintática impõe sobre um possível alvo, o que será 

pormenorizadamente explicado a seguir.  

Em trabalhos bem recentes em literatura gerativa, é defendido o movimento 

do objeto gerado na base para o especificador de vP, inclusive para línguas de Wh-

/Qu-  in-situ, como é o caso do  japonês. É o que podemos ver por meio dos estudos 

de Ochi74 (2005:62), que defende o movimento de objeto para o japonês em sintaxe 

aberta, seja este um D/NP objeto direto ou um wh-objeto correspondente. 

 

(61) 
a. Taro-ga     hon-o       younda.        OCHI (2005:62) 

 Taro-NOM   book-ACC   read 
     ‘Taro read a book’ 

 
b. [TP Taroi-NOM  [vP bookj-ACC ti [VP tj V ]]]  

 
 

Isso permite traçar um mesmo paralelo para o Ticuna, respeitando-se 

obviamente os parâmetros exibidos pela língua, como a adjunção à base, o que não 

impede movimento para especificador de vP, um vazio estrutural em vP com o sujeito 

diretamente gerado em tópico. Além de um TP atuando como operador sentencial (cf. 

Stowell 1981, e Facó Soares 1992, 2000, 2005), o que não permite sua ramificação: 

 
(62) [[IP TPOP Peduru [vP -j  [vP__  [v’ nadau [VP [ V’ [V’ tj V0  ]]] 
 

 FACÓ SOARES (1998, 1999) In: MAIA, FRANCHETTO, LEITE, SOARES & VIEIRA (1998, 1999) 
 
 
 Por outro lado, como vimos, não é possível extrair o objeto mencionado para 

um CP (expandido ou não) em se tratando da ordem [OV], porque isso acarretaria  

agramaticalidade, dada a incompatibilidade entre uma palavra t- e um clítico por 

portarem um mesmo traço. (cf. FACÓ SOARES 1992;2000): 

                                                 
74 O linguista em questão defende DP como fase forte, assim como v*P e CP. Com respeito às fases 
fortes, explicaremos no item 3.3.1., a seguir.  
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(63) *[CP-[IP [vP  [vP  [vna-dau  [VP ya Peduru [VP [V0]]]?  
                
              [+HUMANO] 
                 [+ANIMADO]                                              FACÓ SOARES (2000:153) 
 
 
 O que permite postular o movimento de palavra t- para posições de escopo em 

LF é o fato de a agramaticalidade acima exibida estar, também, associada a uma 

ambiguidade identificada por Facó Soares (1992, 2000), ao elicitar dados junto a 

vários falantes do Ticuna: 

 
-nü-’ü         na-dau           ya       Peduru    ? 
                Quem-‘DAT’       3P-‘DAT’i    3P-ver                x           Pedroi 
                                       ‘Quem Pedro viu?’ 
                                     

  
Esta ambiguidade é uma evidência para que se motive a atuação de ‘te’e’ 

como operador em LF, como veremos no capítulo 4, em [Spec,CP]: 

 

(65) LF: [CP -  [IP Peduru [vP __  [vP -j [v’ nadau [VP [ V’ [V’ tj V0  ]]] 
 

 

A próxima seção deste capítulo sintetiza os argumentos por meio dos quais 

Facó Soares (1992) vale-se dentro da proposta GB para justificar a adjunção à base de 

palavras t-. Depois veremos como a proposta minimalista clássica, Chomsky 

(1995;1999;2001;2008), concebe o movimento nas línguas do mundo; e, por fim, o 

que licenciaria as palavras t- a não ultrapassarem o estrato vP em sintaxe aberta. 
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3.1. A tipologia das frases Wh- nas Línguas do mundo  
  

 Adotando a tipologia de movimento para frases wh- de Richards75 (2001:1) e 

transpondo-a para algumas línguas indígenas, temos aquelas que apresentam as frases 

wh- movidas para posições de escopo em sintaxe aberta. O Ticuna se destaca por ter 

seu constituinte gerado in-situ (Facó Soares & Braga, 2009):  

 

 (66) KARAJÁ – Macro Jê (MAIA 1986) 
  

       Mo-bo      kua     weryry    ritorunyre? 
       PESS-Qu     aquele   menino       empurrou 
          ‘Quem aquele menino empurrou’  
 
(67) XAVANTE – Macro Jê (OLIVEIRA 2007) 
 
       E  wai-ma   ma-i-tsõ   tebe  hã? 
       Q   wh-POSP  3P-2P-dar   peixe ENF 
       ‘Para quem você deu o peixe?’ 
 
(68) KAMAIURÁ – Tupi Guaraní (SEKI & BRANDON 2007) 
 
       Uman     o’iran      ere-o-n ? 
       Onde          amanhã      2P-ir-INTENT 
       ‘Onde  você  vai  amanhã?’ 
 
 
(69) TICUNA – Isolada (FACÓ SOARES 1992, 2000)   
 
       Peduro    te’e-   na-dau ? 
       Pedro        quem-‘DAT’     3P-ver 
              ‘Pedro viu quem?’ 
 

 
Embora o dado (69) acima exiba uma interrogativa gerada in-situ em Ticuna, 

isso em si não significa que esta é uma estrutura interrogativa exclusiva na língua, 

i.e., não há apenas esta ordem de geração de palavras t-. Uma palavra t- pode ocupar 

outras posições na língua envolvendo outras construções, como a presença de clíticos 
                                                 
75 Em realidade, RICHARDS (2001:1) extende esta tipologia de movimento para questões  wh- múltiplas 
que também serão aqui contempladas no capítulo 4 deste desta dissertação. 
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(-), e de nominalizadores, conforme os dados (6) e (7), repetidos em (70) e 

(71), acrescido dos dados (72) e (73). 

 
)    Te’e           ya         ngema         ngu-’e 
            Quem             x             DEIT               chegar-NMLZR 
                           ‘Quem chegou aí?’ 

FACÓ SOARES (2000: 151,153) 
(71)    Ta’cü    i         nü-’ü        qui-u-ü                        i   cuma? 
             Que         x          3P-‘DAT’     2P-contar-NMLZR           x   2P.S 
                           ‘O que você está dizendo?’ 

(72) Te’e        i   ta’cü       i   ümatü-’ü     
          Quem        x   que             x   desenhar-NMLZR              

  
(73)   Ta’cü   i    te’e    i   ümatü-’ü   ?                      FACÓ SOARES & BRAGA (2009) 
            O que      x   quem    x   desenhar-NMLZR  


  
Mesmo nestas construções não há como afirmar categoricamente que houve o 

movimento de sintagma interrogativo. Pois ocupar uma posição inicial não é um 

diagnóstico sintático confiável para extração de frases wh-, conforme Cheng 

(1991:19) argumenta: 

“Em especial, sugiro que a ocorrência de uma palavra wh- em 
posição inicial em uma sentença não é um bom diagnóstico [para 
verificar] se há ou não em uma língua movimento sintático wh-, 
pois estas palavras podem estar nesta posição como resultado de 
um ‘scrambling’ou de alguma outra operação.”  (tradução, 
adaptação e grifo meus) 76 

 
     

 Conforme os diagnósticos sintáticos de Facó Soares (op.cit.), bem como os 

estudos até hoje empreendidos pela linguista, o Ticuna só fronteia palavras t- em 

contextos que exibem estruturas nominalizadas, bem como clíticos, conforme os 

dados em (70), (71), (72) e (73) acima. Ademais um constituinte, como uma palavra 

t-, pode vir a sofrer focalização77, que, embora fronteie um constituinte por razões 

                                                 
76 “In particular, I suggest that the occurrence of a wh-word in a clause-initial position is not a good 
diagnostic of whether or not a language has syntactic wh-movement since wh-words can be in clause-
initial position as a result of  scrambling or some other operration.”  
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discursivo-pragmáticas78, não impede uma língua de exibir estruturas in-situ ou 

adjungidas na base – o que é um fato na língua em questão (ver Figura 3). Para 

corroborar a hipótese de geração in-situ de palavras t-, Facó Soares (op.cit), vale-se 

de alguns diagnósticos sintáticos baseados em postulações e princípios correntes em 

GB, e que, de certa forma, ainda são ferramentas indispensáveis ao nos depararmos 

com dados, sejam estes de fontes primarias, através de elicitação direta de um 

consultor nativo, ou de dados secundários. A próxima seção sintetiza os diagnósticos 

de Facó Soares, e a seguinte mostra como uma palavra t- in-situ é licenciada na língua 

no quadro atual da teoria.  

 

3.2. As Interrogativas /t-/ e a geração de seus Constituintes in-situ em Ticuna 
 

Facó Soares (1992, 2000) encontrou para o Ticuna dois tipos de estruturas 

para as frases wh-. Aquelas que apresentam seus constituintes no início da sentença 

envolvendo estruturas nominalizadas (marcadas pelo morfema ü ) e clíticos (nü-’ü ); e 

as que apresentam seus constituintes gerados na base, in-situ, quando os clíticos e as 

estruturas nominalizadoras são canceladas, vejamos:        

              
                                                                                                                                           
77 Segundo Marília Facó Soares (em comunicação pessoal, janeiro de 2010),em Ticuna há, inclusive, 
foco morfológico,característica compartilhada com muitas línguas africanas tais como o Gununtum. 
No exemplo baixo temos o sujeito focalizado através de uma particula: 
 
(a) Á    kwá  bà     wúm     kwálíngálá-ì?  (b)  Á fúrmáyò bá wúm kwálíngálá 
      FOC quem  PROG mastigar  cola nut-DEF          FOC Fulani PROG chew colanut 
    ‘Quem está mastigando colanut?’        ‘O Fulani está mastigando colanut?’ 
         HARTMANN & ZIMMERMANN (2009:5,6)  
  
78 Rizzi (1997), de certa maneira, incorpora essa idéia na Sintaxe, ao expandir um CP que projeta uma 
posição para foco “insanduichada” entre duas estruturas  de tópico, conforme pode ser exemplificado 
abaixo em (a), sendo (b) a representação correspondente. Nessa, o sintagma nominal interpretado como 
objeto direto, ‘atape’ (‘cobra’), ocupa uma posição em [Spec, FocP] (algumas projeções intermediárias 
omitidas por questões de limitação de espaço da própria nota):   
 
(a) Ü --ma              FACÓ SOARES (2000:114) 
      algum tempo atrás TOP  cobra     Reinaldo      3P-‘DAT’    3P-matar 
       ‘algum tempo atrás, a cobraj, Reinaldo aj matou.’  
(b) [TopP TPOP [TopP Ü pa rü [Top’[FocP atapej [TopP Reinaldo [Top’[IP [P [v’ -j nimai [VP [V’ti ]]  
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 (74) Te’e    i         na-dau  ti   ya  Pedurui 
                                    quem    3P-‘DAT’    3P-ver            x    Pedro 

    ‘Quem (o)i viu Pedroi?’              FACÓ SOARES (2000:170)  
 
                        (75)   Peduro   t--dau ? 
                                  Pedro       quem-‘DAT’  3P-ver                  
                                    ‘Quem que Pedro viu?’                    FACÓ SOARES (idem:173) 
                         
  (76)   *Peduro te’e      na-dau ? 
                                   Pedro     quem      3P-ver  
                                     ‘Quem que Pedro viu?’                   FACÓ SOARES (ibidem:152) 
 
 
  (77) Ta’cü  Peduro  -i     ∅i  -?      FACÓ SOARES (ibidem:152) 

                         o que   Pedro     3P-‘DAT’         ver-NMLZR 
                           ‘O quê (que) Pedro viu?’  
 

 
  (78) ? T--       nai --[ya Peduro]i  ? 
                         j 
                   quem-‘DAT’  x   3P-‘DAT’   3P-ver-NMLZR     x    Pedro 
                             A quem              (oj )            elei   viu,                      o pedroi  
     Quem                oi               viu,                             ao  Pedroi 
  
             (i)  ‘Quem (foi que)  Pedro viu?’ 

                                         (j)    ‘Quem (foi que) viu o Pedro?’  
 
               FACÓ SOARES (ibidem:153) 
 
  (79) * Te’e       -       na-dau      ya  Peduro ? 

  quem      3P-‘DAT’   3P-ver            x    Pedro 
      ‘Quem  que  Pedro viu?’ 
 

FACÓ SOARES (ibidem:172) 
 

(80)  Ta’cü-ca---? 
           que-por        3P-ser     x   veado     x buriti  3P-comer-NMLZR 
                            ‘Por que o veado come buriti?’ 
   

FACÓ SOARES (ibidem:174) 
 
(81)   Ta’cü-wa--?  
          que-para             3P-bom-NMLZR     x    veado 
                      ‘Para que é bom o veado?’ 
 

FACÓ SOARES (ibidem) 
 

(82)   Ta’cü-ma’ã   i   na-ã-wemü     i     woca? 
         que-com            x   3P-alimentar       x     vaca 
                 (dar comida) 
          ‘Com que se alimenta a vaca?’ 

 
FACÓ SOARES (ibidem) 
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Observando-se os dados acima, pode-se notar que, apesar de algumas palavras 

/t-/ no início da oração matriz serem gramaticais, a gramaticalidade duvidosa 

(expressa por meio de ambiguidade) e a agramaticalidade começam a aparecer nas 

sentenças (78) e (79). Segundo Facó Soares (2000:172), “A mesma sentença, aceita 

por alguns falantes, é recusada por outros por não possuir a interpretação 

indicada.”. 

Concernente às palavras /t-/, por exemplo, tacü ‘que’, te’e ‘quem’, Facó 

Soares (2000:151-172) concluiu que as mesmas são geradas na base (in-situ) em 

adjunção ao complexo verbal após comprovar os seguintes pontos: 

(i) Não pode haver dois constituintes na camada periférica (domínio de CP) 
portadores de traço [+HUMANO], “… podendo qualquer um dos dois ser 
tido como experienciador…” 79, neste caso o constituinte te’e80 e o clítico 
nü-’ü (ver 78,79); 

 
(ii)  O clítico -  continua a exibir propriedade de co-indexação com 

relação ao sintagma adjungido ‘ya Peduru’, ‘Pedro’(ver 74);

(iii) Omitindo-se o clítico -,  tem-se o operador ‘te’e’ imediatamente 

gerado à esquerda do verbo, in-situ como em (75), portando Caso 
morfológico expresso através de morfema específico (  ) – (contrastar 74 
com 75);  


(iv)  Ocupando a posição de base, o constituinte ‘te’e’ tem assegurada 

associação com o Caso ACUSATIVO-OBJETIVO, constituído como o principal 
Caso estrutural da língua (ver 75);  


(v)    Mesmo para as construções com nominalizadores, em que o sintagma  
         ‘te’e’ aparece no  início da sentença, o clítico estará vinculado a um vazio à  
         esquerda do verbo,  permitindo que o clítico fique livre para procurar seu     

         antecedente81  (BORER 1981) – (ver 77) ; 
 

                                                 
79 (cf. Facó Soares 2000:172) 
 
80  No capítulo 4, veremos que há construções em Ticuna em que o constituinte ‘tacü’ (‘o que’), 
envolvendo o feixe de traços [-Humano] e [-Animado], permanece in-situ. 
  
