UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA

LUSINE YEGHIAZARYAN

Caso, definitude e
os sintagmas nominais no armênio

São Paulo
2010

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA

Caso, definitude e
os sintagmas nominais no armênio

Lusine Yeghiazaryan

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Linguística do
Departamento de Linguística da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, para a obtenção
do título de Doutor em Linguística.

Orientador: Profa. Dra. Esmeralda Vailati Negrão

São Paulo
2010

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por
qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e
pesquisa, desde que citada a fonte.

Nome: YEGHIAZARYAN, Lusine
Título: Caso, Definitude e os sintagmas nominais no armênio

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduaçao em Linguística do
Departamento de Linguística da Faculdade
de Filosifia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, para a obtenção
do título de Doutor em Linguística.

Aprovado em:________

Banca Examinadora:

Prof. Dr. ____________________Instituição:__________________________
Julgamento__________________Assinatura: _________________________

Prof. Dr. ____________________ Instituição:__________________________
Julgamento__________________Assinatura: _______________________

Prof. Dr. ___________________ Instituição:___________________________
Julgamento__________________ Assinatura: __________________________

Prof. Dr. ____________________ Instituição:___________________________
Julgamento__________________ Assinatura: __________________________

Prof. Dr. _____________________Instituição:__________________________
Julgamento__________________ Assinatura: __________________________

ii

Em memória da minha saudosa mãe,
Eleonora Avetissian Yeghiazarian

iii

AGRADECIMENTOS

Esta dissertação recebeu o valioso apoio e incentivo de muitas pessoas, às quais
jamais posso esquecer de manifestar meus sinceros agradecimentos:

Aos meus alunos de graduação do Curso de Armênio da FFLCH/USP, pois
através do ensino também tive a oportunidade de colher dados importantes para a
presente pesquisa;
Aos meus colegas de pós-graduação em Linguística pela solidariedade e
estímulo, e em especial ao Júlio Barbosa, com quem passamos muitas horas discutindo
os dados do armênio;
Aos funcionários do Departamento de Letras Orientais e do Departamento de
Linguística, nas pessoas de Maribel Arruda e Erika Flávia de Lima, por demonstrarem
grande eficácia todas as vezes que precisei de auxilio;
Às minhas colegas do Departamento de Letras Orientais, FFLCH/USP, Mona
Mohamad Hawi, Lica Hashimoto, Yelena Vassina e Deize Pereira, pelo estímulo e
apoio;
Ao Professor Yervant Tamdjian, ex-professor da área de Armênio da
FFLCH/USP, destacado armenólogo, pelo zeloso acompanhamento na revisão do
português;
Aos meus amigos e amigas, além do âmbito universitário, Liana Khalatian, Zara
Harutyunyan, Sossi Karapetian, Valeri Mkrtoumian, Artur Harutyunyan, e outros, que
me apoiaram de uma maneira solidária no dia-a-dia. Em especial a Karine Mktroumian,
em cuja residência adiantei os meus estudos por vários meses. A minha cunhada Yelena
Kazaryan que, durante sua permanência no Brasil, se empenhou para dividir comigo as
tarefas do lar, para que eu pudesse me dedicar em tempo integral à realização desta
pesquisa.
Aos estimados membros da banca examinadora da minha qualificação, Prof.a
Dra. Ana Paula Scher e Prof. Dr. Marcelo Modesto, por seus comentários e observações
detalhadas, de grande valia para o êxito deste trabalho. Um agradecimento especial às
professoras Evani Viotti e Ana Muller, cujos incentivos impulsionaram a elaboração
deste trabalho.

iv

À minha orientadora, Prof.a Dra. Esmeralda Vailati Negrão, grande lingüista e
ser humano, a quem expresso minha profunda admiração. Desde o início da minha
jornada acadêmica na USP, a Professora Esmeralda tem sido uma pessoa de referência
não somente no campo cientifico, mas sempre que precisei de apoio. Tem sido para
mim uma grande honra ser sua orientanda. A sua disponibilidade irrestrita, a forma
exigente, crítica e criativa de arguir as idéias apresentadas, e a paixão contagiante pelo
universo da linguística foram decisivas para a conclusão desta pesquisa.
Ao meu pai Ashot Yeghiazarian, homem de grande intelecto e capacidade de
compreensão, por imenso apoio moral e intelectual, e por acreditar na minha
determinação nesta iniciativa.
Ao meu marido Artur Ghazaryan, que soube ter paciência e entender a minha
ausência durante o período de elaboração deste trabalho, e em especial à Senhora
Zinaida Ghazaryan, minha sogra, que tão bem cuidou do meu lar nos momentos em que
estive ausente.
Por último, às minhas filhas, Eleonora Angela e Ellen Beatriz, as luzes que dão
razão à minha vida. Nas horas exaustivas, o simples sorriso delas me motivou a superar
todos os desafios.

v

‘The important thing in science is not so much to obtain
new facts as to discover new ways of thinking about them’
Sir William Bragg (1862-1942)

vi

RESUMO

Este trabalho trata da organização de sintagmas nominais no armênio, revelando
uma interação peculiar entre a expressão de definitude e a marcação morfológica de
Caso e as conseqüências dessa relação para a organização estrutural desta língua.
Mostra se que os sintagmas nominais são interpretados como definidos como resultado
de atribuição de Caso estrutural, e que existe uma assimetria entre os Casos estruturais e
os Casos inerentes quanto à atribuição de definitude.
Como ponto de partida, discute-se o estatuto do sufixo –n/y, chamado de artigo
definido pela gramática tradicional do armênio. A investigação das propriedades
morfossintáticas desse sufixo mostra que o mesmo é uma marca com características
mistas, que atua na atribuição de definitude e Caso de uma maneira não atestada nas
línguas naturais e questiona o recorte entre as funções de Caso e os meios de expressão
de definitude. Baseando-nos nos trabalhos de Chomsky (1986b), Longobardi (1994) e
Giusti (2002), propomos a reanálise do sufixo -n/y como uma marca de Caso estrutural,
que transforma os sintagmas nominais em argumentos sintáticos, e é associada ao nível
DP na estrutura frasal.
Ademais, mostra-se que a ausência de marcação de Caso estrutural resulta
numa série de restrições semântico-sintáticas nos sintagmas nominais (nus), a mais
proeminente sendo o movimento desses sintagmas para uma posição antes do verbo,
seguidos imediatamente pelo auxiliar. Isso leva a diferentes ordens superficiais para
sintagmas marcados por Caso estrutural (SVO) e sintagmas nus (SOauxV). Tal
evidência, junto com o quadro das características dos sintagmas nus no armênio, leva à
análise dos mesmos como pseudo-incorporados, conforme proposto por Massam (2001)
para o niueano, com a diferença de que o sintagma nu se adjunge à projeção funcional
TP no armênio, sem passar pela operação de alçamento do predicado.
Quanto à expressão de definitude nos Casos inerentes, mostramos que em
contraste com os sintagmas nos Casos estruturais, que podem aparecer com ou sem
marcação aberta de Caso e ter, respectivamente, leitura definida ou indefinida, os
inerentes devem sempre carregar a morfologia casual e são ambíguos quanto à
definitude. Nesse aspecto, analisamos as projeções nominais Genitivas e constatamos
que, apesar da aparente semelhança superficial, as mesmas exibem propriedades
distintas que correspondem a duas estruturas internas diferentes do sintagma nominal,
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podendo ser caracterizadas como duas classes distintas: o Genitivo Referencial, que
aparece em Spec/DP e é interpretado como definido por se associar ao nível DP, e o
Genitivo Modificador, que permanece no domínio do NP no percurso da derivação.
As conclusões a que chegamos provam que mesmo sem possuir um artigo
definido canônico, o armênio oferece evidências a favor da postulação do nível DP
como universal, responsável pelas interpretações definidas dos sintagmas nominais. Nos
Casos estruturais, a definitude vem da atribuição de Caso, enquanto no Genitivo (um
exemplo de Caso inerente) vem da posição ocupada dentro do sintagma nominal.
Por conseguinte, o presente trabalho traz uma contribuição teórica valiosa para a
análise unificada das projeções nominais, além de auxiliar na elucidação de alguns
assuntos empíricos controversos do armênio e abrir caminho para pesquisas futuras.