81 O que se coaduna ao Princípio C da Teoria da Vinculação (Binding Theory) dentro da teoria GB. 
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  (vi) Ambiguidade com relação à interpretação da palavra /t-/ (ver 78); 
 
  (vii) A própria opcionalidade à manifestação casual na palavra /t-/   
                                                                                (contrastar 74 e 78).   


Tais pontos levam Facó Soares (1992, Facó Soares (1998, 1999) in Maia, 

Franchetto, Leite, Soares & Vieira [1998, 1999]; 2000, 2005) a concluir que, em 

Ticuna, há estruturas geradas na base. Assim, Facó Soares (idem) atesta que, havendo 

estruturas geradas in-situ, há, consequentemente, a coincidência entre o sítio de 

interpretação temática e a palavra /t-/. Para que haja tal coincidência, o clítico dativo 

nü-’ü , se fazer ausente da ordem SVO, precisa ser omitido (ponto iii acima), 

linearizando-se a ordem [OV] (ver exemplo 75). 

Como as palavras /t-/ em Ticuna apresentam Caso acusativo-objetivo somente 

quando geradas como complemento do verbo, podemos concluir que o caso 

morfologicamente expresso no constituinte, como exemplificado em (75), é 

dependente do verbo. Facó Soares (2000:176) conclui que em Ticuna não ocorre 

movimento de seus operadores interrogativos e sim a indexação de sintagmas que 

“partem de elementos pertencentes à esfera do verbo”.  

Uma vez omitindo o clítico nü-’ü em (63), o sintagma interrogativo te’e 

(quem) é imediatamente gerado in-situ, sendo marcado com Caso através de morfema 

específico.  A ordem passa a ser a de núcleo final [OV], sintaticamente importante na 

língua. É importante ressaltar que os pontos (i-vii) levantados por Facó Soares se 

coadunam com a terceira das três assunções delineadas em Chomsky (1981:170-83) 

para quem:  

 

 



 

 
 

101

(i) O constituinte wh- recebeu o Caso da posição da qual foi movida para 

Spec de CP;  

(ii) A frase wh-, movida ou gerada na base, recebe o Caso da variável a que 

ela se vincula; 

(iii) O Caso é atribuído ao índice do NP, e o portador desse índice pode 

facultativamente realizar o Caso (a variável, a frase wh- ou ambas). 

 

Para o Ticuna, o fato de a palavra t- realizar facultativamente Caso trazia 

problemas para o quadro teórico da GB, uma vez que a própria opcionalidade gerava 

complicações intrateóricas. Uma frase wh- pode comumente carregar Caso da posição 

da qual foi movida, como em:              

                           (83)  a. Whomi did Peter saw ti ? 
               b. Whoi did Peter saw ti ?   
                     BRAGA (2005, slide 12)               
 

   (84) a.  Te’e-i         -       na-dau   ti   ya Peduro ? 
       quem-‘DAT’   3P-‘DAT’    3P-ver            x    Pedro 

                ‘Quem (foi que) Pedro viu?’ 
 

   (85)      Te’ei             -       na-dau   ti   ya Peduro ? 
               quem-‘DAT’    3P-‘DAT’   3P-ver            x    Pedro 

                  ‘Quem (foi que)  Pedro viu?’ 
                
                 FACÓ SOARES (2000:170) 

 
  Conforme se pode notar no exemplo do inglês (83), a palavra wh- 

movida pode realizar Caso morfológico ou não na periferia esquerda. Mesmo não 

realizando Caso morfológico, o constituinte pode alçar consigo traços de Caso. O 

princípio em GB que explicava tal fenômeno era conhecido como ‘Condição de 

Localidade para Atribuição de Papel Temático’ (‘Locality Condition on Theta 

Role Assignment’). Isto é, o constituinte deslocado, mesmo podendo carregar Caso 

da posição em que recebeu papel temático precisa, inicialmente, estar ao lado do 

verbo, estabelecendo uma relação de irmandade.   

  Facó Soares (2000:171), no entanto, destaca o fato de que tal 

opcionalidade – a herança do Caso em [Spec,CP] (observada em (84) e (85)) – 
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“significa tornar indeterminada a homogeneidade de princípios de atribuição de 

Caso” dentro do quadro teórico em questão. Para tanto, Facó Soares (op.cit.) 

sistematiza os três pontos levantados por Chomsky (1981), aqui repetidos: 

(i) A palavra wh- recebe Caso de uma posição temática e o carrega para a 

periferia esquerda [Spec,CP]; 

(ii) A frase wh-, movida ou gerada na base, recebe o Caso da variável que a ela 

se vincula; 

(iii) O Caso é atribuído ao índice do sintagma nominal, e o portador desse 

índice pode facultativamente realizar o Caso (a variável, a frase wh-, ou 

ambas).     

 

Tal facultatividade de realização Casual indetermina a homogeneidade de 

princípios de atribuição de Caso porque o quadro teórico em questão privilegia a 

uniformidade, e tal opcionalidade cria problemas, uma vez que, conforme Facó 

Soares (ibidem) argumenta, uma palavra wh- movida “pode estar vinculada a mais de 

uma variável (vestígio t) em posição argumental”, conforme podemos ver abaixo: 

 

  (86) [CP Quemi/j [IP Pedro [I’viu [vP [VP ti tj ]]? 

 

Ainda segundo Facó Soares (ibidem), tornar a homogeneidade de 

Princípios de Atribuição de Caso indeterminada traz problemas para construções que 

envolvem os pronomes resumptivos, pois estes também receberiam Caso 

facultativamente.  

         A – Resumptivo em português do Brasil (PB) e inglês 
 
(87)      a. ‘Este é o meninoi que Maria ama elei’  GROLLA (2005:169) 

 b.‘*This is the boyi that Mary loves himi’  
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   B – Resumptivos em Ticuna 
         OBSERVAÇÃO 1: Quando o ‘sujeito’ ocupa a posição de tópico, não há copia no predicado. 
 

                 (88)      a. ‘airu rü      ãtape   na-büü’  
                                   cão  TOP     cobra    3P-morder             
                                     (Cachorro, cobra mordeu)   

      ‘O cachorro, mordeu a cobra’  
‘*O cachorroi, elei mordeu a cobra’ 
 

             FACÓ SOARES (1999) (In: MAIA, FRANCHETTO, LEITE, SOARES e VIEIRA (1999: 5) 
 

                    OBSERVAÇÃO 2: Quando o objeto é topicalizado, há copia, no predicado. 
 

                             b. ‘ya  nasii     rü      nai-ca’       tcha-dau   
                                    x   piolho    TOP     3P-por          1P-procurar   
                              (Piolhoi, eu cato = piolho, por elei procuro)  
                                               ‘Eu cato piolho’   
 

     
Baseando sua argumentação em Chomsky (1981), Facó Soares (ibidem) 

justifica a opcionalidade de manifestação Casual de uma palavra t- em duas 

assunções de Chomsky (op.cit.) para aquele momento teórico. A primeira seria a de 

que uma frase wh- seria retirada com Caso do Léxico, enquanto que a ausência de 

Caso em uma frase wh- dar-se-ia pela sua retirada sem Caso do mesmo, sendo que 

somente a variável receberia Caso, desde que em uma configuração passível para tal 

atribuição; neste caso, a variável deve estar próximo ao núcleo verbal. 

Desta forma, Facó Soares (ibidem) explora o ponto (iii) que elimina a 

herança de Caso em um [Spec,CP], “ficando a teoria mais uniforme se a herança do 

Caso e do papel temático ficasse restrita às cadeias argumentais. Um constituinte 

gerado à esquerda de um verbo irá obrigatoriamente realizar Caso morfológico 

(contrastar 75 e 76). Já em (84) e (85), em que se tem a palavra t-, movida para a 

esquerda, o Caso é realizado facultativamente.  

Resumindo, Facó Soares (2000) comprova que em Ticuna a realização de 

Caso morfológico é altamente dependente do complexo verbal. Mesmo em contextos 

em que a palavra t- está em uma adjunção (absorção), e, portanto, sem Caso 
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morfológico, ainda assim a dependência em relação ao complexo verbal se mantém. 

Contrastemos (89 a, b e c).    

(89)  a. [vP [v -i    na-dauj [VP ga  ta’cüi  [VP  ga  Peduru [VP [V’ tj]]] 
                    3P-‘DAT’  3P-ver             x     que              x     Pedro 
                                    ‘O quei que (oi) viu, o Pedroj?’ 
         b. *[[IP Peduru [I’ [vP te’ei [vP [v’ na-dau [VP ti]] 

                                     Pedro                quem            3P-ver  
                                              ‘Pedro viu quem?’ 

 
                         c. [[IP Peduru [I’ [vP te’e-ü i [vP [v’ na-dau [VP ti]] 
                                  Pedro                quem-‘DAT’    3P-ver  
                                             ‘Pedro viu quem?’ 
 
 O clítico (‘-i) em (89a) continua dependente do verbo e por isso recebe 

Caso da mesma forma em (89c), corroborando a agramaticalidade de (89b), em que o 

constituinte deve realizar Caso. O clítico recebe Caso porque, de acordo com Facó 

Soares (1990;1992;2000), o clítico absorve Caso via cadeia. Daí a  materialização do 

morfema ‘-.  

          Nesta seção, sistematizei os principais procedimentos dignosticadores de 

geração de palavras /t-/ utilizados por Facó Soares (1992-2000) dentro do que a teoria 

GB oferecia como ferramentas. Como vimos no capítulo 2, desta dissertação, esta 

mesma teoria centralizava toda argumentação dentro da noção de Regência, o que é 

abandonado no Minimalismo, que passa a tratar os domínios sintáticos dentro das 

noção de c-comando assimétrico (nos moldes de Kayne 1994). Em oito anos de 

Minimalismo, desde a primeira publicação em 1993, a concepção de movimentos, 

seja em sintaxe aberta ou na encoberta, mudou substancialmente. Na próxima seção, 

veremos como esta concepção, bem como suas mudanças, se efetivou neste quadro 

teórico, a partir da análise de movimento em Ticuna. 
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3.3.    O movimento e sua motivação no minimalismo: licenciando palavras t-     

          em Ticuna 
 

Em Facó Soares (1999)82, assume-se que em Ticuna o principal movimento 

em sintaxe aberta dar-se-ia com o objeto. É o que podemos ver nas derivações de 

(90a) abaixo em que te’e (‘quem’) se move para a posição de especificador de AgrOP 

(Spec de AgrOP) onde ocorre a checagem de Caso acusativo através do pareamento 

dos traços. Este movimento é ilustrativo, pois mostra o fato de a língua exibir a ordem 

SOV como sendo básica. As derivações abaixo, ilustram, também, diferentes 

momentos do Programa Minimalista, em que havia as projeções de [AgrP] – que, 

depois, foram descartadas para dar lugar aos múltiplos especificadores de vP. 

(90) a.                                     b. 
      AgrSP 

 TPOP       AgrSP 


      PeduruAgrS’  


            AgrSAgrOP 
       
                        DPAgrO’  

                     te’e-AgrO0      VP 
ACC-OBJ
V’  

                                             V VP  

                        na-dau   
V’ 

                                                                        V        V’
                                                                
                                                                           DP     V0         
                                                                        
                                                                          <te’e-> 
 

                 vPouter 
 

             
           vPinner 
te’e-
                                v’ 
                        

      v0 [Φ,EPP]  VP 
nadau
   PROBE     V’ 

                          
V’               BASE 
                
DPV0                
           
           te’e-         nadau   
                  GOALS    

 

                                 Figura 41: Movimento de objeto ‘te’e’ para AgrOP e vPouter. 

 

 

                                                 
82 Cf. Facó Soares ( [1999] In MAIA, FRANCHETTO, LEITE, SOARES E VIEIRA (1999). 
 



 

 
 

106

A derivação em (90) corresponde à comprovação de Facó Soares (1999a)   de 

que há, em Ticuna, uma relevância sintática do objeto em relação ao sujeito. E o 

mesmo se dá em outras línguas indígenas, como o Mbya (Guarani), Kuikuro e Karajá. 

A relevância sintática do objeto em relação ao sujeito acarreta um desequilíbrio entre 

os traços de AgrOP e AgrSP (cf. MAIA, FRANCHETTO, LEITE, SOARES e VIEIRA 

(1999) ). 

 Em outras palavras, teríamos para o Ticuna um núcleo funcional AgrO 

portador de um feixe de traços fortes [+N, +V], diferentemente do sujeito, em que se 

tem traços fracos [-N,-V], não-desencadeadores de movimento. Isto posto, Facó 

Soares (1999a e 1999b) postula um sistema de traços fracos para o sujeito, o que se 

coaduna com a idéia de que este seja o grande vazio estrutural da língua. (cf. Facó 

Soares 1990,1992,1998,1999a e b, 2000). 

É importante ressaltar que, com a eliminação das projeções de concordância 

dentro do quadro teórico em questão, Facó Soares (1990-2000) propõe um sujeito 

superficial diretamente gerado em especificador de Tópico [Spec,TopP], ora com a 

presença da partícula de tópico (‘rü’) imediatamente à direita do DP sujeito, ora 

quando o sujeito é o tópico comum da sentença83.  

Para dar conta do sujeito não possuidor de partícula de tópico (ver 74b, 

acima), Facó Soares (1999a:6) vale-se de Baker (1995), para que o sujeito gerado 

fora da projeção VP, atualmente vP, ocupe um IP, a fim de que seja satisfeito então o 

Princípio de Prejeção Estendida (EPP), que, no momento presente da teoria, é visto 

como um traço licenciador da posição de especificador. O sujeito como tópico 

comum da sentença é ilustrado na derivação abaixo: 

 

 
                                                 
83 Ver figura 14, página 37.  
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(91)   Maria  pacara  i-ü                ga  ine 
                     Cesto      3P.FEM.-fazer   x    ontem   
                  ‘Maria fez o cesto ontem’ 
 
        TopP 

 TPOP      TopP 


MariaTop’ 
 

              Top0           IP 


                           I’  


                         I0vP 
                                
          vP  

         DP              v’ 

   

pacaraVP 
     iü                

     advP            VP 


       ga  ine                     V’ 

     V0 DP 
             
                     <i-ü>     <pacara> 
   

                            Figura 42: Sujeito ‘Maria’ quando tópico comum da sentença.  
 