Palavras-chave: marcação morfológica de Caso, definitude, sintagmas
nominais, pseudo-incorporação, movimento de auxiliar, sintagmas Genitivos.
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ABSTRACT

This thesis investigates the structural organization of noun phrases in Armenian,
an Indo-European language with mixed properties, focusing on the interaction between
Case and (in)definiteness. The main claim of the study is that, contrary to traditional
view, Armenian has no (definite) article, and definiteness in this language is a result of
structural Case marking on NPs. This claim has implications for the analysis of bare
nominals as NPs that lack both Case and referential properties and are syntactically
restricted to a peculiar configuration, resulting in different superficial orders for Casemarked (SVO) and bare noun phrases (SOauxV).
Moreover, this analysis casts light on a rather intriguing question of how
definiteness is expressed in inherent Cases. It is shown that, unlike structural Cases,
which express a direct correlation between definiteness and Case, inherent Cases, more
precisely Genitive NPs, are interpreted as (in)definite by associating themselves to
distinct structural positions.
The starting point of our discussion is the re-analysis of the suffix -n/y,
traditionally classified as a definite article. Highlighting Case and (in)definiteness as
two independent conditions on argumenthood (Chomsky (1986b), Longobardi (1994),
Giusti (2002)) that are closely correlated in Armenian, we argue that this suffix is in fact
a structural Case marker, which turns nominals into syntactic arguments, and is
associated with DP level.
Focusing on the morpho-syntactic behavior of bare nominals in Armenian, it is
shown that in the absence of structural Case marking, their distribution is syntactically
restricted to a position in which they appear to the left of the verb and must be adjacent
to the auxiliary. This distribution is accounted for by adopting the pseudo-incorporation
analysis of Massam (2001). We show that bare nouns in Armenian exhibit typical
properties of pseudo-incorporated nominals, as lack of reference, number-neutrality,
phrasal nature, among others.
Turning our attention to Genitive constructions, which always appear with Case
morphology, we analyze a number of properties that superficially distinguish two
(main) types, which we propose to call Referential and Modifying Genitives. The
difference between them is syntactic, as they have different structural representations:
Spec/DP for Referential and NP domain for Modifying Genitive.
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As a result, we conclude that there exists an asymmetry between inherent and
structural Cases as to how they express definiteness. Moreover, we conclude that in
spite of the fact that Armenian does not have canonical (definite) article, a DP level
must be postulated for this language, as a projection responsible for the
referentiality/definiteness of the noun phrases.
Thus, this study contributes to the outgoing debates about the precise functions
of D as universal category and provides a valuable theoretical contribution to the crosslinguistic investigations of nominal projections.

Keywords: Case morphology, definiteness, pseudo-incorporation, auxiliary
movement, Genitive phrases, Armenian.
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INTRODUÇÃO

A teoria gerativa, que surgiu a partir dos anos 50 do século XX e marcou um
crescimento extraordinário nos estudos lingüísticos da atualidade, defende a existência
de uma „faculdade de linguagem‟ inata, cujas propriedades intrínsecas predeterminam
os princípios universais das línguas naturais, vistos como parte da dotação genética de
seres humanos. Uma das ideias motivadoras da gramática gerativa é que a variação
entre as línguas se sustenta apenas num nível superficial, uma vez que num plano
abstrato as mesmas são sujeitas aos princípios universais que garantem representações
sintáticas uniformes.
Ao surgir, os estudos gerativistas se basearam nos dados de inglês e algumas
línguas românicas. Com o desenvolvimento da teoria, foram aplicados os seus
princípios fundamentais nas mais variadas línguas do mundo, dando um passo
qualitativo importante. Além de contribuir de modo significativo aos assuntos teóricos
em questão, as línguas até então não descritas chegaram a desafiar os conceitos básicos
do modelo chomskiano, que se modificou na busca da sua adequação aos dados
empíricos provenientes de inúmeros trabalhos descritivos.
Até hoje, tanto a discussão das línguas não descritas nos moldes da gerativa em
geral como a pesquisa de fenômenos lingüísticos aparentemente isolados nas línguas
com tradição de descrição na Gerativa em particular, trazem contribuições valiosas na
construção do projeto Gerativo. Por ter como sua base uma teoria sólida e
extremamente eficaz, que se torna um instrumento de análise teórico poderoso, o
projeto Gerativo tem se mostrado capaz de sistematizar e explicar fenômenos
aparentemente não interligados numa perspectiva universal, fiel ao seu objetivo de
captar e desvendar os princípios gerais da faculdade da linguagem humana.
Este trabalho insere-se numa discussão sobre a organização universal de
sintagmas nominais, trazendo para debate os fatos do armênio, uma língua muito pouco
descrita e discutida pela lingüística teórica.
No domínio nominal, o armênio apresenta problemas quanto à expressão de
definitude, Caso e os meios de construção dos sintagmas nominais. A questão principal
é o comportamento de uma marca morfológica classificada como artigo definido, que
parece ser uma categoria híbrida que combina a expressão de Caso e definitude de uma
maneira, até onde se sabe, única nas línguas naturais.
1

Num momento em que a Gerativa vivencia uma „explosão‟ de interesse por
línguas „não-configuracionais‟, tais como as línguas indígenas, que mais uma vez
desafiam a teoria e levantam questões sérias sobre as assunções que são pilares do
modelo, exploramos os mecanismos de formação dos sintagmas nominais numa língua
indo-europeia „atípica‟. A peculiaridade do armênio no contexto das línguas indoeuropeias se espelha no fato de o mesmo ser um ramo separado dessa família e não
possuir derivações, sendo reconhecido como uma língua que não se assemelha às
demais nas suas características básicas, e que ao mesmo tempo preserva em si muitos
fenômenos do proto-indo-europeu. As características distintivas do armênio advêm de
contatos com diversas línguas no percurso de uma historia de mais de quatro mil anos1.
A análise dos dados empíricos expostos neste trabalho traz uma contribuição
teórica valiosa, ampliando os limites da variação translinguística, por revelar uma
semelhança entre os papeis dos artigos e marcas de Caso, e por questionar a natureza e o
recorte nas funções dos mesmos. Além disso, discutem-se os casos de falta de marcação
morfológica aberta nos sintagmas nominais que, segundo análise aqui desenvolvida,
formam estruturas de pseudo-incorporação, aparecendo em posições próximas aos
núcleos.
Na busca por uma explicação adequada aos fenômenos do armênio, nos
empenhamos no estudo do comportamento das línguas nesse aspecto, e enfocamos os
tratamentos teóricos das questões relevantes na Gerativa.
É fundamental na discussão da expressão de (in)definitude e Caso, a distinção
entre Casos estruturais e inerentes. A hipótese que pretendemos defender é que o sufixo
–n/y é uma marca de Caso estrutural, que atribui definitude aos NPs e é associada ao
nível D na estrutura frasal. Na ausência de tal marcação aberta, os NPs são
interpretados como indefinidos e passam pelo processo de pseudo-incorporação,
descrito por Massam (2001) para niueano. Quanto ao Genitivo e os Casos inerentes em
geral, que são sempre realizados morfologicamente, os mesmos são interpretados como
definidos quando aparecem em Spec/DP, ou permanecem no domínio do NP no
percurso de derivação e são interpretados como indefinidos.

1

Considere a citação de Vaux (1998, p. 1):
“Armenian is one of the most linguistically divergent of the Indo-European languages, having undergone
a host of complicated phonological, morphological and syntactic changes that continue to resist
satisfactory analysis by historical linguists”.
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Vê-se daí que a discussão teórica desse trabalho abrange a organização dos
sintagmas nominais, a pertinência ou não de postulação do nível do DP universal, os
meios que são empregados na marcação de definitude, o papel e as funções dos artigos,
e as conseqüências de ausência de marcação aberta dos sintagmas nominais no armênio
e universalmente.
A ideia geral que perpassa a tese é que as interpretações semânticas dos sintagmas
nominais provêm da estrutura sintática, e mostra, conforme as palavras de Borer (2005)
“porque as palavras podem significar tantas coisas, enquanto as estruturas tão poucas”.
Observa-se que, apesar das inúmeras pesquisas referentes à organização
estrutural dos sintagmas nominais e a relevância da postulação da existência do nível DP
universal, existe um espectro de problemas ligados às frases nominais que permanecem
sem solução. Por outro lado, não existem estudos no âmbito da gramática Gerativa sobre
os fenômenos mencionados acima no armênio. Logo, o examinar dos dados do armênio
sob o prisma gerativista parece revelar dupla vantagem: tanto para incentivar a análise da
língua com os mecanismos de uma teoria não aplicada até hoje, como para verificar as
postulações da teoria gerativa numa língua que se comporta de uma maneira atípica na
expressão de definitude e Caso.
Esperamos que este trabalho possa introduzir os sintagmas nominais do armênio
na esfera das discussões lingüísticas modernas e, numa escala maior, contribuir à análise
unificada das projeções nominais. Notemos que apesar de o presente trabalho defender
uma hipótese inovadora referente aos princípios que guiam a formação dos sintagmas
nominais no armênio, o mesmo não tem a pretensão de prover soluções definitivas para
os problemas aqui expostos, mas sim a de incentivar pesquisas futuras,
O trabalho é organizado em diversos segmentos, a saber: o capítulo I apresenta
os dados empíricos que impulsionaram a pesquisa e explora os pressupostos teóricos
assumidos, tratando primeiramente da hipótese DP, teoria de Caso e assuntos
relevantes. Passa-se, a seguir, à discussão do conceito de definitude, com uma sucinta
abordagem de referencialidade e especificidade, relevantes para nosso trabalho. O
capítulo II analisa a interação de marcação de Caso aberta e a definitude no armênio. Aí
são discutidas as funções de artigos e marcadores de Caso universalmente, e os
tratamentos existentes sobre o assunto. Após uma análise detalhada do comportamento
sintático do sufixo –n/y, o tradicional artigo definido, sugere-se que o mesmo é uma
marca de Caso estrutural. No capítulo III, abordam-se as restrições impostas aos
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sintagmas nominais sem marcação morfológica aberta nos Casos estruturais,
apresentando fatos que corroboram a ideia de que tais sintagmas passam pelo processo
de pseudo-incorporação. O capítulo IV apresenta os tratamentos dos sintagmas no
Genitivo, discutindo a distribuição e a interpretação desses sintagmas nas línguas
naturais, e apresenta a análise dos Genitivos no armênio. Mostra-se ali que apesar da
aparente semelhança superficial, os sintagmas Genitivos exibem características distintas
que espelham duas estruturas internas diferentes do DP. Consequentemente, esses
devem ser agrupados em duas classes principais: o Genitivo Referencial e o Genitivo
Modificador, associados a diferentes posições da projeção nominal. Encerra-se o
trabalho com considerações finais e a bibliografia consultada.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Este capítulo apresenta o problema do armênio quanto à questão de Caso,
definitude, hipótese de DP e os sufixos que se empregam na construção de sintagmas
nominais. A partir daí, definem-se os principais domínios de investigação deste
trabalho, cujos pressupostos teóricos são tratados na segunda parte, a fim de estabelecer
um patamar para as discussões dos capítulos posteriores.

1. O PROBLEMA
O idioma armênio2 possui um sistema bastante desenvolvido de marcação casual
e é comumente descrito como uma língua que tem artigo definido, representado pelo
sufixo – n (1a) e o seu alomorfe –y (1b)3.
2

O Armênio Moderno, falado por aproximadamente dez milhões de pessoas, tem duas vertentes: Oriental
e Ocidental. O Oriental é a língua oficial da República da Armênia e é falado nos países que constituíam
as repúblicas da ex-União Soviética, no Leste Europeu e Irã. O Ocidental é usado por integrantes das
comunidades armênias na Europa Ocidental, América do Norte, Oriente Médio e América do Sul. As
diferenças entre as duas vertentes do armênio envolvem o campo fonético, a morfologia e a sintaxe, numa
escala comparável, a grosso modo, com a distinção que existe entre o português brasileiro e o português
europeu. Neste trabalho, ao falarmos do armênio, referir-nos-emos ao Armênio Oriental. O alfabeto
armênio, de 36 letras, foi criado em 405 d.C. e permanece sem alterações até os dias de hoje.
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O –n é encontrado em substantivos que terminam em vogal, como em (i):
(i)

a. erekha
criança
„criança‟

b. erekha-n
criança-Def
„a criança‟

A variação de natureza puramente fonológica, schwa (-y), é usada em vocábulos que terminam em
consoante:
(ii)
a. pat
b. pat-y
parede
parede-Def
„parede‟
„a parede‟
O -n também é usado depois do consoante quando a palavra que se segue começa por vogal, como em
(iii):
(iii) Pat-n
erkar
e
Parede-Def
comprida
aux-3_SG_Pres
„A parede é comprida. ‟
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(1) a. guirk

guirk-y

livro

livro- Def4

„livro‟

„o livro‟

b. katu

katu-n

gato

gato-Def

„gato‟

„o gato‟

Entretanto, existe uma tensão entre o comportamento do sufixo –n/y e as marcas
de Caso, que é demonstrada nos dados a seguir.
Considere as sentenças em (2) abaixo, nas quais temos sintagmas nominais
marcados por –n/y.

(2)

a. Ani-n
Ana-Def

guirk-y

kardats5

livro-Def

ler-3_SG_PretPerf

„Ana leu o livro‟.

4

A tese que pretendemos defender neste trabalho é que o sufixo –n/y é uma marca de Caso estrutural. Por
ora, marcamos o sufixo –n/y como Def na glosa. A partir do momento em que começamos a desenvolver,
no capítulo II, uma análise detalhada deste sufixo como uma marca de Caso estrutural, passaremos a
marcar o mesmo como Nom (para marca de Nominativo) e Ac (para marca de Acusativo) na glosa.
5

Pretérito Perfeito é o único tempo verbal do modo indicativo que é formado com os sufixos. Nos
demais tempos, o auxiliar, que é a cópula „ser/estar‟, carrega as marcas de pessoa e número, e tem duas
formas de tempo: presente e passado. O aspecto é marcado na forma do particípio do verbo, e pode ser
imperfectivo, perfectivo e futuro. A combinação do aspecto do particípio com o tempo no auxiliar forma
o tempo do indicativo, como demonstrado em (i).
(i)

a. Yes
kardum
em
Eu
ler-Impf
1_SG_Pres
„Eu leio/estou lendo‟
b. Yes
Eu
„Eu li ‟

kardatsel
ler-Perf

c. Yes
kardum
Eu
cantar-Impf
„Eu lia/estava lendo‟
d. Yes
kardalu
Eu
cantar-Fut
„Eu lerei‟

em
1_SG_Pres

ei
1_SG_Pd

em
1_SG_Pres

6

b. Ani-n
Ana-Def

guirk

kardats

livro-ø

ler-3_SG_PretPerf

„Ana leu um livro (indefinido)‟

O contraste entre a leitura definida do objeto direto em (2a) e a indefinida em
(2b) é decorrente da presença do sufixo -n/y no objeto direto em (2a). A interpretação
destes exemplos indica que a função do sufixo –n/y neste caso é a de atribuir definitude
ao sintagma nucleado por guirk. Em (2b), o sintagma nu guirk tem leitura indefinida6.
O mesmo contraste, porém, não se sustenta nas sentenças abaixo, que contêm
um sintagma nominal (SN) no Ablativo. Diferentemente do exemplo com Acusativo em
(2a), a inserção de –n causa agramaticalidade de SN marcado por Ablativo (3a).
Ademais, mesmo sem a presença do –n, a leitura do sintagma grkits é definida, como
explicitado em (3b):

(3)

a. * Ani-n
Ani-Def

b. Ani-n
Ani-Def

grk-its-y

hognets7

livro-Abl_Def

cansar-3_SG_PretPerf

grk-its

hognets

livro-Abl

cansar-3_SG_PretPerf

„Ani se cansou do livro‟

A observação que decorre destes exemplos é que a interpretação definida dos
sintagmas nominais não depende sempre da presença do sufixo –n/y.
Considere os exemplos com Genitivo, que se relaciona no armênio somente com
núcleo nominal:
(4)

a. * Tga-i-n
Menino-Gen_Def

b. Tga-i
Menino-Gen

tun-y

mets

e.

casa-Def

grande aux-3_SG_Pres

tun-y

mets

e.

casa-Def

grande aux-3_SG_Pres

„A casa do menino é grande‟
„A casa de menino é grande‟
6
7

A interpretação dos sintagmas sem marcas morfológicas é discutida no capítulo III
Neste trabalho, não apresentamos a tradução das sentenças agramaticais do armênio para o português.
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O sintagma nominal tgai está com a marca morfológica de Genitivo. Como o NP
no Ablativo, o Genitivo não aceita sufixo –n (4a). Quanto à interpretação, o sintagma
marcado por Genitivo é ambíguo, sendo interpretado como definido sob a leitura de
possessão, e como indefinido numa leitura em que tgai se refere a um tipo de casa,
típico para meninos.
Os dados acima assinalam a tensão no comportamento do sufixo –n/y, pois
demonstram falta de sistematicidade na sua função-mor de atribuição de definitude, por
ser seletivo quanto ao Caso do sintagma nominal. Isto questiona a exclusividade do
sufixo –n/y como marcador de definitude no armênio, e nos leva a estipular a
probabilidade de a marcação morfológica de Casos, ou ainda outros recursos não
identificáveis à primeira vista, poderem marcar uma leitura definida dos NPs nesta
língua. Ademais, com a constatação de que a realização de definitude no armênio não
recorre necessariamente ao sufixo –n/y surge a questão do estatuto e do papel sintático
deste sufixo.
Outro fenômeno relevante é demonstrado pelo paradigma em (5) abaixo, que
traz sentenças paralelas às em (2), porém com o verbo no Presente do Indicativo, que é
formado pela combinação do verbo principal e o auxiliar.

(5)

a. Ani-n
Ana-Def

guirk-y

kardum

e

livro-Def

ler-Impf

aux-3_SG_Pres

kardum

e

ler-Impf

aux-3_SG_Pres

„Ana lê /está lendo o livro‟

b. * Ani-n

guirk

Ana-Def livro-ø

c. * Ani-n
Ana-Def

d. Ani-n
Ana-Def

kardum

e

guirk

ler-Impf

aux-3_SG_Pres

livro-ø

guirk

e

kardum

livro-ø

aux-3_SG_Pres

ler-Impf

„Ana lê/ está lendo (um) livro (indefinido)‟

A sentença em (5a) contém um sintagma com sufixo definido que precede o
verbo. Em (5b), a ausência do sufixo –n/y causa a agramaticalidade da sentença. A (5c)
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mostra que o sintagma sem o sufixo –n/y continua agramatical mesmo quando colocado
numa posição pós-verbal. Já a sentença em (5d) é uma sentença perfeitamente aceitável,
em que o auxiliar é deslocado da sua posição após o verbo principal para depois do
sintagma guirk. Assim, o paradigma em (5) sugere que a falta de marcação morfológica
pelo sufixo –n/y force o movimento do auxiliar para uma posição entre o sintagma nu
(doravante SNu) e o verbo principal.
Os dados expostos acima sugerem uma primeira generalização que diz respeito à
existência de duas distribuições complementares no armênio, resumidas em (6), que se
tornam eixos desse trabalho, apontando as duas propriedades peculiares do sufixo –n/y:
(6)
a.