A categoria funcional IP é postulada para o Ticuna apenas para fins de 

valoração de traço EPP, pois na língua o Caso nominativo não é estrutural, sendo uma 

língua muito mais guiada para o discurso no que se refere à geração do sujeito – o que 

pode ser observado na derivação acima. 

No que se refere a deslocamento sintático, a proposta minimalista para 

movimento em Chomsky (1993, 1995) assume que traços fortes, [+F], motivam o 

movimento. Com a Condição de Elo Mínimo (doravante MLC, do inglês ‘Minimal 

Link Conditio’), que, por sua vez, recupera a idéia já proposta em Rizzi 1990, a 
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Minimalidade Relativizada, um constituinte deve atingir a configuração de [Spec-

Núcleo] para ter os traços checados e apagados, para que a derivação não esboroe ao 

ser enviada para a linearização (‘Spell-Out’), conforme ilustra a derivação abaixo, 

onde XP é um constituinte atraído para a configuração [Spec-Núcleo], a fim de que o 

traço não-interpretável seja avaliado e apagado. 

       ZP 


                           Spec             Z’ 


         XP     Z0             HP 
[F] 

                                                               [uF]   <XP>        …    
           Figura 43: Operação de verificação em que [uF] é avaliado e apagado. 

 
 
 

Como o próprio modelo minimalista de Chomsky 1995 descarta as projeções 

de concordância (90a, por exemplo), por considerá-las semanticamente irrelevantes 

para interpretação nas interfaces84 (Chomsky 1995), Facó Soares deriva a mesma 

sentença em (90b), em que a derivação está em consonância com o modelo de fases 

proposto em ‘Derivation by phase’ (Chomsky 2001), explicado no primeiro capítulo 

desta dissertação. Este modelo será retomado na próxima seção. 

 

3.3.1. O Modelo ‘Derivation by Phase’ de Chomsky (2001) 

 

Como sistematizado em (1.2.3.), neste momento da Teoria, as derivações 

passam a ser dirigidas por traços não-interpretáveis [uF] de uma Sonda (‘PROBE’) 

que procura por um Alvo (‘GOAL’), dentro de seu domínio de c-comando, que tenha 

                                                 
84 Poderíamos ilustar este fato através dos seguintes exemplos do português: 
A gente fisemu,  A gente fez  ou Nós fizemos  
     Deixando-se de lado questões políticas e ideológicas ligadas à prescrição, ao lermos o trio de frases, 
independentemente da flexão que estas exibam, ao ler, o leitor entende que alguma coisa foi feita em 
um tempo passado. 
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traços pareantes aos dela para que os traços não-interpretáveis sejam avaliados e 

apagados através da operação ‘Concordância’ (‘Agreement’, doravante ‘AGREE’).   

A novidade daí, contudo, é que um constituinte não precisa necessariamente 

se mover para uma determinada posição para a convergência de uma derivação, 

podendo entrar em uma relação de Concordância à Longa Distância (‘Long Distance 

Agreement’), - um diferencial em relação à proposta de 1995.  

Um núcleo Z0, portador de traço não-interpretável [uF], passa a ter papel 

central no novo quadro teórico, pois é ele que irá ‘sondar’ um constituinte que esteja 

“dentro de seu ângulo de visão”. Retomemos a derivação abaixo, a fim de explicar 

detalhadamente o papel deste núcleo.   

ZP 
         
    Spec               Z’ 


Z0[uF, EPP]   HP 
PROBE          
     XP[+F]    H’ 
 
                  H0          YP 

                              
  

 
 

Um núcleo portador de traço não-interpretável [uF] passa a funcionar, 

metaforicamente, como uma sonda (‘PROBE’). A sonda é um rótulo atribuído a um 

núcleo possuidor de traços formais não-avaliados, como por exemplo, os traços 

selecionais (seleção da categoria dos complementos), o traço EPP (licencia o 

preenchimento da posição de especificador) e os traços Φ (pessoa, numero e gênero) 

de categorias que concordam com os nomes.  

Os traços não-interpretáveis são aqueles puramente gramaticais sem conteúdo 

semântico como, por exemplo, os traços de Caso e o traço EPP (este licencia o 

preenchimento da posição de especificador). Quanto aos traços ‘phi’ (Φ) de nomes 

A
G

REE 

Figura 44: Configuração sintática nos moldes de Chomsky 2001 
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(pessoa, numero e gênero), esses são traços formais interpretáveis. Logo, nem todos 

os traços formais são não-interpretáveis. 

 Na derivação acima, proposta em Chomsky (2001), a SONDA (PROBE) e o ALVO 

XP (GOAL) estabelecerão uma relação de ‘Concordância’ (‘Agreement’, doravante 

‘AGREE’), que consiste no pareamento dos traços de ambas, para avaliação e 

apagamento. Uma vez ocorrido o pareamento e implementada a operação AGREE, XP 

desloca-se para o especificador de ZP, atendendo a exigências impostas pelo traço 

EPP. Para tanto, é necessário que um constituinte esteja ocupando as margens 

(‘edges’).  

A noção de margem, bem como a aplicação da derivação acima nos moldes 

configuracionais em Ticuna, uma língua que exige adjunção múltipla em 

especificadores, bem como na posição de base, serão os tópicos que abordarei no 

próximo item. 

 

3.3.2.    A noção de margem 

 

Como vimos na seção anterior, uma sonda é um núcleo portador de traços 

[uF] que procura por um Alvo (‘Goal’) para avaliação e apagamento desses traços. 

No entanto, este mapeamento não ocorre de forma tão trivial. O alvo precisa estar 

dentro do domínio de c-comando de uma sonda para encontrar um traço pareante [uF] 

para avaliá-lo e apagá-lo. Para tanto, é necessário que o constituinte portador de tal 

traço esteja localizado às margens (‘edges’) de uma fase precedente, neste caso, a 

projeção HP (ver derivação acima).  

A sonda Z0 mapeia constituintes, que, como dito anteriormente, estejam ‘sob 

seu ângulo de visão’, localizados nas margens – os nós terminais de especificadores, 

possíveis adjuntos, e o próprio núcleo da fase. Os constituintes das projeções abaixo 
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‘do olhar’ (c-comando) de uma sonda e que não estão acessíveis em uma fase 

seguinte, neste caso YP, não irão estabelecer uma relação AGREE e muito menos se 

moverão. 

                                                           ZP 
         
    Spec               Z’ 


Z0[uF, EPP]    HP 
PROBE           
            XP             HP 


  margensH’              
 
                              H’             YP 
                                   ... 
                                H0                
                            
  

                                   Figura 45: Configuração sintática adaptada para a estrutura oracional do Ticuna.   
 

Na figura 45, Z0 é uma sonda e possuindo essa um traço EPP, que é um traço 

licenciador de uma posição de especificador, neste caso [Spec de ZP]. Tendo a sonda 

atraído o constituinte XP para prencher o especificador de ZP, os traços [uF] são, 

então, avaliados e apagados. A projeção ZP, logo, torna-se um grande objeto 

sintático, sendo enviada então para a linearização (‘Spell-Out’).  

 

Transfiramos o molde acima para as os núcleos funcionais do Ticuna, para 

explemplificarmos como ocorre movimento em sintaxe aberta, consoante Facó  

Soares (1999), mas não para uma projeção mais alta em [Spec,CP], repetindo o 

exemplo (9).    

(92- na-dau? 
                  Pedro      quem-‘DAT’  3P-ver 
                        ‘Pedro viu quem?’ 
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  vP      
                         

                          v’ 
   

                     v0[Φ,EPP]    VP 
                   nadau
                         PROBE   DP            V’ 
                                   
 - V’              
                                                    
   DP          V0  
                           
                                            <->    nadau 

                                                      GOALS                         
             
          Figura 46: Derivação em consonância com Facó Soares (1999:6)  
  
 

Em Facó Soares (1992, 2000) ficou comprovado que não há a possibilidade de 

movimento de palavras /t-/ para especificador de Complementizador [Spec de CP], 

pois, nesta projeção, como explicitado antes, não podem conviver, os traços de te’e 

(‘quem’) e o clítico (-), por ambos portarem traço [+HUMANO/+ANIMADO]. Com a 

proposta de ‘Derivation by phase’, entretanto, ‘te’e’ passa a ser um alvo (‘Goal’) da 

sonda v0 e, para satisfação do traço EPP, preenche a posição de um especificador 

múltiplo de v*P85, que segundo a teoria, é uma fase forte.  

 

3.3.3. O conceito de fase 

 

Uma fase é considerada forte quando nesta há informação temática suficiente, 

para, então, ser linearizada. Tomando-se o DP ‘te’e’ do Ticuna, tem-se que esse, 

adjungido à base uma vez movido para o especificador externo (‘outer specifier’) de 

vP, preenche a grade temática, sendo já um grande construto fonológico passível de 

ser enviado a Spell-Out”. 
                                                 
85 v*P é aqui asteriscado para ser diferenciado de vP intransitivo, que não é uma fase forte. 
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                                                  vP 
            

                              DP    vP 

        te’e-ü             v’ 

                  
                                  v0 [Φ,EPP]         VP 
   nadau
                                                   PROBE                  V’ 
                                                          
 V0             BASE 
Spell-Out 

                   PF               
                                        Figura 47: vP como fase forte sendo mapeado para PF 

 

     A figura acima ilustra a Condição de Impenetrabilidade de Fase (‘Phase 

Impenatrability Condition’, PIC) resumida abaixo: 

(93) Condição de Impenetrabilidade de Fase (PIC): 
 

O domínio de c-comando de um núcleo de fase é inacessível a operações fora  

da fase; sendo apenas a margem da fase acessível. 

  

Considerando-se a PIC e o movimento de ‘te’e’, este ao adjungir-se ao 

especificador externo de vP estará na margem, e, portanto, acessícel à sonda C. 

Temos, conforme a figura 47, uma configuração sintática bastante particular. Esta 

configuração permitirá a extração da palavra /t-/ na sintaxe aberta, bem como na 

sintaxe encoberta (caso este constituinte não se mova). Quanto ao especificador 

externo Rackowski & Richards (2003:p.23) argumentam:  

“... apenas o especificador mais alto de uma fase pode prosseguir 
para uma fase adiante,...[sic]... Chegamos à conclusão de que 
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apenas este especificador pode ser extraído de uma fase.” 86 (grifo 
meu) 
 
RACKOWSKI & RICHARDS (2003:23) 
 

Rackowski & Richards (2003:23) aplicam esta premissa à seguinte 

derivação arbórea87:        

                                         CP 
      

       C’ 
 
             C             TP 
         [+wh]        
                         T’ 
                              
               T                 vP 
                
                                       XP           vPinner   


                           whP              v’ 
       RACKOWSKI & RICHARDS

                                       v                ...               (2005:23) 
Figura 48: Constituinte XP alocado no especificador mais alto de vP. 
 
 

Deste argumento podemos entender que o que for movido para um 

especificador que não seja o mais alto de uma fase, neste caso um especificador 

interno (‘inner specifier’), este não poderá ser extraído.  

No que diz respeito ao Ticuna, Facó Soares (1999b), entretanto, realoca o 

objeto apenas para um especificador de vP, para permitir uma estreita relação entre 

verbo e objeto, eliminando o especificador mais interno por não alojar, este, um 

sujeito. (com relação ao sujeito gerado fora de vP, ver capítulo 1, seção 1.3). O objeto, 

                                                 
 
86 “... only the highest specifier of a phase will be able to escape the phase, ...[sic]... We thus derive the 
result that only the highest specifier of a phase can be extracted from the phase.” (grifos meus)  
 
 
87 Rackowski & Richards (2005:21) formulam a seguinte definição de localidade em termos de 
dominância e c-comando: “A goal α is the closest one to a given probe if there is no distinct goal β 
such that for some X (X a head or maximal projection), X c-comands α but does not c-comand β”. 
Nestes termos, considerando-se a árvore acima, tanto vP externo (o mais alto na árvore) quanto o 
constituinte wh- não estão mais próximos a sonda C, porque há um constituinte XP que c-comanda 
whP, mas não c-comanda o vP externo. A partir desta noção, eles considerarem que apenas o 
especificador mais alto de uma determinada fase irá dela “escapar”.   
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logo, fica próximo ao núcleo v0 que irá valorar Caso Acusativo, justificando uma 

estreita relação entre núcleo e complemento: 

“O extrato vP pode envolver mais de um especificador. O especificador 
interno mantém uma relação com o núcleo, que é distinta do especificador 
mais alto. Como argumenta Frank & Kuminiak (2000), o especificador 
interno é mais estreitamente relacionado ao seu núcleo do que o 
especificador mais alto. Com relação aos dados do Ticuna, esta proposta é 
bastante instigante, uma vez que meus dados corroboram a evidência de uma 
relação muito estreita entre o núcleo e o complemento.” 88 

FACÓ SOARES (1999:6) 
 
                                                                       vP  
                        

              DP                v’ 
  

                         -  v0[Φ,EPP]       VP 
      [vV]   nadau
                         PROBE     DP          V’ 
                                   
 <->V’              
                                                    
   DP          V0  
                           
                                            <->    nadau 

                                                       GOALS 

                       Figura 49: Núcleo v0 (Probe, ‘Sonda’) atraindo objeto para ocupar o especificador de vP. 
 

O especificador mais alto de uma fase pode ser extraído segundo Rackowski 

& Richards (2003), porque este está em uma posição que ainda está sob domínio de 

uma sonda mais alta que é C0, possuidora de traço [+Fwh] (este núcleo está em uma 

fase forte), o que não é o caso do especificador mais baixo. Com a eliminação do 

especificador múltiplo de vP, agora o objeto ‘te’e’ estará acessível à sonda C0 para 

mover-se em sintaxe encoberta. 

 
[CP  TPOP [CP  [   C0     [IP Peduru [  I’ [vP te’e-ü [v’ nadau [VP [V’ te’e]] 
                        [+Fwh] 

  
             Figura 50: Sonda C0 alcançando apenas as margens. 

                                                 
88 “The light vPhrase can involve more than one specifier. The inner specifier mantains a relation with 
the head, which is distinct from the outer spefifier. As pointed out by Frank & Kuminiak (2000), the 
inner specifier is more tightly linked to the head than the outer one. Considering the data of Ticuna, 
this sounds very appeling once my data provides evidence of a tightly relationship between head and 
complement.” 
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 Logo, temos para o Ticuna um licenciamento de wh-in-situ que se justifica 

em termos puramente estruturais – ao contrário de Cheng (2000), para quem o que 

licencia um wh-in-situ seria a presença de partículas interrogativas e um traço 

entoacional subespecificado. Assim, o constituinte  ‘te’e’ só ultrapassará o estrato vP 

em sintaxe encoberta, ilustrado abaixo (Figura 51). 