A distribuição complementar entre o sufixo –n/y e as marcas de Caso
morfológico, i.e, o sufixo parece estar barrado com os sintagmas que
apresentam marcas de Caso, como visto nos exemplos em (3a) e (4a);

b.

A distribuição complementar entre o sufixo –n/y e o movimento de
auxiliar, i.e, quando não marcados pelo referido sufixo, os sintagmas
(no Acusativo) se tornam agramaticais na ordem não-marcada e
devem aparecer numa configuração em que são seguidos pelo auxiliar,
que deixa a sua posição base depois do verbo (ex. (5d))

Como se vê nessa breve exposição de dados, a relação entre o marcador de
definitude –n/y e a marcação morfológica de Casos, junto com a ausência de morfologia
aberta nos sintagmas nominais, são fenômenos que levantam muitas indagações,
questionando, entre outros, os papeis dos artigos e marcadores de Caso, além da questão
de restrições distribucionais impostas aos sintagmas sem marcação morfológica.

Logo, este trabalho tem dois objetivos principais: (i) específico (empírico) e (ii)
geral (teórico). O objetivo específico é explicitar como o armênio expressa definitude e
Caso e qual é (caso exista) a interação entre os mesmos8. Esta discussão visa a
providenciar respostas para as questões abaixo:

8

A ideia de pesquisar a interação da marcação de Caso e a definitude surgiu das discussões com a minha
orientadora, Dra. Esmeralda Vailati Negrão, através da observação das dificuldades que os alunos do
curso de armênio, falantes do português brasileiro têm revelado para entender as regras que o armênio
aplica no uso de um nome na forma definida. A partir dessas discussões ficou claro que o tratamento
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(7)
a. Como se formam os sintagmas nominais no armênio quanto à expressão de
Caso e definitude?
b. Como se expressa a definitude dos sintagmas que não aceitam o sufixo –n/y?
c. Por que existem restrições aos sintagmas não marcados morfologicamente?
Qual é a motivação do movimento do auxiliar nos casos como (5d) ? Como o
deslocamento do auxiliar vem resolver a falta de marcação pelo sufixo –n/y?
d. Qual é o estatuto do sufixo –n/y?

Esta última pergunta, por sua vez, dá vazão a uma suposição:
(8) Armênio é uma língua com artigos (definidos)?9

A discussão dessas questões define o objetivo teórico geral deste trabalho, que é
o de enfocar os mecanismos que são empregados na formação dos sintagmas nominais
das línguas naturais. As questões centrais desse objetivo são formuladas a seguir:

(9)
a. Qual é a organização dos sintagmas nominais universalmente?
b. Qual é o papel dos artigos? Como as línguas sem artigo expressam a noção de
(in)definitude?
c.

Qual é a relação entre os artigos e as marcas de Caso? Qual o recorte entre as
funções destes?

d. É plausível postular a existência do nível funcional D universalmente, ou será
que ele é limitado às línguas que possuem artigos?
e. O quanto das interpretações dos sintagmas nominais provem da semântica e qual
é o papel da sintaxe nesse sentido?

tradicional, que restringe a categoria do definido exclusivamente ao uso o sufixo –n/y no armênio
apresenta problemas consideráveis.
9

Neste trabalho, dedicamo-nos à discussão do sufixo considerado como artigo definido do armênio. A
partícula livre mi, originada do numeral um e citada como artigo indefinido fica fora do escopo da nossa
pesquisa. De um modo geral, a nossa posição sobre tal partícula é que ela deve ser vista como um
numeral.
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Como veremos adiante, a análise dos dados do armênio, fazendo uso de uma
teoria sólida como a gerativa, vai revelar a interação de duas condições sintáticas,
propostas independentemente na literatura, as quais garantem que o sintagma nominal
se transforme em „argumento‟ para entrar na derivação sintática. Mostra-se que Caso
(Condição de Visibilidade em Chomsky, 1995) e referencialidade (Longobardi, 1994)
como traços sintáticos são relacionados no armênio, pelo fato de ambos atuarem na
transformação dos sintagmas nominais em argumentos. Além disso, a evidência dos
sintagmas nos Casos inerentes virá confirmar que a noção de (in)definitude é resolvida
sintaticamente pela estrutura da frase, sendo dissociada do conteúdo semântico dos
determinantes. Com isso, apesar de não possuir elementos que possam ser classificados
como artigo definido „canônico‟, o armênio traz evidência para a postulação do nível
DP, relevante para as interpretações (in)definidas dos constituintes nominais. Essa
hipótese terá implicações também para o tratamento dos sintagmas sem marcação
morfológica aberta, que devem aparecer numa configuração peculiar com o núcleo
frasal.

Nas seções a seguir, passamos a discutir os tratamentos da organização estrutural
dos sintagmas nominais, o Caso e a definitude no arcabouço da Gerativa.
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2. AS PROJEÇÕES NOMINAIS NO TRATAMENTO GERATIVISTA

A estrutura das frases nominais é um dos focos de investigação dentro da
tradição gerativista, que ganhou destaque maior nas últimas décadas, com um acentuado
avanço em vários aspectos das projeções nominais, que incluem estudos sobre o
paralelismo entre estrutura interna de VP e NP (Webelhuth, 1995), trabalhos sobre Caso
e Projeções de Concordância de Caso (Loebel, 1994; Cornilescu,1993,1994; Kayne
(1989), além da existência de um número de projeções funcionais entre os núcleos D e
N, (Number Phrase em Ritter, (1988, 1991), Gender Phrase em Picallo (1991),
Possessive Phrase em Sportiche (1990) e Valois (1991)).
Este trabalho assume o paralelismo entre os domínios da sentença e os domínios
nominais, desenvolvido a partir de trabalho clássico de Abney (1987).
De acordo com as versões iniciais da teoria X-barra, o NP foi considerado uma
projeção endocêntrica do N. Para (Jackendoff, 1977), a projeção do NP não é dominada
por nenhuma projeção funcional e possui um único núcleo. Considerava-se que a
posição do especificador do NP é ocupada por vários elementos como artigos,
demonstrativos, NPs possessivos, adjetivos e pronomes interrogativos. A base empírica
para a associação de todos estes elementos com uma única posição sintática foi o fato de
eles terem uma distribuição similar, podendo ocupar a mesma posição no sintagma no
inglês, como exemplificado abaixo:

(10)

a. * John‟s the book/ * the John‟s book
b. * this the book/* the this book
c. * the his book/*his the book
d. * John‟s this book/*this John‟s book

Observe que o conceito de especificador e sua relação com a projeção foi
diferente nessa época. No sistema do Jackendoff, não havia restrição ao número de
projeções de um núcleo:
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(11)

N```

Spec

N``

Spec

N`

Compl

N

Compl

Apesar de ser uma análise que influenciou profundamente os estudos sobre as
projeções nominais, a estrutura proposta por Jackendoff deparou-se com alguns
problemas. Primeiro, notou-se que ela não reflete as diferenças entre os componentes
que poderiam aparecer na posição do especificador. Assim, o Genitivo não pode ser
igualado aos artigos e demonstrativos, pois os últimos constituem um grupo fechado nas
línguas naturais, enquanto os primeiros são classes abertas. Outras diferenças,
observadas entre os demonstrativos e artigos são: (a) os demonstrativos existem em
todas as línguas, enquanto o artigo não é uma categoria universal; (b) os demonstrativos
podem ser usados com ou sem NP complemento (uso transitivo ou intransitivo,
Alexiadou et al (2007)). Ademais, trabalhos recentes (como Giusti, 2002) argumentam
que os demonstrativos e os artigos não formam uma classe homogênia, ocupando
posições diferentes na estrutura interna do DP.
Outro problema da projeção nominal apresentada por Jackendoff resultou do
fato de que sua análise fora baseada nos dados do inglês, sem considerar a possibilidade
de co-ocorrência desses elementos em outras línguas, como italiano, grego, romeno e
armênio.
Uma outra direção na pesquisa dos sintagmas nominais começou com a DPhipótese de Abney (1987), ao propor que a estrutura interna das frases nominais é
paralela à estrutura interna das sentenças, na riqueza de sua configuração funcional. A
proposta de Abney é que os NPs são encaixados sob uma projeção superior DP
(Determiner Phrase), numa estrutura sintática que é correlacionada com as projeções
funcionais que dominam VP (CP ou IP, dependendo da análise). Esta análise explica
vários paralelismos entre os sintagmas nominais e verbais, e acomoda dentro da teoria
X-barra os elementos pré-nominais nas estruturas como em (12).
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(12) DP

D`

D

NP

The

book

Deve se notar que a pesquisa gerativa atual referente às projeções nominais foi
crucialmente motivada por essa hipótese de Abney, que deu impulso a várias linhas de
pesquisa.
No tratamento de Abney (1987) Det e Infl são entendidos como categorias com
funções semânticas parecidas, uma vez que o Det especifica a referência da frase
nominal, retomando um membro particular da extensão do nome, tal como o Infl age
com os verbos, i.e., os dois ancoram seus complementos (NP e VP) no contexto
extralingüístico. Nesta abordagem, os Genitivos pré-nominais do inglês são tratados
como sujeitos do NP, sendo que a marca de possessão -‟s aparece em D˚, a posição de
determinante. Logo, o Genitivo é atribuído ao sujeito da frase nominal de uma maneira
idêntica à atribuição de Caso Nominativo ao sujeito da sentença pelo Infl.

(13)
DP
3
Spec

D`
3

5

D˚

NP

The student

‟s

N˚
book

Para Szabolcsi (1994), existe um paralelismo entre a estrutura das frases
nominais (DPs) e a das sentenças (CPs), que envolvem flexão, extração de possuidor, e
artigos como complementizadores. Essa argumentação já fora desenvolvida em
Szabolcsi (1983) ao mostrar que o NP no húngaro tem uma estrutura parecida com a
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sentença, pois contém flexão, i.e., uma projeção Infl. Tal postulação é baseada no
paralelismo entre morfema possessivo dos sintagmas nominais e morfema de
tempo/aspecto nas sentenças, exemplificado em (14) a seguir. Neles, os morfemas –t- de
tempo e –e- de possessão são obrigatórios para garantir a gramaticalidade das sentenças.
alud-t-ø10

(14) a. Mari-ø

Mary-Nom sleep-PAST-3SG
„Mary slept‟

b. *Mari-ø

alud-ø

Mary-Nom sleep-3SG

c. A Mari-ø

vendég-e-ø

The Mary-Nom guest-POSS-3SG
„Mary‟s guest‟

d. *A Mari-ø

vendég-ø

The Mary-Nom guest-3SG

(14b) mostra que a sentença é agramatical sem o morfema de tempo (t), da mesma
forma que a (14d) é agramatical sem o morfema possessivo (e). A conclusão a que a
autora chega é:
It is reasonable to suppose that NP in Hungarian has its own INFL,
which under similar conditions as IFFL of a configurational S, governs
the subject and assigns its nominative Case (Szabolcsi, 1983, p. 90).

A diferença entre Infl nominal e verbal consiste na sua matriz de traços (feature
matrix): nos NPs, Infl é [+-poss], enquanto o Infl verbal é [+- tense]. A mesma idéia
sobre os dois tipos de INFL é posteriormente defendida em Szabolcsi (1986, 1989,
1990, 1994).

Horrocks and Stavrou (1985) argumentam a favor da posição Comp na frase
nominal grega. Eles discutem o movimento dos constituintes wh gerados pós10

Neste trabalho, optamos por manter as glosas originais dos autores, salvo quando mencionado.
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nominalmente para uma posição pré-nominal, a partir da qual torna-se possível a
extração.
Ao seguirmos a hipótese de que D e C são análogos, uma vez que ambos são
categorias funcionais cuja posição de Spec é a posição para os operadores e escape
hatch para movimento, uma das principais perguntas a ser respondida seria quanto ao
conteúdo dessas categorias funcionais, i.e, qual é o papel de D e C com respeito à frase
nominal e o verbo?

Szabolcsi (1994) sugere que:
(i)

somente frases no formato canônico de argumento podem funcionar como
argumentos dos núcleos que atribuem papel theta;

(ii)

tanto o complementizador como o artigo são subordinadores no sentido de
possibilitarem a sentença ou a frase nominal agir como argumentos.

Em outras palavras, o conteúdo lexical do C nas sentenças torna a proposição um
argumento, da mesma maneira que o conteúdo lexical do D torna o NP um argumento.
Os autores chamam isto de „Argument Conversion Hypothesis‟.
Portanto, vê-se que no domínio da frase nominal, os argumentos do predicado
devem ser nucleados por D. Isto é confirmado pelas línguas, nas quais os nomes
próprios nas posições argumentais podem ser precedidos pelo artigo definido, mas
aparecem sem os mesmos nas posições não-argumentais. Recorremos a um exemplo do
português brasileiro:

(15) a. (O) João é aluno de lingüística.
b. O nome dele é João.
c. * O nome dele é o João.

Em (15a), João é o sujeito da sentença, que é uma posição argumental, e pode ser
precedido por artigo definido, ao passo que o mesmo nome próprio na posição de
predicativo (que é não-argumental), deve aparecer sem determinante, como evidenciado
pela agramaticalidade de (15c).

Este ponto de vista está em sintonia com Longobardi (1994), cujo trabalho foi
importante para a relevância do D com a referencialidade e o fato de os DPs serem
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argumentos. Ao discutir os sintagmas nus, o autor observa que um núcleo nominal
singular contável não pode ocorrer no italiano nas posições tradicionalmente
argumentais (sujeito, objeto direto, objeto preposicionado, sujeito invertido dos
predicados ergativos ou não-ergativos) sem ser introduzido por um determinante aberto,
geralmente o artigo definido ou indefinido, o quantificador ou demonstrativo.

(16) a. * (Um/Il) grande amico di Maria mi ha telefonato.
(a/the) great friend of Maria called me up

b. Ho encontrato *(un/il) grande amico di Maria ieri
I met (a/the) great friend of Maria yesterday.

c. Ho parlato con *(un/il) grande amico di Maria ieri.
I spoke with (a/the) great friend of Maria yesterday.

d. Ha telefonato/È venuto *(um/il) grande amico di Maria.
Called up/came (a/the) great fried of Maria)

O autor mostra que a mesma restrição não funciona com os nominais
tipicamente não-argumentais, como vocativo, predicativo ou contexto exclamatório.

(17) a. Caro amico, vieni a trovarmi.
„Caro amigo, venha me visitar‟
b. Tenente, esegua l‟ordine!
„Tenente, execute a ordem!‟

c. Gianni è tenente.
„Gianni é tenente‟

e. Gianne è amico di Maria.
Gianne é amigo da Maria‟
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Como resultado da análise, Longobardi conclui que a „expressão nominal‟ é um
argumento só quando introduzido pela categoria D. Uma vez que a capacidade para
referência ou interpretação quantificada é um „ingrediente típico‟ de argumento, o autor
conclui que referencia e quantificação são propriedades da posição D.

Logo, vê-se claramente que para vários lingüistas (Abney, 1987, Stowell, 1989) a
capacidade referencial do nome é derivada da natureza do artigo (definido). Abney
(1987, p. 77) resume:
The function of the determiner is to specify the reference of a noun
phrase. The noun provides a predicate, and the determiner picks out a
particular number of that predicate‟s extension.

Num tratamento semântico, Heim e Kratzer (1998) definem que as categorias
lexicais como adjetivos, verbos e substantivos denotam predicados semanticamente.
Isso significa que os NPs pertencem ao tipo predicativo, que precisa passar por uma
operação semântica denominada type-shifting, a fim de se transformar num argumento.
Type-shifting pode ser realizado através de determinantes morfológicos abertos, como
os artigos, ou pelos type-shifters ocultos, como existenciais , definidos e tipos (kinds) .
Daí o surgimento da questão da expressão de definitude nas línguas que não
possuem artigos, onde vários meios morfossintáticos, entre os quais a marcação de
Caso, atribui estatuto argumental ao NP.
A hipótese-DP implica que o D tem um papel central no sistema nominal, e
levanta várias questões sobre o estatuto do mesmo, mais especificamente sobre a
posição e a interpretação dos artigos, pronomes demonstrativos e constituintes
possessivos, aliada à questão de como analisar as projeções nominais sem determinantes
abertos.
Na formulação da projeção nominal em termos da hipótese do DP, a
contribuição do artigo definido teve papel substancial. Nas palavras de Alexiadou et all
(2007, p. 55): “The article somehow stands out as the determiner par excellence of the
noun phrase”.
Os autores observam, ainda, que o papel preciso da categoria „artigo‟ e a sua
importância para a interpretação do sintagma nominal como um todo é um assunto
discutido extensamente em relação à hipótese DP. Eles citam vários pontos de vista
sobre o artigo, que levam em consideração suas propriedades semânticas ou sintáticas.
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Assim, as funções do artigo definido são vistos da seguinte maneira na literatura
relevante:

(18)

O artigo definido é:

(i) uma categoria gramatical que em algumas línguas gramaticaliza a noção
semântico -pragmática de definitude (Lyons, 1999);
(ii) o subordinador

que atribui estatuto argumental ao seu NP complemento

(Abney, 1987, Stowel, 1989, Szabolcsi, 1994);
(iii) um elemento que carrega „naturalmente‟ a referencialidade (Loebel,1989;
Longobardi, 1996);
(iv) o morfema puramente gramatical cujo papel mais proeminente é atribuir Caso
ao seu NP complemento (Giusti, 1993, 2002)11