 
 
                            vP 
               
                          DPvP 
                         

          -               v’ 
   

                           v0[Φ,EPP]       VP 
        nadau
              PROBE   DP         V’ 
                                            
 <->V0              
                                                     
    DP          V0  
                              
                                             < ->      nadau 
                                                        GOALS                             

                Figura 51: Não-extração de palavra t- para além de vP em sintaxe aberta.         

 
Para se ter uma sentença inteira, e, portanto a fase CP, em Ticuna, ter-se-ia de 

mover as palavras t- em LF para que assumam papel de verdadeiros operadores. O 

DP te’e terá, então, de mover-se encobertamente para ocupar posição de escopo.  

O alvo deve estar acessível à sonda C0 somente se este está no domínio de  c-

comando desta. Para tanto, a margem do alvo (especificadores, adjuntos e o próprio 

núcleo da fase) deve ser visível para a sonda.  

Considerando-se a Teoria do Caso, e que este pode ser morfologicamente 

realizado no DP ‘atribuído’ (‘assignee’) e não o ‘atribuidor’ (‘assigner’), assume-se 

que os nomes possuem traços de Caso, mas os atribuidores não o possuem. Nesta 

outer Spec 

inner Spec 
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proposta, a checagem/especificação para Caso é vista como reflexo da relação de 

concordância, envolvendo um traço Φ [+F] de um nome e o traço Φ [-F] de um 

núcleo que checa Caso, neste caso o pequeno verbo (v0).  Por exemplo, um traço de 

Caso será especificado como acusativo quando em concordância com o pequeno 

verbo. Os traços de v0 são validados através da operação Agree para atender às 

exigências da morfologia e deletados para serem lidos pela LF.  

(94)  [[ IP Peduro [I’  [vP te’e- {P:3 ; N:SG; CASE: ACC-OBJ} [v’ nadau{ } [VP 
dau  [V’[V’ <te’e> {P:3; N: SG; G: MASC; }]  
 

Relativo à semântica dos verbos em Ticuna,  na-dau só significa ‘ver’ devido 

a marca de Caso - no complemento te’e (‘quem’). Caso fosse outra a marcação 

materializada no objeto, teríamos outro significado para o verbo nadau. Tudo isso 

indicando uma relação muito estreita entre um verbo com a mesma raiz e a marca de 

caso que pode aparecer em um objeto possuidor de traço [+ANIMADO].   

No que diz respeito ao movimento encoberto, propor movimento das palavras 

/t-/ em forma lógica (LF), como em (95) 

[CP TP  C0 [CP te’e– C0[IP Peduro [I [vPte’e–i  [v nadauk [VP [V tk [DP ti ] ]] 
                                               movimento encoberto             movimento aberto 

                             LF: ‘Quem Pedro viu?’              ⇐   ‘Pedro viu quem?’ 

 

exige que examinemos outros efeitos sintáticos em Ticuna como as questões wh-

múltiplas, quantificadores e as relações de escopo, o que será resumidamente 

discutido no capítulo 4. Antes, resumirei aqui as principais propostas para o 

movimento de frases wh- e indicarei quais delas serão adotadas para abordar os fatos 

da língua.    
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3.4. A proposta de Huang 1982  
 
 

A questão paramétrica entre movimentos aberto e encoberto com relação a 

determinados constituintes, como movimentos de quantificadores para outra 

instância, para além da sintaxe estrita, que vêm a ser LF, foi estabelecida 

primeiramente através dos estudos de Williams (1978) e May (1977), (rever item 

(1.1) do capítulo 1). No entanto, foi com a tese de James Huang (1982) “Logical 

relations in Chinese and Theory of Grammar” que foram abordadas as relações de 

escopo de palavras wh- e quantificadores. Esta mesma tese inaugura, assim, a sintaxe 

encoberta, LF, como o nível em que todas as línguas naturais não diferem com 

respeito às operações de movimento.  

Em outras palavras, Huang (op.cit.) foi o primeiro a defender a LF como nível 

que corrobora, também, a tese em favor de uma Gramática Universal (UG), nos 

termos de Chomsky (1977;1981;1986;1993;1995;1998;2001;2005), para quem, do 

ponto de vista formal, todas as línguas apresentam uniformidade. Assim, Huang 

(1982:254) argumenta que: 

“Uma visão tipológica inerente a esta maneira de considerar as perguntas, 
como as do chinês, é que as famílias linguísticas não diferem com respeito a 
haver uma regra de movimento wh- ou não; ou melhor, assume-se para 
todas as línguas incorporarem tal regra como substancialmente universais, 
diferenciando-se, porém, onde aplicarão a regra, na sintaxe ou em LF. A 
consequência desta concepção de tipologia linguística é que permite uma 
declaração simples do fato de todas as línguas possuírem a mesma 
interpretação de perguntas, apesar de cada uma delas possuir uma sintaxe 
diferente para cada uma dessas sentenças.”89 HUANG (1982:254)         

 
Para tanto, Huang (idem) exemplifica sua tese através da observação dos 

seguintes dados: 

 

                                                 
89 A typological view inherent in this way of looking at questions in languages like Chinese is that 
language families do not differ with respect to whether they have a wh- movement rule or not; rather, 
all languages are assumed to incorporate such a rule as a substantive universal, but may differ in where 
they use the rule, in Syntax or LF. A consequence of this conception of linguistic typology is that it 
allows a simple statement of the fact that all languages have the same semantics of questions, though 
they may each have a different syntax of such sentences.” Huang (1982:254)  
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(96) ni  kanjian-le shei? 
       You    see-ASP    who 
      ‘Who did you see?’  
 
(97) [[shei]i  [ni     kanjian-le ti]]               HUANG (1982:253) 
           who     you  see-ASP 
 
(98) LF: [[shei x] [ni kanjian-le x]]  
 
 

Huang (idem) observou que as interrogativas em chinês-mandarim padrão 

exibiam as mesmas propriedades do inglês com relação a escopos possíveis, assim 

como as interrogativas do inglês, que, por outro lado, exibiam o movimento em 

sintaxe estrita. Huang (ibidem) também teceu comparação entre o movimento wh- e o 

de quantificadores em LF do inglês (ver capítulo 4, seção 4.3.). Segundo ele, as 

interrogativas estabelecem as mesmas relações de escopo dos quantificadores. 

Na mesma tese, Huang (ibidem) inaugura a ‘Condição de Extração de 

Domínio’ (‘Condition on Extraction Domain’, doravante CDE), cuja definição 

encontra-se abaixo: 

(99) Condição de Extração de Domínio (CED) – Huang (1982:505) 

Um constituinte A pode ser extraído fora de um domínio B apenas se B é 
apropriadamente governado. 
 
Este princípio interagia juntamente com o da Subjacência de Chomsky (1977) 

para quem: 

(100) Subjacência – Chomsky (1977) 

  Nenhuma regra pode mover um elemento da posição Y para a posição X 
  ……..X……[…….[……Y……]…..X…..  
                    onde  e  são nós limitantes.90  
 
  Sendo os nós limitantes do inglês DPs e CPs. Para a Condição de 

Subjacência, um sintagma wh- não pode cruzar uma fronteira sem, antes, ‘estacionar’ 

                                                 
90 “No rule may move an element from the position Y to the position X 
……..X……[…….[……Y……]…..X…..  
   where  and  are bounding nodes”               Chomsky (1977:73)  
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em uma fronteira CP (oração encaixada) intermediária. Ao simplificarmos o esquema 

de Chomsky (op.cit.), teríamos: 

              (101)a * [CP_ … [TP  … [CP _  … [TP [vP… [DPwh-]]]. 
 

    Não obediência à Subjacência 

   (101)b [CP[DPwh-] …[TP  …[CP _  … [TP … [vP… ti]] 

        Obediência à Subjacência 

       c. [CP Who do[TP you believe [CP _ that [TP Mary said [CP  that [TP Sam will visit _]]  
 

                ‘Quem você acredita que Maria disse que Sam visitará?’ 

 

O constituinte ‘who’, mesmo sendo uma expressão livre dentro do que é 

proposto na Teoria da Vinculação (que elenca a variável da palavra wh- como uma 

expressão obediente ao princípio C), deve atender à Subjacência e a CED. Huang 

(ibidem), em sua tese, comprova que ambos os princípios só ocorrem em sintaxe 

aberta, não sendo extensíveis à interface LF. Um exemplo disso deriva do fato, 

segundo Huang (1982:267 apud Richards 2001:8), de não haver efeitos de ilhas em 

Chinês. 

(102) Ni  xiang-zhidao   shei  mai-le   sheme? 
           You  wonder                 who   buy-ASP  what 
                ‘What do you wonder who bought’  
  ‘O que você gostaria de saber quem comprou?’ 
 
 
Durante muitos anos, a CED de Huang (1982) foi abandonada devido ao 

descarte da noção de regência no minimalismo, juntamente com o estatuto da 

aplicabilidade da regra, ou seja, se esta não podia ser estendida para LF.  

Por um lado, uma razão para isso está no fato de no chinês-mandarim padrão 

não se observar a Subjacência. Por outro lado, Richards (2001) argumenta que 

Watanabe (1992) havia reconhecido a Subjacência para o japonês, que é uma língua 

de sintaxe encoberta. 
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(103) ?? John-wa [Mary-ga   nani-o      katta    ka  dooka] siritagatte-iru  no? 
                  John TOP   Mary-NOM  what-ACC  bought   whether           know-want           Q 
                 ‘What does John want to know whether Mary bought?’ 
      
(104) John-wa [Mary-ga    nani-o    katta  ka dooka] dare-ni tazuneta no? 
          John TOP  Mary NOM   what-ACC bought      whether    who-DAT  asked     Q 
              ‘Who did John ask whether Mary bought what?’  

RICHARDS (2001:9, 10) 
 

 Para (103) temos o constituinte ‘nani-o’ (‘o que’) in-situ dentro de uma oração 

encaixada. Quando o complemento do verbo ‘katta’ (‘comprar’) possui dois 

argumentos internos, como em (104), o constituintes ‘nani-o’ e ‘dare-ni’ (‘quem’), o 

argumento ‘dare-ni’ estaciona no CP mais encaixado da oração subordinada para 

então chegar ao CP da oração matriz. Assim, segundo Watanabe (1992), tem-se para 

o japonês obediência à Condição de Subjacência (Chomsky 1977).  

 
O problema de se aplicar a Subjacência e a CED para o Ticuna, em contextos 

de orações encaixadas, deriva do fato de que as orações encaixadas, bem como as 

relativas, são estruturas nominalizadas nessa língua. Como visto no capítulo 1 (seção 

1.5.), Facó Soares (1990;1992;2000) provou que não se pode postular extração a 

partir de tais estruturas. A CED foi atualmente, dentro do aporte de derivação por 

fases (Chomsky 2001), reformulada, porém só faz sentido aplica-lá para línguas 

sensíveis às restrições de ilhas (Ross 1967), e de extrações a partir de orações 

encaixadas,como no inglês. 

 
3.5. A proposta de Richards 1997 (2001) 

 
 

Em sua tese “What moves where when in which languages” (1997), 

posteriormente publicada em livro em 2001, “Movement in Languages: interactions 

and architectures”, Richards (2001) redefine as noções de Subjacência e Ciclicidade. 

Cunhou a propriedade conhecida como “Princípio da Conformidade Mínima” (do 

inglês “Principle of Minimal Compliance” – PMC) para que, em contextos de 
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geração de palavras wh-múltiplas, o movimento de uma palavra wh- que esteja em 

uma posição mais alta na árvore sintática para que o movimento deva ocorrer a fim de 

licenciar o movimento da palavra wh- que esteja em uma posição mais baixa na 

árvore. O diagrama abaixo ilustra o PMC em que o movimento do constituinte ‘AP’ 

deve ocorrer primeiro, licenciando o movimento do constituinte ‘BP’. 

         

           Figura 52: Obediência ao Princípio de Superioridade (figura da esquerda) e movimento  
             favorecedor de Scrambling (figura da direita) – Richards (2001:43) 
 
 Quando o constituinte ‘AP’ (em azul) move-se para o especificador interno 

licenciando o movimento do constituinte ‘BP’ (em verde) para o especificador mais 

alto (uma estrutura de adjunção), temos, segundo Richards (op.cit. :43), uma ordem 

de movimentos que ilustram a obediência ao Princípio de Superioridade. Quando o 

contrário ocorre, isto é, o movimento do constituinte ‘AP’ dá-se para o especificador 

mais alto da oração (o especificador externo) licenciando o movimento do 

constituinte ‘BP’ para o especificador interno, temos a desobediência ao Princípio de 

Superioridade, caracterizando o fenômeno sintático conhecido como Scrambling. 

Ainda em seu livro, Richards (idem) recupera os trabalhos de Higginbothan e 

May (1981) que postularam, para questões wh-múltiplas, os termos absorção em IP e 

absorção em CP. Segundo Richards (2010)91, a absorção pode ser entendida como 

                                                 
91 Comunicação pessoal (22/12/2009). 
 

1 
2 

1 
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um processo basicamente semântico, em que a pergunta wh-múltipla pode ser 

interpretada como apenas uma pergunta. Nas palavras do próprio Richards: 

“Absorção é um fenômeno proposto em artigo de Higginbotham e May em 1981 da 
revista Linguistic Review, ‘Questions, quantifiers, and crossing’. É um processo que 
se aplica a estruturas que envolvem palavras wh- múltiplas, convertendo o 
significado das perguntas wh- múltiplas em uma única pergunta. Logo, é uma 
operação basicamente semântica. Provavelmente, é uma operação semântica que 
ocorre sob certas construções sintáticas; talvez você esteja certo, podendo tratar-se de 
adjunção múltipla a um constituinte, ou talvez envolvendo múltiplos especificadores, 
caso esses sejam estruturas diferentes.” 92  
  

 Para Richards (2001), as línguas de absorção em IP, como o japonês, e como 

veremos adiante, também o Ticuna, favorecem o Scrambling local (dentro de uma 

comfiguração argumental).  