Se assumirmos, seguindo as abordagens de Abney (1987) e Longobardi (1994),
que para ser argumento um sintagma nominal precisa ser referencial, i.e., o fato de o NP
ser argumento é relacionado à referencialidade do mesmo, então as funções em (ii) e
(iii) podem ser juntadas. Da mesma maneira, as definições em (ii) e (iv) podem ser
relacionadas entre si, se assumimos que um NP se torna argumento quando tem Caso
atribuído ou, vice-versa, quando assumimos que se o NP tem Caso a ele atribuído, ele
pode funcionar como argumento. Já a definição em (i) sugere que o artigo tem funções
semântico - pragmáticas e (iv), ao contrário, não reconhece nenhum conteúdo semântico
do artigo.
Neste ponto de vista, as funções em (i), (ii), (iii) estão associados com a
categoria D, a posição canônica do artigo na grande maioria dos tratamentos. A questão
que surge, entretanto, é se as funções em (i, ii, iii) são relacionados ao artigo definido ou
à categoria estrutural D e somente indiretamente ao artigo.
Observe que na contramão, há discussões que apontam que as funções em (ii e
iv) podem ser executadas também pela marcação de Caso, especialmente nas línguas
sem artigos (Ozturk, 2005).
Este ponto de vista será explorado no capítulo II. Por ora, registramos apenas
que dependendo da característica das línguas quanto à presença ou ausência de artigos,

11

Essa proposta será discutida em detalhes no capítulo II.

19

as funções em (10) podem ser realizadas por determinantes lexicais abertos ou outros
meios morfossintáticos, incluído marcação de Caso, ordem, etc.
Quanto ao D como categoria funcional e a sua expressão morfológica, a questão
que se coloca é se as propriedades apontadas acima referem-se às propriedades inerentes
ao D como uma categoria, ou ao artigo por si só, i.e., porventura seriam todas as
funções semânticas e sintáticas mencionadas acima propriedades do artigo em si, ou
seriam eles atribuídos à categoria semântico-sintática D?
Um assunto que permanece tangível na vasta literatura sobre a questão é a
relação entre o D como núcleo funcional de um lado, e as entidades semânticas como
detinitude e referencialidade e os itens tradicionalmente presumidos como realizações
do D (artigo definido, demonstrativos, etc.) de outro. Estes últimos são expressões da
categoria semântica de definitude e referencialidade. As funções precisas do D, em
geral, continuam a ser descritas de uma maneira vaga na literatura. Considere a citação
de Alexiadou et al (2007, p.159): “Is reference conveyed to the NP by virtue of the
functional head D as such, or is it conveyed by the lexical realizations (i.e. the fillers) of
D?”
Para alguns, é a posição estrutural D e não o artigo por si que atribui
referencialidade ao NP. O tratamento confirma-se pelos dados das línguas que não
possuem artigos, e pelas interpretações dos sintagmas nus nas línguas que os possuem.
Veja a citação de Kramský (1972, p.28-29):

Languages that do not possess an article of the same kind as English
and German do, can express the same concept by means of other
grammatical categories. Some Asian languages posses an objective case
which corresponds with the definite article of let us say English. The
difference between the nominative and partitive case in Finnish
resembles in a way the function of articles.

A questão de realização linguística do conceito de definitude é um assunto muito
relevante para nossa pesquisa.
Para Lyons (1999) a gramaticalização de definitude implica que D por si só é o
veículo da definitude semântica, apresentada sintaticamente como traço [+- Def]. A
relação do [+-Def] com o significado varia de uma língua para outra.
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Thus for languages in general there is a range of noun phrase uses
which can in principle be characterized as definite, because they can be
described in terms of identafiability or inclusiveness. These uses
represent „semantic definiteness‟ but this is not what articles encode. A
given language need not treat

the full range of these uses as

grammatically definite; so the feature specification [+DEF] can segment
the semantic field at different points in different languages, its range in
a particular language being shown by which uses require the presence
of the definite article or other definiteness marker (Lyons 1999, p. 159).

Um quesito teórico importante que está na pauta das discussões é a relevância da
existência da estrutura DP básica em todas as línguas, mesmo as que não possuem
determinantes abertos. Em outras palavras, a pergunta é: o D realizado (abertamente ou
covertly) é universal?
Será que a projeção DP se justificaria nas línguas sem artigos ou seria mais
relevante presumir que os sintagmas nominais nestas línguas não projetam DPs? Estas
são questões que vem sendo tratadas de maneiras diferentes na gramática gerativa das
últimas décadas. Um desafio para modelar a variação entre as línguas é que a marcação
de referencialidade usa, além dos determinantes lexicais, vários recursos sintáticos e
morfológicos.
Uma questão ainda maior, que vem surgindo da evidência empírica das línguas
não-configuracionais, nas quais as noções de (in)definitude são expressas sem nenhum
tipo de evidência morfológica no domínio do sintagma nominal, é se os princípios de
estruturação dos sintagmas nominais assumidos pela gramática Gerativa são adequados
para cobrir a variação translinguística. Neste aspecto, são de extremo interesse os dados
revelados em Muller et al (2006), Muller (2009) sobre o Karitiana, língua indígena
brasileira do tronco tupi. Nessa língua, o sintagma nominal é, pelo menos
superficialmente, desprovido de qualquer operador funcional, como flexão de número,
marca de (in)determinação ou de operadores quantificacionais. Por conseguinte, os
sintagmas nominais em Karitiana ocorrem nus como argumento, sem presença aparente
de material funcional como artigos, quantificadores, classificadores ou marcação
morfológica de número. Observe os exemplos de Muller et all (2006), que mostram
que o nome nu gooj („canoa‟) na sentença (19) e o nome nu õwã („criança‟) na sentença
(20) podem ser usados para se referir a entidades singulares, plurais, definidas ou
indefinidas, como se vê pelas várias traduções possíveis.
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(19) Maria nakam‟at
Maria naka-m-‟a-t

gooj
gooj

Maria decl-caus-fazer-nfut barco
„Maria fez o(s)/um(s)/algum(s) barco(s)‟

(20) Õwã
õwã

naokoot y‟it
na-okoot-ø y-‟it

criança decl-morder-nfut 1s-filho (homem falando)
„A(s)/uma(s)/alguma(s) criança(s) mordeu/morderam meu(s) filho(s)‟

Os dados acima mostram que os nomes nus são entendidos como definidos ou
indefinidos a partir do contexto, pois não existem, nessa língua, marcas de
definitude/indefinitude e/ou determinantes definidos/indefinidos. A aparente ausência
de projeções funcionais em Karitiana nos leva a questionar propostas, como a de
Longobardi (1994, 2001) exposta acima, em que se defende que argumentos são
necessariamente sintagmas acompanhados por um determinante.
Qual seria, então, a organização dos sintagmas nominais universalmente? Como
postular a existência do nível DP nas línguas como Karitiana? Estas são questões
profundas que, apesar dos avanços teóricos significativos, ainda dão espaço a calorosas
discussões na teoria.
Entre os pesquisadores, há muitos que defendem a universalidade da projeção
DP como categoria relevante para interpretação semântica nas línguas naturais. Entre
estes, Abney (1987), para quem mesmo na ausência do artigo, uma frase nominal
argumento é dominada por núcleo D. Nestas análises, todos os argumentos são DPs, e o
núcleo D contribui de uma maneira específica para interpretação da projeção nominal.
Para Longobardi (1994), que analisa a distribuição dos artigos do ponto de vista
sintático, o D vazio é permitido sob condições restritas. O autor assume que D deve ser
visível de alguma maneira para a interpretação semântica em LF. Os seguidores desta
abordagem, entre os quais Szabolcsi (1993), assumem o núcleo funcional D como
responsável para a interpretação do NP. Isto significa que, mesmo na ausência de um
artigo morfologicamente realizado numa língua, o NP interpretado como definido
projetaria o núcleo D, o que vem a ser uma posição estrutural obrigatória.
Kupisch (2003) resume outra posição vigente entre os autores como Boucher
(2005), Dobrovie-Sorin (2001, p. 208), Delfitto and Schroten (1991) e outros, que se
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opõem aos autores mencionados acima, advogando que nas línguas sem determinantes
abertos, a projeção D não pode ser postulada para derivar o estatuto referencial dos
nominais. Nessas línguas, o valor nominal, referencial ou definido, deve ser checado
contra outras projeções funcionais existentes.
Numa

abordagem

semântica,

Chierchia

(1998)

argumenta

contra

a

universalidade do DP como uma projeção funcional, e sugere que as línguas podem
variar na imposição das restrições sob os sintagmas nominais. O autor propõe um
parâmetro universal, chamado de Nominal Mapping Parameter (Parâmetro de
Mapeamento Nominal), que define como um NP recebe a sua interpretação numa língua
particular. A tipologia de Chierchia é baseada nos traços [-/+argumento] and [-/+
predicado], que determina o mapeamento da categoria sintática NP quanto à sua
interpretação. De acordo com este parâmetro, entre outras línguas o chinês, possui NPs
marcados como [+arg;-pred]. Tais NPs, são inerentemente do tipo <e> e, portanto,
podem ocorrer nas posições argumentais sem a presença de determinantes. Nas línguas
românicas os NPs são [-arg;+pred], i.e, são do tipo semântico <e,t> e não podem atuar
como argumentos sem serem subordinados por uma projeção D. Existe, ainda, um
terceiro tipo de línguas, como as eslavas ou germânicas, nas quais os NPs têm os traços
[+arg;+pred] e exibem características mistas.
Observe a tabela a seguir, que apresenta os tipos de línguas e seus traços quanto
ao Parâmetro de Mapeamento Nominal de Chierchia.