“As línguas de absorção em IP, por outro lado, possuem, de certa forma, 
propriedades ainda mais exóticas. A absorção ao IP envolve movimento para alguma 
projeção de IP, (…). Este tipo de movimento wh- assemelha-se intimamente ao 
scrambling encontrado em línguas como o indiano.” 93 

 
 

Em outras palavras, línguas de absorção em IP que operam movimento 

cruzado, conforme a figura (50) acima, favorecem o scrambling. As línguas que 

obedecem ao Princípio de Superioridade não-operam movimento cruzado. Vejamos 

alguns exemplos: 

(105) a. ?* Soitui-no    hahaoya-ga   darei-o     aisiteiru  no? 
                  Guy-GEN       mother-NOM    who-ACC    loves          Q 
                      Rapaz-GEN   mãe-NOM         quem-ACC   ama           Q 
  ‘Who does his mother love?’ 
                             ‘Quem a mãe do rapaz ama?’ 
 
 

b. ? Darei-o  soitui-no  hahaoya-ga ___ aisiteiru  no? (Saito 1992, apud Richards 2001) 
           who-ACC guy-GEN    mother-NOM          loves         Q 
           quem-ACC rapaz-GEN mãe-NOM            ama           Q      

                                                 
92 “Absorption is a procedure proposed by Higginbotham and May in a 1981 article in the Linguistic 
Review, ‘Questions, quantifiers, and crossing’. It's supposed to apply to structures involving multiple 
wh-phrases, and convert the meanings of the wh-phrases into a single question meaning. So it's a 
semantic operation, basically.  Presumably, it is a semantic operation that applies under certain 
syntactic circumstances; maybe you are right and it involves multiple adjunction to a phrase, or maybe 
it involves multiple specifiers, if that's a different notion.”  (comunicação pessoal, 22/12/2009) 
 
93 “IP-absorption languages, on the other hand, have somewhat more exotic properties. IP-absorption 
involves movement to some IP-level projection,(...). This kind of wh-movement most closely 
resembles the scrambling found in languages like Hindi.”   RICHARDS (2001:13) 
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            ‘Who does his mother love?’ 
              ‘Quem sua mãe ama?’ 
 

                
Richards (idem) ilustra seus argumentos com muitos exemplos que envolvem, 

inclusive, extração de longa distância, bem como configurações de ilhas. Segundo 

ele, nem todas as línguas são sensíveis à Subjacência e a configurações de ilhas. 

Línguas como o japonês e o koreano exibem efeitos de ilhas, enquanto chinês e 

tibetano não são sensíveis a ilhas e muito menos à Subjacência.  

Conforme explicitado na seção anterior, não exploramos tal possibilidade para 

o Ticuna porque suas estruturas encaixadas são nominalizadas, não projetando um 

nódulo CP. (cf. Facó Soares 1990, 1992, 2000). No entanto, ao recuperar a dicotomia 

de absorção em IP e CP, podemos aplicá-la para as questões t-múltiplas em Ticuna. É 

o que veremos no capítulo 4, seção 4.7. Em suma, Richards (2001:13) ilustra línguas 

de absorção em CP, ou em IP, através das seguintes derivações.  

 

Absorção em IP (Ticuna, japonês,Swahili )   Absorção em CP (Chinês, )  

     CP                                                                      CP 

               C’                             WH1  CP 

       C0           IP                              WH2             C’ 

              WH1            IP     C0 

                      WH2           I’                  

               I0 

                Figura 53: Absoção (Adjunção) em IP ou em CP. 
             RICHARDS (2001:13) 
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3.6. A proposta de Ginsburg 2009  
 
 A tese mais recente com respeito ao movimento de palavras wh- é a de 

Ginsburg (2009), intitulada “Interrogative Features”, para quem há diferentes tipos 

de traços envolvidos em uma construção wh-. Sua proposta faz distinção entre 

movimento de constituinte, movimento de traço (MOVE F) e checagem de traço. 

Ginsburg (2009) ainda elenca os seguintes tipos de traços interrogativos: 

                                         Interrogative Features 

(1) Qu-feature:  este traço marca uma cláusula como interrogativa; 

(2) Wh-feature: traço responsável por atribuição de escopo a uma frase wh-; 

(3) Focus-feature: traço que focaliza determinados sintagmas. 

                   Tabela 5: Traços interrogativos propostos em Ginsburg (2009) 

 

  E também resume a matriz de traços envolvida nas construções, que 

dependendo da natureza do traço envolvido, pode determinar o tipo de estrutura, se é 

uma interrogativa de conteúdo, pergunta sim/não, uma sentença declarativa, ou 

exclamativa. Esta proposta, segundo ele, não é inteiramente nova, pois recupera os 

estudos de Katz & Postal (1964), Aon & Li (1993)94. A matriz de traços, por ele 

resumida, é ilustrada na tabela a seguir:  

                   Interrogative Features 

(a) [+Qu,+Wh] Wh-question 

(b) [+Qu, - Wh] Yes/no questions 

(c) [-Qu, -Wh] Statement 

(d) [-Qu, +Wh] Exclamatory statements 

             GINSBURG (2009:16-17) 
               Tabela 6: Matriz de traços interrogativos. 
   

                                                 
94 (apud Ginsburg 2009) 
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 Para línguas que exibem sintaxe encoberta, o movimento de frase wh- 

envolveria apenas o traço do constituinte, sem, contudo mover o sintagma. Seguindo 

Chomsky (1993, 1995), primeiro a formular a operação Mover F (Move Feature),  em 

LF,  somente o traço do constituinte é que será movido, o que pode ser observado na 

figura 4 (Capítulo 1, seção 1.1.). Ainda segundo Ginsburg (op.cit.), o traço que move 

uma frase wh- estará sujeito, ou não, a outro traço, neste caso EPP. Ou seja, só há 

operação de AGREE quando o traço EPP é forte, se este for fraco, não haverá 

movimento. 

     Por último, Ginsburg (2009) propõe uma projeção cunhada de ‘Type 

Phrase’, [TypP]. Dependendo dos traços presentes na matriz do núcleo desta 

projeção, uma determinada sentença irá caracterizar-se como uma pergunta 

interrogativa de conteúdo ou como uma interrogativa sim/não: 

   TypP   TyP 
 
      Question   TyP’        Yes/No      TyP’ 

  
           +Qu   +Qu 
           +Wh   -Wh 
          Figura 54: Type Phrase e sua matriz de traços. 
 

 
 A proposta de Ginsburg (idem), concernente aos traços envolvidos na 

formação de perguntas em línguas naturais parece muito atrativa. Porém, ainda que 

ele se utilize desta projeção para tipificar um constituinte que pode, dependendo dos 

traços envolvidos, ocupar uma posição de escopo, seja em sintaxe aberta, ou 

encoberta, preferimos adotar a proposta clássica de MOVER F para LF, por ele também 

utilizada. O movimento de traços abstratos será melhor explicitado, e ilustrado no 

último capítulo desta dissertação.  
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4       A Sintaxe LF em Ticuna 
 
 
4.0. Introdução  

 

Conforme veremos neste capítulo, as operações em Forma Lógica (LF) 

decorrem de operações que foram procrastinadas para esta interface, em que se 

estabelecem deslocamentos não ocorridos em  sintaxe aberta. Em outras palavras, se 

considerarmos a geração de palavras wh- em línguas de sintaxe encoberta, embora 

estas não ultrapassem o estrato vP em sintaxe aberta – tendo seus sítios de pronúncia 

coincidindo com o ponto em que se realiza o papel θ – , estas línguas serão, dentro da 

perspectiva formal, e sobretudo dentro do que a UG propõe,  iguais às línguas em que 

ocorre movimento em sintaxe visível.  

Japonês (RICHARDS 2001) 
 
(106) 
Taroo-ga  dare-ni nani-o ageta no? 
Taroo NOM quem-DAT oquê-ACC dar Q 
‘A quem Taroo deu o quê?’ 
 
LF: dare-nii nani-oj Taroo-ga ti tj ageta 
no? 

Chinês-Mandarin Padrão (HUANG 
1982) 
(107) 
Ni shuo Zhangsan qule nali-ne? 
You say     Zhangsan    went    where-Q  
‘Onde você disse que Zhangsan 
foi?’ 
 
LF: nali-nei ni shuo Zhangsan ti ageta 
no? 

Ticuna (FACÓ SOARES 
2000) 
(108) 
Peduru    - na-dau? 
Pedro         quem-‘DAT’ 3P-ver 
‘Quem Pedro viu?’ 
 
LF:te’e-’ü Peduru  ti nadau? 

 
                   

A sintaxe de forma lógica (LF), logo, é uma sintaxe mais abstrata em que as 

mesmas operações obedecidas em sintaxe aberta também ocorrerão; e é nesta 

interface que os três tipos de línguas focalizadas obedecerão às mesmas restrições 

quanto à determinação de escopos possíveis. 
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4.1. Motivações para uma Sintaxe em LF 
 

 A interface Forma Lógica (LF) é comumente tida, por um lado, como o 

‘locus’ da semântica quando esta é abordada de forma mais genérica. LF, por outro 

lado, não é a semântica pura e simplesmente, e sim um componente interpretativo em 

que as operações que não ocorreram em sintaxe aberta terão lugar. Conforme 

Hornstein (1995), LF constitui-se como uma continuação da sintaxe aberta ao defini-

la, primeiramente, dentro do modelo teórico GB: 

 
“(7) LF é o nível sintagmático, derivado a partir da estrutura-S 
através da aplicação de ‘Mover α’, que se ramifica, com respeito a 
PF, sendo imput para regras de interpretação. A especificação em 
(7), (...), vai além por sugerir que a mesma regra que está 
envolvida  na geração de estruturas em sintaxe aberta, ‘Mover α’, 
é responsável por gerar [também] estrutura sintática, a partir da 
estrutura-S.” 95 

   HORNSTEIN (1995:4-5) [grifos meus] 

 
 Ao que tudo indica, essa é uma posição com a qual, aparentemente, 

concordam Boskovic (2002) e Huang (2010): 

“LF não pode ser equiparado [somente] como um nível de estrutura 
semântica tanto quanto PF é o que especifica as ondas sonoras de um 
determinado enunciado. [LF] expressa apenas aspectos da estrutura 
semântica que são sintaticamente gerados, ou que são um contributo da 
gramática.” 96 

HUANG (2010:121) [grifos meus] 
    

“LF é um nível de interpretação sintática que faz interface com a semântica 
e incorpora aspectos estruturais do significado. Como tal, LF é tida como 
derivada da sintaxe aberta através de operações encobertas de forma 
similar, senão idênticas aos processos que ocorreram no componente 

                                                 
95 “(7) LF is the phrase marker derived from S-structure by application of ‘Move α’ branches with 
respect to PF and is input to rules of interpretation.The specification in (7), (...),  goes beyond this by 
suggesting that the same rule that is involved in generating overt syntactic structures, Move α, is 
responsible for generating LF phrase markers from S-structure.”                   
 HORNSTEIN (1995:4-5) [grifos meus] 
 
96 “LF is not to be equated with the level of semantic structure anymore than PF is to be treated as a 
level specifying the sound waves of any given utterance. It expresses only aspects of semantic 
structure that are syntactically expressed, or that are contributed by grammar.” HUANG (2010:121) 
[grifos meus] 
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aberto. O movimento, particularmente, é tido como uma operação 
fundamental de LF.” 97 

 
   BOSKOVIC  (2002:p.3) [grifos meus]  
   

 Logo, LF é um componente tão sintático quanto o é a sintaxe aberta. Já na 

versão minimalista, segundo o próprio Hornstein (op.cit.), todos os submódulos da 

gramática (como a Teoria do Caso – ver capítulo 2 –, e Ligação)  se aplicam,  o que 

não era admitido em GB que concebia apenas o Princípio da Categoria Vazia (ECP), 

bem como as operações de alçamento de quantificadores e palavras wh-, como 

aplicáveis neste nível interpretativo:  

“No aporte teórico ao estilo GB, LF é o nível em que o Princípio da 
Categoria Vazia (ECP) é checado. (...) Em muitas propostas GB, LF é 
também o nível em que a Teoria da Ligação (BT) se aplica. (...) Na teoria 
Minimalista, por outro lado, a Teoria da Ligação, a Teoria do Caso, e cada 
módulo da gramática que é estipulado em termos de condições de output 
estruturais devem se aplicar no nível LF.” HORNSTEIN (1995:4-5) [grifos 
meus] 98  

 
Ademais, com o Princípio do Último Recurso (‘Last Resort’) de Chomsky 

(1993,1995), todas as operações que não ocorrem em sintaxe aberta, por não terem 

sido motivadas através da checagem de determinados traços, são procrastinadas para 

a sintaxe encoberta em LF.   

Formulado pela primeira vez por May (1977) e Williams (1978), LF é um 

nível interpretativo, sendo necessário deixar claro que esse não constitui uma 

interface estipulada sem motivação alguma, seja esta teórica ou empírica. Questões 

                                                 
97 “LF is a syntactic level of representation that interfaces with the semantics and embodies structural 
aspects of meaning. As such, it is typically seen as being derived from the overt syntax by covert 
operation of similar if not identical processes to those that operate in the overt component.Movement, 
in particular, is usually regarded as a fundamental operation of LF.” 
 
98 “In a GB-style account, LF is the level at which the Empty Category Principle (ECP) is checked. (...) 
In many GB accounts, LF is also a level to which the Binding Theory (BT) applies. (...) Thus, in a 
Minimalist theory, the BT, Case Theory, and every other module of the grammar that is stated in terms 
of structural output conditions must apply to the LF phrase marker.” HORNSTEIN (1995:4-5) [grifos 
meus] 
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sintáticas, sobretudo aquelas vinculadas às relações de escopo motivaram a 

postulação de LF. 

Nas últimas três décadas, muitos teóricos – sobretudo aqueles vinculados ao 

gerativismo chomskyano como Huang (1982) e Higginbothan (1985), mencionando 

poucos – dedicam-se ao estudo da relação que a sintaxe estabelece com suas 

interfaces, ao focalizar, sobretudo, as relações de escopo exibidas por quantificadores 

e palavras wh-. Outras operações, que não serão aqui investigadas para o Ticuna, 

como escopo de palavras negativas e apagamento de constituintes (terminologizados 

na literatura como ‘Antecedent-Conteined Deletion’ [ACD] de Baltin, 1987) também 

são contempladas como operações sintáticas que motivam a postulação de LF.  

Desde a proposta minimalista clássica (Chomsky 1993, 1995),  a razão para a 

diferença entre as línguas do mundo concernente às palavras Wh-/Qu- em termos de 

parâmetro de movimento aberto ou encoberto norteia-se pela dicotomia de traços 

fracos [-F] e fortes [+F]. Mesmo que não lancemos mão de tal dicotomia, há muita 

discussão dentro do quadro teórico em questão no que se refere a quando uma 

gramática particular opta por um traço forte, e quando por um traço fraco.  

Desde o início da Teoria de Princípios & Parâmetros, as línguas que não 

realizam movimento Wh-/Qu- em sintaxe aberta, tendo o constituinte gerado na 

mesma posição em que interpreta seu papel θ e Caso, são tidas como possuidoras de 

uma matriz de traços operacionais fracos em C0, checando-os em sintaxe encoberta. 

Com a eliminação do nível de estrutura superficial (SS), a operação sintática continua 

ativa para checar seus traços em LF, tendo sido estas operações procrastinadas para 

esta interface.  

Se retomarmos a proposta de Chomsky (1993:32), que se vale de Akira 

Watanabe (1992), a  sintaxe encoberta (LF) possui traços [FWh] universalmente fortes, 

e, portanto, atribuidores de escopo a palavras Wh-/Qu- bem como a quantificadores: 
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“Nossa suposição é a de que as operações são guiadas por necessidades 
morfológicas; certos traços devem ser checados no domínio do núcleo, ou a 
derivação irá fracassar. Por conseguinte, o movimento de um operador para 
[Spec,CP] deve ser guiado por este critério. A suposição natural é a de que 
C possa ter um traço operador (como consideramos ser Q- ou traço wh- em 
C em certos casos), e este traço é uma propriedade morfológica de 
operadores tais como as palavras wh-. Para um C, os operadores deslocam-
se para checagem de traços no domínio de C [Spec,CP], ou adjunção para 
o especificador (absorção), desse modo satisfazendo suas propriedades de 
escopo. (…) Se o traço operador de C é forte, o movimento deve ser aberto. 
Movimento de I para C pode automaticamente fazer com que o traço de C 
seja forte (o fenômeno V2). Se Watanabe está certo, o traço operador wh- é 
universalmente forte.” 99 CHOMSKY (1993:32)  [grifos meus]    
 
 

Para driblar a opcionalidade em questão, alguns gerativistas tentam justificá-la 

para processos que vão além da força dos traços. Recentemente, Richards (2006) 

justifica o não-movimento em línguas de wh- in-situ por razões prosódicas.  

Para os propósitos desta dissertação, contudo, nos manteremos na dicotomia 

traços fortes vs. traços fracos, e, principalmente, na questão de que os traços fortes 

estão envolvidos em LF, i.e, que traços abstratos foram formulados na literatura de 

modo a justificar o movimento encoberto apenas de traços abstratos (‘Feature 

Movement’).  

    Voltando à questão da motivação por uma interface LF, uma opção pode ser 

nos concentrarmos nos quantificadores, como na maioria dos trabalhos publicados 

(por exemplo, os de Cheng 1991,1997), que se dedicam ao estudo do papel que os 

quantificadores desempenham nas línguas naturais, pois são tidos estes como 

operadores canônicos que estabelecem relações de escopo motivadoras de outras 

                                                 
99 “Our assumption is that operations are driven by morphological necessity; certain features must be 
checked in the cheking domain of a head, or the derivation will crash. Therefore, raising of an operator 
to [Spec,CP] must be driven by such a requirement. The natural assumption is that C may have an 
operator feature (which we can take to be Q- or wh-feature standardly assumed in C in such cases), 
and that this feature is a morphological property of such operators as wh-. For apropriate C, the 
operators raise for feature checking to the checking domain of C:[Spec,CP], or adjuntion to specifier 
(absorption), thereby satisfying their scopal properties. (…) If the operator feature of C is strong, the 
movement must be overt. Raising of I to C may automatically make the relevant feature of C strong 
(the V2 phenomenon). If Watanabe is correct, the wh-operator feature is universally strong.”  
CHOMSKY (1993:32)  [grifos meus]  
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interpretações para além daquelas codificadas na superfície. Vale observar que essa 

opção nos aproxima da abordagem GB da teoria. 

Em outras palavras, a ambiguidade gerada pelas relações de escopo de 

quantificadores e palavras wh- é, senão, a principal motivação sintática para se 

propor a existência de uma interface que dê conta destas relações, sendo o traço 

operador [+Fwh], como proposto por Watanabe (1992) e recentemente por Ginsburg 

(2009)100, o que realmente motiva o movimento de traços abstratos em LF.      

Uma palavra wh-, entretanto, movida em sintaxe aberta ou em LF, possui 

liberdade porque sua variável funciona como uma expressão referencial (‘R-

expression’), que de acordo com o princípio C da Teoria da Vinculação (‘Binding 

Theory’, doravante BT), possui traços [-ANÁFORA] e [-PRONOME] que a legitima 

como um elemento livre em qualquer domínio sintático. O fato intrigante, porém, é 

que o constituinte movido para [Spec,CP] denuncia uma dissociação entre posição 

temática (A) e atemática (A-Barra). Para tanto, a teoria, no momento GB, valia-se do 

Efeito de Reconstrução. Este efeito se revelou muito custoso derivacionalmente, 

conforme explicamos a seguir.    

 

4.2. Efeito de Reconstrução e sua antinaturalidade no Minimalismo 

 
 O Efeito de Reconstrução era abordado dentro do esquema teórico GB para 

restituir um elemento que, uma vez movido para uma posição A-Barra em LF, não 

poderia estar vinculado a um vestígio, nem manter escopo se não se movesse 

novamente para uma posição temática-argumental, conforme ilustra a derivação 

abaixo: 

(109) 

                                                 
100 Rever item 3.8, em que mostramos a diferença que Ginsburg (2009) estabelece entre traços [FQu] de 
traços [FWh]. 
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[CP  [DP Which picture of himself]i [C’does [TP everyone [vP [VP like ti ]] ? 
             Qual retrato dele mesmo                AUX        cada um                   gosta 
                          ‘Qual retrato dele mesmo cada um gosta?     
                                                                                     

LF: [CP  [DP Which picture of himself]i [C’does [TP everyone [vP [VP like ti ]] ? 

        

 [TP Everyone [vP [VP likes [DP Which picture of himself] ]] ? 
       Cada um                  gosta         quais     retratos  dele mesmo 
           ‘Cada um gosta de quais retratos dele mesmo?’   
 
                                                                                                                           BOECKX (2006:105) 

            Antes de analisar o exemplo em (109), sistematizemos os Princípios da Teoria 

da Vinculação na versão GB, (cf.Heinat 2002:2):  

Princípio A: Um D/NP com traço [+Anafórico] deve estar vinculado em sua 

categoria de governo. 

Princípio B: Um D/NP com traço [+Pronominal] deve estar livre em sua categoria de 

governo. 

Princípio C: Uma expressão referencial (R) é livre em qualquer domínio. 

 

Já na versão posterior, a minimalista (Chomsky 1993,1995),  os princípios 

passam a ser definidos em função das noções de c-comando (cf.Heinat 2002:2,4): 

 

Princípio A: Se  é uma anáfora, interpretá-la como um constituinte c-comandado 

em um domínio (D). 

Princípio B: Se  é um pronome, interpretá-lo como um elemento disjunto de 

qualquer constituinte c-comandado em um D. 

Princípio C: Se Se  é uma expressão-R, interpretá-la como disjunta de cada 

constituinte de c-comando. 

 

RECONSTRUÇÃO 
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 Tendo sistematizado os princípios da BT, podemos retomar o exemplo (109) 

acima. O DP possui um reflexivo ‘himself’ que, retornando à posição de base, está no 

mesmo domínio sintático (dentro de TP) do quantificador ‘everyone’, obedecendo ao 

Princípio A da Teoria da Vinculação. Com isso, a cadeia está reconstruída, podendo 

mover-se novamente, sem violar o Princípio A: 

(110a)  

 [CP          [C’ [TP Everyone [vP [VP likes [DP Which picture of himself] ]] ? 

 

                        cada um             gosta      quais retratos  dele mesmo    
                          ‘Cada um gosta de que retratos dele mesmo?’   
 
 

Para ilustrar de forma mais clara o fato de a BT aplicar-se em LF, no momento 

GB da Teoria, Heinat (2002:4) lança luz sobre o seguinte exemplo do inglês: 

 

(110b) [[TP John [vP wondered [CP which picture of Bill]i  [TP he [vP [VP saw  ti ]]? 
                   João        não sabe             qual     retrato    de Bill             ele              viu 
                               ‘João não sabe qual retrato de Bill ele viu?’ 
 
 
 Para a sentença acima, há ambiguidade, pois o pronome ‘he’ tanto pode 

referir-se a ‘John’ quanto a ‘Bill’. Estão em jogo, portanto, os Princípio B e C da BT. 

Embora ‘he’ c-comande John, pode ter como co-referente esse último,  porque John  é 

uma expressão-Referencial  fora do domínio de governo (não está dentro do [TP] da 

oração encaixada) de ‘he’, não havendo, portanto, violação do Princípio B. 

 Por outro lado, ao ocorrer Reconstrução em LF, o Princípio C é violado. 

(110c) 

LF: [TP John [vP wondered [ CP which picture of Bill   [C’ [TP he [vP [VP saw ti ]] ? 

        

LF: [TP John [vP wondered [[TP he [vP [VP saw[ DP which picture of Bill ]] ? 

RECONSTRUÇÃO 
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            Por quê? A expressão-Referencial ‘Bill’que deveria ser livre é c-comandada 

pelo pronome ‘he’. Assim, outra operação de reconstrução ocorre, deslocando-se 

apenas a palavra wh- para a periferia da oração encaixada, a fim de torná-la livre, isto 

é, não mais ser c-comandada pelo pronome ‘he’. 

(110d)   

LF: [TP John [vP wondered [ CP which x ]  [C’ [TP he [vP [VP saw [ x  picture of Bill] ] ? 

 

                    

 Ainda segundo Heinat (op.cit.), LF é uma interface em que qualquer 

ambiguidade decorrente de estrutura é desfeita. De acordo com Heinat (idem:3), que 

se utiliza dos exemplos acima, uma das principais características das operações em 

Forma Lógica é retirar a ambiguidade de determinadas estruturas.  

      O mesmo Efeito de Reconstrução aplica-se em línguas desencadeadoras de 

movimento encoberto, tal como japonês, e o Ticuna, concernente a palavras wh-: 

Japonês (RICHARDS 2001:1) 

(111)  Taroo-ga     dare-ni   nani-o     ageta   no?  
           Taroo NOM    who DAT  what ACC  gave      Q 
              ‘Who did Taroo give what?’ 
    LF:   [ CP dare-nii [CP nani-oj[C’ [TP Taroo-ga [vP  [v’ ageta [VP tj    [V’ ti ] ]]   
 
 
 
Ticuna  (FACÓ SOARES & BRAGA 2009) 
 
(112) Te’e      i  tacü-101-- 
            Quem      x  que-‘DAT’          3P-ver-NMLZR  
                        ‘Quem viu o quê?’ 
 
LF:   [ CP Te’ei [CP -j [C’ [IP ti [IP    tj     [vP  [v’  [VP tj   [V’   ] ]]   
 
 
                                                 
101 Na  seção 4.3, deste capítulo, veremos que questões t-múltiplas em Ticuna ocorrem em múltiplos 
especificadores de IP formando uma pergunta unica (absorção).  
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O ‘Efeito de Reconstrução’ parece, logo, muito útil porque desfaz a 

ambiguidade de enunciados. Esta operação, entretanto, não atende ao Princípio de 

Economia que é o pilar do Programa Minimalista, cuja premissa é minimizar ao 

máximo o número de operações dentro da Sintaxe, seja esta aberta, ou encoberta (em 

LF). Com o advento do Programa Minimalista (1993,1995), sobretudo, a versão mais 

recente, que é o de derivações por fases (Chomsky 2001,2005), a presença de 

vestígios (t) e de operações de Reconstrução feririam os princípios de economia, mais 

especificamente, a condição de Inclusividade e de Impenetrabilidade da Fase (‘Phase 

Impenatrability Condition’).  

Com a Teoria da Cópia102 (Chomsky 1993), contudo, parte do problema é 

sanado, uma vez que não é mais necessário haver operações de Reconstrução. A 

cópia de um elemento permite que os constituintes, mesmo movidos, deixem suas 

cópias na posição de base para que sejam, então, interpretadas. Ao retomar (100), 

teríamos a cópia (representada entre  < >), que é fonologicamente nula, na posição de 

base, tendo sua interpretabilidade garantida para LF, sem a necessidade de 

reconstrução, porque a cópia do elemento dezfaz a necessidade deste tipo de 

operação:   

(113) 

[CP  [DP Which picture of himself]i [C’does [TP everyone [vP [VP like ti ]] ?   

LF: [CP  [DP Which picture of himself]i [C’does [TP everyone [vP [VP like [DP <Which picture of 

himself>]]? 

        

                                                                      BOECKX (2006:105) 

                                                 
102 Um trabalho exemplificador de análise que considera os pormenores da Teoria da Cópia é o de 
Nunes (2004). 
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             A ambiguidade, por outro lado, não se estende apenas à posição que os 

pronomes reflexivos ocupam em determinado domínio sintático. Esta também se 

estende aos quantificadores, que dependendo da língua, podem ou não exibir 

ambiguidade: essa está intimamente relacionada às posições de escopo que 

quantificadores podem ter em relação a outro quantificador. 

 

4.3. Quantificação em Ticuna   

 
             As línguas naturais expressam quantificação de diversas maneiras. Ou através 

de constituintes independentes (sintagmas), ou através de morfemas103 afixados em 

determinados constituintes. Na literatura, os morfemas/constituintes que expressam 

quantificação podem projetar determinantes ou advérbios. Dependendo do núcleo 

funcional selecionado do Léxico de uma língua particular que definirá a natureza do 

quantificador, este pode comportar-se de maneiras distintas concernente à natureza 

do escopo em relação a determinados elementos na sentença.  

Em suma, durante algum tempo na literatura, acreditava-se que 

quantificadores [Qf] projetavam apenas sintagmas determinantes (cf. Vieira 1995: 

701). De acordo com Vieira (1995),um quantificador pode projetar determinantes, ou 

advérbios: 

    DP                                        AdvP 
     

                           NP                                        Adv 
                              
                            Qf                                          Qf 
                     
                   Figura 55: Possibilidades de projeções de um quantificador [Qf]. 
                