Tabela (1). Os tipos de línguas de acordo com Parâmetro de Mapeamento
Nominal.
Predicado

Argumento

Chinês

-

+

Línguas românicas

+

-

+

+

Línguas

eslavas

e

germânicas
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A proposta de Chierchia foi um passo importante no estudo das propriedades dos
sintagmas nominais. Entretanto, vários outros trabalhos têm questionado a tipologia das
línguas proposta pelo autor.12

Boskovic (2008) discute a estrutura dos sintagmas nominais nas línguas sem
artigos em comparação com as que os possuem. Argumentando contra a análise de que
o nível D, mesmo vazio, deve ser postulado para as línguas sem artigos, o autor
providencia um número de argumentos que constatam uma diferença estrutural
fundamental13 entre as línguas com artigos, como é o inglês, e as línguas como serbocroata, nas quais, de acordo com o autor, o DP não está presente. Assim, nos exemplos a
seguir, o (21) tem DP, enquanto o seu equivalente em servo-croata (22), apesar da sua
interpretação definida, não projeta o nível D.

(21) The stone broke the window.
(22) Kamen jê razbio prozor.
Stone is broken window

Entretanto, há um outro ponto de vista que muitos pesquisadores assumem: a
noção de definitude é universal, mas a categoria funcional D marcada abertamente não
é. De acordo com este tratamento, o DP é projetado somente quando relevante, i.e.,
mesmo com ausência de artigo (definido) aberto, a referência nominal, bem como
algumas propriedades dos NPs argumentos, podem ser explicadas projetando o D.
Progovac (1998) e Pereltsvaig (2006), que pesquisam línguas sem determinantes

12

Schmitt & Munn (1999) mostram que o Parâmetro é problemático para os dados do PB, tanto
conceitual como empiricamente.
13
As argumentações para a ausência do DP nas línguas sem artigos incluem as generalizações a seguir:
(i)
a. Only article-less languages may allow left-branch extraction (more precisely, AP extraction).
b. Only article-less languages may allow adjunct extraction out of TNPs.
c. Only article-less languages may allow scrambling (i.e. long-distance scrambling out of finite
clauses)
d. Negative raising (i.e. licensing of strict NPIs under negative raising) is disallowed in articleless languages.
e. Multiple wh-fronting languages without articles do not display superiority effects
f. Only languages with articles may allow clitic doubling.
g. Only languages with articles allow the majority superlative reading.
h. Head-internal relatives display island-sensitivity in article-less languages, but not in languages
with articles.
j. Polysynthetic languages do not have articles. (Boskovic, 2008, p. 3)
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abertos, fazem parte dessa vertente de pensamento, que assumimos também no nosso
trabalho14.
Destarte, dependendo da sua interpretação, os sintagmas nominais podem ser
NPs ou DPs. Tal ponto de vista está de acordo com um dos principais objetivos do
Programa Minimalista, que é deixar as derivações sintáticas mínimas quanto à
economia. De acordo com Chomsky (1995, p. 151): “Just as there can be no superfluous
steps in derivation, so there can be no superfluous symbols in representation”.

Tradicionalmente, o contraste entre NP e DP parece estar ligado com a distinção
entre argumentos e predicados (Stowell, 1989, Longobardi, 1994). Em Chomsky (2000,
p. 13), a distinção foi explicitamente relacionada à distinção entre específicos e nãoespecíficos.
In MP (Minimalist Programme) it is speculated that categories lacking
interpretable features should be disallowed […]. The argument carries
over to other cases, among them semantically null determiners Dnull. If
true D relates to referentiality/specificity in some sense, then as
indefinite non-specific nominal phrase (a lot of people, someone that
enters into scopal interaction, etc) must be a pure NP, not DP with a D
null […].

A ideia de que o nível DP está associado às instâncias particulares, enquanto o
nível NP às denotações de tipo (Carlson, 1977) é bem aceita, como vemos em
Longobardi (1994, p. 649):

We can affirm that the N-position is interpreted as referring to universal
concepts, that is, to kinds; the D position, instead, determines the
particular designation of the whole DP, either directly, by being
assigned reference to a single individual object, or indirectly, by hosting
the operatos of a denotational (operator-variable) structure.

Como veremos no percurso da nossa investigação, os dados do armênio trazem
evidência para esta distinção entre N e D quanto à interpretação dos sintagmas
nominais.

14

Esta questão será desenvolvida melhor no capítulo II.
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Conforme exposto no inicio deste capítulo, há um recorte pouco claro entre as
funções do sufixo –n/y e marcas de Caso no armênio, para cuja análise devemos
introduzir os conceitos de Caso e definitude dentro da teoria Gerativa, os quais
discutiremos nas seções que se seguem.
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3. CASO

Nesta seção apresentamos um breve resumo do conceito de Caso dentro da
teoria gerativa.
A concepção de Caso na sua versão tradicional refere-se aos sistemas de
marcação morfológica dos NPs, os quais diferem em número, em função dos
marcadores e de acordo com as relações gramaticais por eles marcadas nas línguas
naturais. Veja a citação de Blake (2002. p.1): “Case is a system of marking dependent
nouns for the type of relationship they bear to their heads”.
Uma outra dimensão do Caso está refletida na suposição de que o Caso
morfológico expressa propriedades mais abstratas dos NPs, resumidas na noção de Caso
abstrato. Tal tratamento de Caso é um dos conceitos fundamentais na gramática
Gerativa. A essência desta noção e a sua diferença do tratamento tradicional de Caso é
bem refletida nas palavras de Bobaljik e Wurmbrand (2008, p.44):

Case Theory in GB/Minimalism is about the distribution of NPs, not
about morphological form per se. In this theory, „abstract case‟ plays a
central role in being one of the driving forces of movement, uniting a
variety of transformations (passive, raising, unaccusative, etc.), and in
regulating alternations between overt and unpronounced subjects in
nonfinite clauses.

A Teoria de Caso, introduzida por Chomsky em 1981 foi escalada como um
módulo da Gramática Universal e tem passado por vários desenvolvimentos teóricos
que afetaram o modo de sua implementação, preservando, entretanto, a sua essência, a
de ser uma condição fundamental para licenciamento sintático dos elementos nominais
na sentença, sem a qual tais elementos falham ao entrar na derivação e se relacionar
com os demais núcleos.
Isto está refletido no Filtro de Caso, postulado por Chomsky (1981, p. 49):

(23)

Case Filter: *NP if NP has phonetic content and has no Case.
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Na fase de Regência e Ligação (1981, 1986) foi argumentado que a morfologia
que aparece nos elementos nominais em certas línguas é meramente uma manifestação
superficial de uma noção sintática universal, i.e., Caso abstrato é universal, enquanto o
Caso morfológico é específico de uma língua para outra.
Neste trabalho, seguindo Chomsky (1981), assumimos que todos os NPs têm
Caso a eles atribuído, pelo menos, abstratamente. Entendemos que Caso abstrato é uma
propriedade universal, e sua realização por meios morfológicos varia nas línguas
naturais.
O Filtro de Caso foi relacionado com outras propriedades da gramática. Uma das
hipóteses relaciona o Caso com o critério theta. Neste ponto de vista, o Filtro de Caso
não é uma propriedade independente da gramática, mas deriva da condição de
visibilidade dos NPs, que é relacionada à teoria theta: para ser argumento de um
predicado, o NP deve ser visível. NPs não visíveis não podem receber papel theta. Por
conseqüente, NPs sem Caso violam o critério theta, i.e, o predicado pode atribuir papel
theta somente ao NP que se torna visível através de atribuição de Caso. Observe a
citação de Webelhuth (2001, p.46):

The specific idea pursued in LGB (Lectures in Government and
Binding) is that proposed in Aoun (1979): arguments are made „visible‟
for theta role assignments by Case. In this conception, the Case Filter
becomes condition on theta role assignment and hence part of the theta
criterion.

A formulação mais precisa dessa ideia está refletida em Chomsky (1986b, p.96):

(24) Theta Criterion:

(a) A position P is visible in a chain if the chain contains a Case-marked
position.
(b) Each argument A appears in a chain containing a unique visible theta
position P, and each theta position P is visible in a chain containing a unique
argument A.