Como durante alguns anos, na literatura, acreditou-se que quantificadores 

apenas projetavam um D/NP, Vieira baseando-se nas pesquisas de Jelinek 
                                                 
103 Dependendo da abordagem teórica, morfemas também podem ser considerados elementos 
sintáticos; vide a abordagem da Morfologia Distribuída (MD).  
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(1984,1985, 1989 apud Vieira 1995), pode comprovar que a língua indígena Asuriní 

do Trocará (Tupi-Guaraní) apresenta quantificadores que se comportam como 

advérbios, podendo, assim, ter como escopos possíveis qualquer elemento na 

sentença, fenômeno conhecido como ‘Vinculação Não-Seletiva’ (do inglês 

‘Unselective Binding’ (doravante, UB)). Vieira (idem:703) conclui ser a expressão da 

quantificação em Asuriní tal qual um advérbio, após observar as seguintes 

generalizações: 

i. Assurini é uma língua cujos argumentos são 

pronominais expressos através de afixos incorporados 

lexicalmente no verbo; 

ii. Ausência de sintagmas nominais/ determinantes 

[D/NPs]; 

iii. Ausência de movimento sintático de palavras 

interrogativas (wh-); 

iv. Ausência de movimento de núcleo (‘X0 movement’); 

v. Orações relativas sem núcleo (‘headless’). 

 

O Ticuna, por outro lado, é uma língua que apresenta parâmetros opostos aos 

do Asuriní (à exceção das orações relativas que não projetam uma camada 

complementizadora e sim estruturas nominais), conforme é sistematizado no primeiro 

capítulo desta dissertação, como a presença de estruturas argumentais e não 

argumentais, e movimento de núcleos, como o verbo (de VP lexical para vP 

funcional) e movimento de argumentos (o objeto) até determinadas projeções 

argumentais na árvore sintática (especificador de VP para especificador externo de 

vP), exceto contextos de adjunção através das partículas já tratadas aqui. Podemos, 

assim, contrastar os dados das línguas em questão.  
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Podemos notar nos exemplos acima que, na língua Asuriní do Trocará, os 

quantificadores, segundo a argumentação de Vieira (idem), comportam-se de diversas 

maneiras. Para o primeiro par de exemplos, A (1), temos quantificadores [Q] que 

tanto podem anteceder, como seguir nomes, enquanto que para B (2), ‘osepesowe’  

(‘um’) é o único [Q] que atua como predicado ou como um advérbio. Já em C (3), 

(4), (5 a e b), os quantificadores comportam-se de maneiras completamente distintas 

das formas expressas em A e B. Retomemos aqui, com outra numeração, C(3) e (4) 

acima, em que quantificadores atuam como advérbios (Asuriní do Trocará), exibindo 

o fenômeno de UB: 

 
  
(114) a. maniaaa  raka    ya      o--tykwan   aoseoho 
              manioc         EVID     water   3AG-3PT-cover       all 
                 mandioca    EVID      água    3AG-3PT-cobrir     todo 
                    ‘The water covered all the manioc’  
                      ‘A água cobriu toda a mandioca’ 
 
 
 
 
      b.ore-r-aa                     raka    ya      o--tykwan     aoseoho -wynehem-amo 
          1 EXCL.POSS-REL-house EVID    water   3AG-3PT-cover      all         3PT-full-DEP 
          1 EXCL.POSS-REL-house EVID    água    3AG-3PT-cobrir    todo       3PT-cheio-DEP 
                  ‘The water covered it completely and our houses became full’ 
        ‘A água cobriu (ela=casa) completamente e nossas casas ficaram cheias’  
 
                                               (Nicholson, 1976c:15 apud Vieira 1995) 

                O fenômeno UB pode ser visualizado através das setas acima que indicam 

que ‘aoseoho’ pode ter escopo sob qualquer elemento de um enunciado. Com relação 

a este comportamento, Vieira (1995:710) argumenta: 

“Há alguma evidência a partir dos textos analisados que este 
quantificador pode ser não-seletivo. A partir de uma posição pós-
verbal, aoseoho pode quantificar tanto o paciente, o agente, ou o 
próprio verbo”. 102                                                                     VIEIRA (1995:710)

102

                                                 
102 “There is some evidence from the texts analysed that this quantifier can be unselective. From a 
post-verbal position, aoseoho can quantify either over the patient, the agent, or the verb itself.”  VIEIRA 
(1995:710) 
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Os quantificadores em Ticuna, por outro lado, exibem escopo muito rígido 

com relação a determinados argumentos na sentença, caracterizando-se como 

verdadeiros D/NPs. Segundo Veira (idem:701), quando quantificadores se comportam 

como D/NPs, deve-se ao fato de “(…)D-quantification … is associated with 

determiner like elements whose scope is restricted to NPs in specific positions, (…)” , 

o que se revela um fato verdadeiro em Ticuna.  

O curioso é que as relações de escopo nesta língua são tão rígidas que um 

quantificador pode apenas ter sob seu escopo D/NPs antecedidos pelas partículas (i, 

ya, ga, a), conforme podemos observar nos exemplos 2 (a-b), aqui repetidos como 

(116): 

 

(116)  a. Wü‘itchigü   i       ngueü       nguerüü       na-wai   
                 Cada um       x     estudante       professor(a)  3P-beijar  
   
                     (Cada estudante, professora beijou)  
                 ‘Cada estudante beijou uma  professora’.  
 
 
       b. Wü‘i                i    ngueü        nguerüü              na-wai   
           Um/(cada) um    x   estudante     professor(a)        3P-beijar 
    
                        (Cada estudante, professora beijou)  

                   ‘Cada estudante beijou uma professora qualquer’. 
 
    Em que o par de sentenças pode ser interpretado a partir do seguinte diagrama: 

 
 

 

 

 

 

 

  

   a 
 
   b 
 
   c 
 
   d 

    x 
       w 
    
    y 
 
    z 
    u 
   w 

Conjunto de estudantes                         Conjunto de Professores  

Figura 56: interpretação do par de sentenças em que não há ambiguidade.  
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Enquanto 2 (a e b) possuem a interpretação de que ‘cada aluno beija uma 

professora qualquer, sem que cada aluno beija cada professora presente’, o mesmo 

não se aplica, porém, às sentenças 2(c e d), aqui repetidas como (117): 

 

(117) c.  Wü‘iwü‘i     na-wai 
          Um/ (cada)um      x    estudante   um/ (cada) um     x    professor(a)    3P-beijar  
            (Cada estudante cada professora beijou)  
       ‘Cada estudante beijou cada/uma  professora’  
    
 

       d.  Wü‘i    rü   wü‘i          i    nguerüü   na-wai  
           Um/ (cada)um   x  estudante        TOP  um/ (cada)um     x  professor(a)      3P-beijar  
           (Cada estudante, cada professora beijou)   
       ‘Cada estudante, ele beijou cada/uma professora’ 
 
        E este último par de sentenças pode ser interpretado a partir do seguinte diagrama: 

 
 
 

 

 

 

 

                    Conjunto de estudantes                         Conjunto de Professores 
            Figura 57: relação de escopo não-ambígua envolvendo o [Qf] ‘wü’i .  
 
No par de sentenças acima, (117 c e d), também sendo sinônimas, há dois 

quantificadores presentes para cada D/NP presente. A relação de escopo é tão rígida 

como no primeiro par, isto é, o D/NP atingido será aquele precedido das partículas até 

então, aqui, tratadas. Para o par acima, ter-se-ia, segundo Facó Soares (2005:165), a 

interpretação de que ‘para cada aluno presente, há uma respectiva professora que este 

irá beijar’. 

 

 

 

   a 
 
   b 
 
   c 
 
   d 

    x 
        
    y 
 
    z 
    
    w 
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                Para tanto Facó Soares (2005: 164) argumenta     

   “Os dados mostram que a extenção de opções interpretativas não é ilimitada  
                                   em Ticuna.Dadas como sentenças sinônimas, (a) e (b) apresentam um  
                                   quantificador que tem no seu escopo apenas o D/NP que a ele se encontra ligado  
                                   por uma das partículas que assinalam estruturas em adjunção.” 
 
 
(118)  i.  Wü’i     eü     na-wai                     i.  a)  Everyone kissed someone.  
                 um         alguén  3P-beijar                         Everyonex [someoney[x kissed y]]    
            (Um/ (cada) um alguém beijou)                          Someoney [everyonex [x kissed y]] 
            ‘Cada um beijou alguém’  
   
 
  Assim, os pares de sentenças em (118) não exibiriam as mesmas 

ambiguidades que os quantificadores do inglês, corroborando nesta língua o 

movimento de quantificador (‘Quantifier Raising’, doravante QR) em Forma Lógica:   

 
            CP 

QPC’                 ∃ → ∀ 

SomeoneC0TP 

QPT’ 

               Everyone T0            vP 
-ed
<everybody>v’ 

                                           v0       DP  
                                                 
                                        kiss   <someone>    
 
∃y(∀x[x kissed y]): Para alguma pessoa ‘y’, 
 cada pessoa ‘x’ beija ‘y’.  (ver diagrama da  
figura x) 
 
                         Figura 58: Escopos possíveis em 

            CP 

QPC’                 ∀→∃  

Everyone C0TP 

QPT’ 

                Someone  T0            vP 
-ed
<someone>v’ 

                                         v0            DP  
                                                    
                                        kiss     <everybody>

∀x (∃y [x kissed y]):Para cada pessoa ‘x’, 
     há uma outra específica ‘y’ que foi beijada.
       (ver diagrama da figura y) 
 
LF 

 Logo, Facó Soares (op.cit.) chega à seguinte conclusão: 
 

           “Como existe uma restrição formal sobre o que pode estar no escopo de um  
           quantificador a partir da presença de uma das partículas que mencionamos, a  
            sentença em Ticuna vista em (i) – e traduzida como ‘Cada um beijou   
           alguém’  – não exibirá a mesma ambigüidade da sentença em inglês  
           mostrada em (ii-a).”   Faccó Soares (2005:165) 
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  A não-ambiguidade exibida em Ticuna não invalida, porém, o 

movimento em LF conforme focalizaremos para as estruturas que envolvem geração 

de palavras t-in-situ, que deverão, necessariamente, ocupar posições A-Barra em 

sintaxe encoberta para tornar essas estruturas não-ambíguas, conforme vimos no 

capítulo 3. Em suma, as relações de escopo poderiam ser assim resumidas:  

                                                       RELAÇÕES DE ESCOPO 
                    Inglês                         Ticuna 
                 
                        CP 

                   QPk        C’             LF: ∃→∀    

                ∃      C0          TP 
          someone  
                                 QPi       T’ 

                                  ∀    T0      vP 
                           everyone     
                                              ti        v’ 
                                                      
                                                   v0          tk 
 

 
                                IP 

                      TPOP         IP         ∀→∃ 
  
                                QPi       I’ 

                                  ∀    I0        vP 
                               Wü‘i         
                                               ∃        v’ 
                                                   
                                                    v0           tk 
                                                     
                                               nawai 

                          Tabela 8: Ambiguidade em inglês e não-ambiguidade em Ticuna 
 
 O que se pode notar é que o Ticuna exibe relações de escopo tão rígidas 

quanto o chinês-mandarim e o japonês, línguas de sintaxe encoberta. Neste caso, os 

quantificadores em questão irão adjungir-se a um IP, assim como em japonês. 

  Japonês 
(119)     Dareka-ga     daremo-o  aisiteru 
              someone-NOM    everyone-ACC loves            (Kuroda 1971 apud Richards 2001:21) 
                 ‘Someone loves everyone’ 
                    (∃>>∀, *∀>>∃) 
  Chinês 
(120)    (Yaoshi)  yige  ren  piping  meigeren ... (Aoun e Li 1993a apud Richards 2001:21) 
                (if)           one   man  criticize  everyone 
   ‘(If) someone criticized everyone...’ 
 
 
 Para o exemplo em (119), um quantificador universal (∀) não pode ter como 

escopo um quantificador existencial (∃). A relação de escopo revela-se bastante 

rígida em sintaxe aberta, não havendo aqui a possibilidade de uma dupla leitura tal 

qual exibida em inglês (ver tabela acima). Ainda segundo Richards (op.cit), as línguas 
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de absorção ao IP geralmente exibem relações de escopo bastante rígidas. Richards 

(idem:22), entretanto, aponta o fato de que o chinês-mandarim utiliza dois 

mecanismos sintático diferentes, isto é, absorção em IP ou substituição em [Spec,CP]. 

                       
4.4.  Interação de palavras /t-/ e quantificadores 

 
Há línguas que exibem relações de escopo entre palavras wh- e 

quantificadores. O que nos surpreendeu, no decorrer destes dois anos de pesquisa, é 

que o Ticuna, assim como o japonês, não apresenta uma interação entre palavras t- e 

quantificadores. Em outras palavras, uma palavra t- não apresenta escopo em relação 

a um quantificador. Como visto anteriormente, o quantificador no Ticuna só exibirá 

escopo com relação ao nominal precedido por partícula. 

 

(121)     Wüitchigü   ya yatü       rü       taacü-na-dau 
              Cada um         x   homem     TOP       que-‘DAT’      3P-ver 
                 (No que diz respeito a cada homem, o que ele viu?)       FACÓ SOARES (2010) 
                          ‘O que cada homem viu?’    
           
  
(122)  Taacü-ca   na-tae                ya  wüitchigü   ya bucü 
           Que- por      3P-comerciar          x    cada um         x  menino          FACÓ SOARES (2010) 
             (O que ele comprou , cada menino (‘filho’)?) 
                        ‘O que cada filho comprou?’ 
 
 (123)  Taacü na-fe          wüitchigü   ya yatü. 
            Que    3P-caçar (com tiros)      cada um          x   homem                 FACÓ SOARES (2010) 
               (O que ele caçou, cada homem?) 
                   ‘O que cada homem caçou?’ 
 
 
 Também uma língua de absorção em IP, o japonês, segundo Richards 

(op.cit.:23), não exibe uma palavra wh- em que esta estabelece escopo sobre um 

quantificador. 

(124) *Daremo-ga       nani-o      kaimasita  ka?  
             Everyone-NOM   what-ACC   bought           Q 
                 ‘What did everyone buy?’  
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Com relação aos dados acima, agregando-se os do Ticuna, podemos concordar 

com a generalização de Richards (idem) concernente à interação de palavras wh- e 

quantificadores. Se a rigidez na relação entre ambos impossibilita uma adjunção ao 

IP, o mesmo ocorrerá em LF,ou seja, mesmo que ocorra absorção ao IP em LF, não 

haverá mudança nas relações de escopo, já dadas em sintaxe aberta.  

                                                       
4.5.     Questões t-múltiplas em Ticuna e o scrambling  
 
 
 Observamos também em Ticuna geração de palavras t- múltiplas, i.e., mais de 

uma palavra interrogativa em uma mesma sentença. Nas línguas naturais, quando 

questões wh- múltiplas são aquelas consideradas, dois fenômenos sintáticos são 

comumente observados: obediência à Superioridade e, caso esta não seja satisfeita, 

temos o scrambling. É importante ressaltar que o scrambling pode ser local ou em 

posição A-Barra. No caso do Ticuna, o scrambling parece ser local, com adjunção ao 

IP. 

 Para o conjunto (a) e (b), dos dados em (125), abaixo, temos uma aparente 

obediência à Superioridade, assim como no inglês, em contextos em que a ordem em 

jogo é [VO] em que há a presença dos clíticos (‘nü-’ü’) e de verbos nominalizados. 

Nestes contextos, a palavra t- aparece na frente da sentença, em que ‘te’e’ sempre 

precede ‘ta’cü’, à exceção do último dado em (b), claramente exibindo um scrambling 

local.  

(125)   a. Quem viu o quê?  
 
Te’e    nü-ü i          ta-dau   i  ta’cüi ?  [mais comum]  
Quem    3P-‘DAT’    3P-ver    x  que   (Quem oi viu, o quêi?)       FACÓ SOARES & BRAGA (2009)   
       

Te’e         i     ta’cüi      nü-ü 
i
           dau-ü    ?  

Quem       x      que       3P-‘DAT’   ver-NMLZR    
 
 

  

147 



 

 
 

147

Te’e     ni’                  nü-ü i       dau-ü              i   ta’cü?  
Quem      3P-ser, existir     3P-‘DAT’  ver-NMLZR     x   que  

                                                 FACÓ SOARES & BRAGA (2009) 
 

b.  Quem escreveu o quê?  
 
Te’e     na-ümatü- ü                     i     ta’cü?   

  Quem     3P-desenhar-NMLZR          x      que  
  

Te’e          ta’cü     ta-ümatü?  
Quem            que         3P-desenhar (Quem desenhou o quê?)     

  
Te’e        i   ta’cü       i   ümatü-’ü     
 Quem        x   que            x   desenhar-NMLZR  

  
           Ta’cü   i    te’e    i  ümatü-’ü   ?                          FACÓ SOARES & BRAGA (2009) 
              O que     x     quem   x   desenhar-NMLZR  
 
 
  A não obediência ao princípio de Superioridade não fica restrita apenas ao 

último exemplo. É importante que a ocorrência de scrambling ocorre naturalmente em 

Ticuna. Facó Soares (2010), ao pedir a tradução de algumas sentenças para um Ticuna, 

obteve as seguintes palavras t- múltiplas ‘embaralhadas’ (‘scrambling’): 

 
(126)   Te’e-ü            i  ta’cü  na-ca     na-tae              ya Decüracü? 
              quem-‘DAT’        x  o que   3P-por     3P-comerciar        x   Decüracü 
            (Para quem o que ele compra, Decüracü?) 
            FACÓ SOARES (2010) 

 
(127)  Ta’cü   tee-ü          na-ca     na-tae              ya Decüracü? 
              o que     quem-‘DAT’   3P-por    3P-comerciar         x  Decüracü 
                (O que para quem ele compra, Decüracü?) 
                             FACÓ SOARES (2010) 

 
(128)  Tee-ü         na-ca     na-tae              ya Decüracü  i  taacü ? 
             quem-‘DAT’  3P-por     3P-comerciar       x     Decüracü   x  que 
               (Para quem  ele compra, Decüracü, o que?) 

                              ‘Decüracü comprou o que para quem?’  
             FACÓ SOARES (2010) 

 
     (129)   a. *Te’e    ta’cü   ta-na-ngai ?         

                       Quem    que       3P-OI-costurar             
                     ‘Quem costurou o quê?’  
            (literalmente: Quem o que o costurou?)  
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              b. *Te’e    ta’cü     ta-na-nagü ?            
                        Quem     que        3P-OI-moquear                FACÓ SOARES & BRAGA (2009) 
                     ‘Quem  moqueou o quê?’  
            (literalmente: Quem o que o moqueou?) 
 

 
 Temos para os dados em (125b, último) e (127), a ocorrência de ‘scrambling’. Para o 

par de exemplos em (129) ocorre a agramaticalidade porque tanto a marca de objeto interno 

ao verbo (OI, ‘na’) quanto o clítico (-) comprovadamente só se fazem presentes quando 

o D/NP a ser interpretado como complemento está fora do predicado; e, no dado em questão, 

‘ta’cü’ ainda estaria no interior do predicado. 

 

(124) a.    Te’e      i      tacü-ü            ta-dau-ü              
                 Quem     x       que-‘DAT’         3P-ver-NMLZR  
                            ‘Quem viu o quê?’   

           FACÓ SOARES & BRAGA (2009) 
 b.  Te’e     i  tacü       nü-ü               dau-ü  ?  
                Quem     x  que           3P-‘DAT’          ver-NMLZR   
                           ‘Quem viu o quê?’  
 
 
 
  Já os dados em (124) são gramaticais porque ‘tacü’ é parte de uma estrutura em 

adjunção, o que permite sua convivência, quer com a marca de objeto interno ao verbo, quer 

com o clítico (-). Assim, teríamos para o Ticuna scrambling local, visto que, de acordo 

com os diagnósticos sintáticos e as generalizações estabelecidas em Richards (2001), 

línguas de absorção em IP favorecem o ‘Scrambling’. A derivação abaixo ilustra absorção 

em IP e scrambling local, retomando o último exemplo em (125b). 
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                   IP 
 

         TPOP           IP           
 
        ta’cü   te’e             IP                     

                      
                 i  te’e  i  ta’cü         I   

         
   I0              vP  
nü-üi       
                                 vP             


<tacüj>            v’ 
 
               v               VP

                           
                       ∅     <tacüj>       VP 

     V             nP 
                    

    -i>         n’ 
                                                                                        
 
                     
 
 
                                                                                       
                                    Figura 59: Absorção (adjunção) ao IP e Scrambling local. 
 
 
 
4.6. Movimento em LF de palavras /t-/ em Ticuna  

 
    No início desta dissertação, houve uma pequena exposição dos argumentos 

de Bos kovic (1997) para quem a sintaxe em LF é tão sujeita aos princípios de 

localidade quanto a sintaxe aberta. Boskovic (1997: 2) propõe o seguinte: 

   “Mostrarei que há construções em que wh-NPs in-situ devem sofrer  
                                           movimento em LF ao invés da possibilidade de vinculação não-seletiva. 
   (…) Movimento em LF é mais local do que movimento aberto (…) se  
                                           adotarmos a hipótese de Mover Traço (F) de Chomsky (1995).”103                                                                                                                          
                                           BOSKOVIC  (1997: 2) 
 
                                                 
103 “I will show that there are constructions in which wh-NPs in-situ must undergo LF wh-movement 
in spite of the possibility of unselective binding. (...) LF movement is more local than overt movement. 
(...) by adopting Chomsky’s (1995) Move Feature Hypothesis.”      BOSKOVIC  (1997: 2) 
 

√P            n    

dau                -
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 Neste sentido, e considerando o fato de que a localidade ficou ainda mais 

rígida com a proposta mais recente do programa minimalista que é a derivação por 

fases (‘Derivation by Phase’, Chomsky 2001), em que um alvo deve estabelecer uma 

relação de Agree somente dentro das margens ao alcance de uma sonda, podemos 

propor que as palavras t- in-situ em Ticuna terão apenas seu feixe de traços movidos 

para [Spec,CP] através da operação Mover F, para atender as exigências do núcleo 

C0, possuidor de traços [+Qu] e [+Wh] fortes, nos termos propostos por Ginsburg 

(2009). Em suma, apenas os traços das palavras t- seriam movidos em LF:




CP 


       C’ [uFQu, uFWh] 


                                        C0      IP 
                          Probe

           [uFQu,uFwh ] Peduru    I’ 
                           

       vP 
 
    DP               v’ 

      
                       te’e-ü     v0 [Φ,EPP]      VP 
   nadau
                                                   PROBE                  V’ 
                                                          
 V0     BASE 
                                                                    

             
       

 
             Spell-Out                                                   

  PF                                                     LF 
 
         Figura 60: Linearização (‘Spell-Out’) de vP 
 

O mesmo pode ser observado para outras construções in-situ de palavras t- em 

Ticuna em que o constituinte se encontra ao lado do verbo, sendo checado Caso 

[+ANIMADO] 
[+Humano] 
ACC-OBJ 

[+ANIMADO] 
3 SG 
ACC-OBJ 
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ACUSATIVO localmente, bem como a materialização do morfema ‘dativo’ (), 

comprovando que as palavras t- encontram-se dentro do predicado. Conforme 

podemos observar nos exemplos abaixo:  

 
(125) Tacü   ni-104    i Mecüracü       te’e-’ü                   na-ngu--ü 
        O que   3p-ser, existir         x Mecüracü           quem-‘DAT’             3P-estudar-CAUS-NMLZR 
             (O que é,  Mecüracü causa/faz estudar a quem?) 
                  ‘O que Mecüracü ensina para quem?’                   FACÓ SOARES (2010) 
 
 
 
(126) Wüitchigü   ya yatü       rü       tacü-        na-dau 
            Cada um          x   homem     TOP      que-‘DAT’     3P-ver         FACÓ SOARES (2010) 
        (No que diz respeito a cada homem, o que ele viu?) 
                             ‘O que cada homem viu?’  
 
 
 O processo derivacional em LF é local. Nos termos de Ginsburg (2009), o 

traço do núcleo C0 possuidor de uma matriz de traços fortes [+FQu;+FWh] – em que o 

traço [+FQu], responsável por marcar  a sentença como interrogativa, e o traço [+FWh] 

como atribuidor de escopo a uma palavra t-, irá  engatilhar o movimento apenas do 

feixe de traços da palavra t- (MOVE F) em LF. Tal mecanismo, também adotado por 

Bruhn (2007), uma vez aplicado, faria com que as palavras t- assumam escopo, 

movendo-se para [Spec,CP], assim:  

 
(127) LF: [CP   [C[IP  [vP-> [v nadau]]  
                      

(128) LF: [CP  [C[IP  [vP-> [n [caus [vna-ngu--ü]] 
 
 
 O fato de as palavras t- moverem-se em LF corrobora a tese da gramática 

universal (UG), de que no nível LF todas as línguas são iguais, apesar do parâmetro 

aberto/encoberto. (cf. Huang 1982). Assim, temos o Ticuna como uma língua que se 

                                                 
104 Conforme Facó Soares (2000: 177), “A presença de uma das formas cuja tradução contém a idéia 
de ‘ser, existir’...leva à ocorrência de um processo de nominalização.” 
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comporta encobertamente da mesma forma que o japonês e chinês. O núcleo C possui 

uma matriz de traços universalmente fortes, o que irá fazer com que os traços das 

palavras t- movam-se de [Spec, vP] para [Spec, CP].  
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5       Conclusões 
 
  

Tendo aplicado as propostas de Richards (1997,2001) e Ginsburg (2009) para 

a análise dos dados em Ticuna, também agregamos a tais propostas a tese clássica de 

Huang (1982), primeiro a examinar as palavras Wh-/Qu- in-situ. Segundo Huang 

(op.cit.), as interrogativas de conteúdo possuem subjacentemente (em LF) a mesma 

semântica de interrogativas em sintaxe aberta, devido à aplicação das mesmas regras 

(Mover α) que se operaram em sintaxe estrita. No programa minimalista, é proposta a 

operação de Mover F (Chomsky 1993,1995), em que apenas os traços das palavras 

Wh-/Qu- são movidos. Assim, pode-se dar um tratamento formal para os fenômenos 

em sintaxe encoberta em Ticuna. 

Com a proposta de Richards (1997,2001), houve a possibilidade de examinar 

variadas estruturas em Ticuna, como as palavras t- múltiplas; se há, ou não,  

interação entre as mesmas e quantificadores, o que não é o caso. A tese de Richards 

(idem) possibilitou que tecêssemos algumas conclusões, resumidas na tabela abaixo:    

 
          LÍNGUAS 
 
CARACTERÍSTICAS 

Japonês  Chinês Ticuna 

Obediência à 
Superioridade 

      Sim 
(para movimento 
local)  
    Não  
(para movimentos 
de longa distância)   
     

    
 
        
         ?   

 
    Não 

Absorção em IP 
e Scrambling 
Local 

  
     Sim 

   
     Não 

 
     Sim 

Relações de 
Escopo 

 
     Rígidas 

  
     Rígidas 

 
    Rígidas 

  Tabela 9: Línguas  de Sintaxe encoberta, Superioridade,  
                                                  Relações de Escopo e Scrambling Local. 
                                                            (Facó Soares & Braga 2009)   
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Pode-se concluir para o Ticuna, bem como para o chinês-mandarim padrão e 

japonês (duas línguas categoricamente conhecidas na literatura como de sintaxe 

encoberta concernente ao escopo de interrogativas), que as três línguas focalizadas 

exibem as mesmas restrições quanto a escopos possíveis, tanto para palavras 

interrogativas quanto para quantificadores. Em outras palavras, o japonês, o chinês e 

o Ticuna apresentam escopo rígido com relação aos quantificadores. Em Ticuna, esse 

comportamento se torna mais evidente por meio da presença de partículas, que além 

de caracterizarem estruturas em adjunção (cf. Facó Soares 1990;1992;1998;1999 a, b, 

2000, 2005, 2008), também fazem com que o quantificador fique dependente do 

D/NP, permitindo que a língua exiba escopo rígido e estreito. 

 Com relação à sintaxe aberta, podem-se resumir os principais estudos de Facó 

Soares (1990;1992;1998;1999 a, b, 2000, 2005, 2008) para quem a língua apresenta 

uma sintaxe bastante complexa com relação aos clíticos e as marcas de objeto interno 

à forma verbal; ambos obrigam que o objeto a eles vinculado esteja fora do 

predicado, em posição A-Barra. Com relação às estruturas não-argumentais pode-se 

ilustrar que a língua em questão possui uma rica estrutura de tópico, podendo, 

inclusive manifestar tópico duplo, nos moldes do que é proposto no projeto 

cartográfico de Rizzi (1997,2001). 

 As estruturas que gostaríamos de examinar com mais precisão são as 

nominalizadas. Para tanto teríamos que investigar as nominalizações em Ticuna 

dentro do aporte teórico da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz 1993, Marantz 

1997, Harley & Noyer 1999), bem como adequar suas principais propriedades aos 

fatos da língua. É de meu propósito unificar o tratamento das estruturas nas línguas 

desde o nível mais nuclear à palavra até o da sentença como um todo. E quem sabe 

examinar a morfologia de palavras Wh-/Qu- de algumas línguas indígenas, 
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considerando-se que nem todas elas possuem o que parece ser uma raiz comum, no 

caso do Ticuna, o morfema t-, sendo muitas destas línguas portadoras de morfologia 

extremamente complexa. Unificar o tratamento de frases wh- por meio de uma teoria 

que difere das demais, por não ser lexicalista, será, sem dúvida alguma, um desafio 

que fomentará futuras pesquisas.      
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