28

Portanto, o Caso torna-se necessário para que o NP seja visível à atribuição de
papel theta, e então possa ser interpretado. Observe que o Filtro de Caso aplica-se a
qualquer DP, independentemente do seu estatuto argumental. DPs adjuntos, bem como
os argumentos, devem ter Caso atribuído.
Tal fato suscita dúvida quanto à redução da condição de visibilidade ao Filtro de
Caso, que não distingue entre argumentos e adjuntos, mas somente requer que todos os
DPs fonologicamente abertos sejam marcados por Caso. Ozturk (2005), por exemplo,
defende um outro tratamento de visibilidade, ou seja, esta última ser uma condição
independente que se aplica aos DPs argumentos e ultrapassa a noção de Caso. Como
evidência disso Ozturk cita trabalho de Lin (2001) sobre o japonês, que segundo o
primeiro, traz argumentos robustos para que a condição de visibilidade seja postulada
independentemente do Filtro de Caso. Ademais, o Ozturk cita Baker (1996) que revela
ser a existência da incorporação e concordância nas línguas polissintéticas uma garantia
à identificação dos argumentos na PF, que satisfaz a condição de visibilidade
independentemente de Caso, e, portanto, permite a atribuição de papel theta.
Além da distinção fundamental entre Caso abstrato e morfológico, uma outra
diferenciação, introduzida desde o modelo de Regência e Ligação (Chomsky, 1981,
1986), é traçada entre dois tipos de Casos dentro da gerativa: Caso estrutural e Caso
inerente.
O Caso estrutural é atribuído ao NP de acordo com a sua posição na
configuração estrutural, por núcleos funcionais, sob c-comando: Nominativo por T
finito ao NP mais próximo, e o Acusativo por v (ativo, transitivo) ao NP mais próximo.
Os Casos inerentes são aqueles considerados reflexões diretas dos papéis
temáticos, como discutido em Fillmore (1968). Nas línguas com um sistema rico de
marcação morfológica casual, os Casos oblíquos como Genitivo ou Instrumental
refletem os papéis temáticos de um NP, atribuídos em estrutura D. Para Chomsky
(1986, p. 193) o Caso inerente está associado com a marcação theta, sendo esta uma
condição obrigatória para a atribuição de Caso inerente ao NP, enquanto o estrutural
independe da marcação theta.
A distinção de Casos, embora argumentada detalhadamente e aceita por uma
grande maioria dos pesquisadores, apresenta problemas, sendo o maior o chamado
„quirky Case‟ do islandês, fenômeno em que o sujeito da sentença é marcado por Caso
diferente do Nominativo, um Caso Estrutural.
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Outro problema que parece surgir com os Casos inerentes é o de existirem
muitas línguas em que o Caso morfológico marca, além do papel temático do
argumento, informações de natureza semântica como aspecto, modo, tempo do verbo,
variação léxica, estilo e negação.
Negrão e Viotti (2005) indicam que a distinção dos Casos entre estruturais e
inerentes apresenta vários problemas. Comparando suas propriedades, as autoras
apontam que as diferenças entre os dois tipos de Caso podem ser insuficientes para
justificar uma distinção tão rígida no âmbito da teoria gerativa.
Sigurðsson (2003) aponta que o tratamento do Caso na teoria chomskiana nos
leva a uma concepção do Caso morfológico como uma manifestação de Forma
Fonológica (PF), enquanto o Caso abstrato é um fenômeno de sintaxe que não é
necessariamente expresso ou refletido em PF. O autor elucida a natureza do Caso
morfológico (caso-m), mostrando que um Caso abstrato pode ser expresso por mais de
um caso-m, i.e., ter muitas realizações superficiais, e que o mesmo caso-m pode ser a
realização de mais de um Caso abstrato. Tal fato sugere que a correlação entre Caso
abstrato e o Caso morfológico é mais complicada do que é assumido tradicionalmente.
Ademais, o autor observa que Casos inerentes morfológicos têm tipicamente
significados ou funções múltiplas. Como conseqüência, o autor constata que o Caso
morfológico, ao ser sempre relacionado ao Caso abstrato, é menos regular e previsível
do que tradicionalmente aceito pelos lingüistas: ele é geralmente relacionado ao
significado e à estrutura, porém de modos variados e parcialmente contraditórios.
A implementação formal de Caso tem passado por mudanças significativas,
principalmente desde o advento do Programa Minimalista a partir dos anos 90, sem
influenciar no papel do Caso abstrato. McFadden (2004), ao discutir desenvolvimentos
na teoria de Caso, aponta que o Caso foi repensado como um traço do DP, que deve ser
checado numa configuração particular com o núcleo funcional apropriado, ao invés de
ser atribuído por tal núcleo. Restrições como o Filtro de Caso, que se aplicavam num
único nível de representação, foram adaptadas ao modelo derivacional, baseado em
princípios de localidade e economia. Nessa passagem da teoria representacional para
Teoria derivacional, os traços de Caso nos DPs e núcleos funcionais são vistos como
diacríticos que desencadeiam e constrangem movimentos.
A ideia de que todo o movimento é motivado por traços levou a uma
redundância com uma outra postulação fundamental da GB, o Principio de Projeção
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Estendida (Chomsky, 1982), que exige a presença obrigatória do sujeito nas sentenças
finitas. Essa redundância entre EPP e o Caso quanto ao desencadeamento de movimento
(Haeberli, 2001), é um problema recorrente em GB e Minimalismo, em que houve uma
expansão significativa do Principio da Projeção Estendida (EPP). Reformulado como
um traço não-interpretável, e por requerer que o especificador de um núcleo funcional
seja preenchido, o EPP é usado para explicar inserção de expletivos, cyclic raising e
outros fenômenos.
Conforme citado em McFadden (2004), nas versões anteriores da teoria
(Chomsky, 1993), os sujeitos e objetos subiam para os especificadores dos respectivos
nós funcionais, para checar seus traços de Caso. Entretanto, isso foi revisto em
Chomsky (2000, 2001). O Agr foi eliminado e todo o movimento-A é guiado agora por
traços do EPP: no T para sujeitos e no v para objetos. O Caso não impede mais o
movimento, mas o permite, no sentido de o DP ser somente visível para atração por um
traço EPP se os seus traços de Caso não forem checados ainda. Uma vez checados, o
DP não se movimenta mais.
Nas últimas décadas houve, por outro lado, um desenvolvimento significativo na
relação entre Caso sintático e morfológico. Nos primeiros trabalhos minimalistas,
incluindo Chomsky (1993, 1995b), todas as palavras entram na derivação sintática
completamente formadas e flexionadas, e os traços morfológicos da palavra
desencadeiam derivação sintática. A partir de 2001, para Chomsky, a checagem de traço
não é a de deletar, mas especificar. Quando o DP se move para uma configuração
relevante com o núcleo funcional, os traços de Caso são especificados com o valor
apropriado, que depois determinará a forma superficial das marcas de Caso no Spellout.
Apesar de o Caso ser um dos conceitos centrais na Gramática Gerativa, a sua
teoria prossegue sendo questionada em várias línguas que usam as distinções do Caso
realizado abertamente para funções muito distintas, deixando os princípios de atribuição
do mesmo com muitas perguntas.
Muitos pesquisadores se empenharam na discussão das conseqüências da idéia
de Chomsky (1981), onde Caso é um traço universal das línguas, mostrando como tal
idéia básica afeta nossa compreensão da natureza do Caso morfológico, e sua correlação
com Caso abstrato.
Nas palavras de Pesetsky & Torrego (2009) o estudo de morfologia de Caso e a
distribuição das expressões nominais nas línguas é uma das áreas onde a sintaxe
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gerativa avançou de forma significativa, desde as propostas anteriores. Um número
grande e crescente de estudos identificou padrões e princípios gerais que permitem
elucidar os tópicos relevantes. Os autores (Pesetsky & Torrego, 20009, p.19) apontam,
entretanto
At the same time, it is fair to say that the phenomenon of case
represents one of the more outstanding challenges for the Minimalist
conjecture and much controversy remains, with many fundamental
questions, including the reason why case should exist at all, do not yet
have substantive answers. In this sense, research on case remains very
much “work in progress”.

Entre os assuntos que carecem de investigação mais profunda, duas serão
discutidas nesta pesquisa: (i) a relação entre o Caso e a definitude, que deve explanar
por que o Caso opta pelos DPs, mas se acautela com os NPs e, (ii) os tratamentos dos
sintagmas Genitivos, sua distribuição sintática e estrutura.

Passamos, a seguir, à discussão da noção de definitude e sua expressão nas
línguas naturais.
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4. DEFINITUDE, REFERENCIALIDADE E ESPECIFICIDADE

Esta seção é dedicada à introdução dos conceitos de definitude e as noções
relacionadas, como referencialidade e especificidade, apresentada de uma maneira
sucinta.
Na discussão de definitude, é imprescindível distinguir a categoria
semântica de definitude da sua realização nas línguas naturais, que pode incluir meios
morfossintáticos diferentes, entre os quais destaca-se a posição privilegiada do artigo.
Vários estudiosos têm tratado do conceito de definitude sob diferentes
enfoques, entre os quais Chesterman (1990), Quirk et al (1985), Jespersen (1924),
Christophersen (1939), Hawkins (1978) e Lyons (1999), Longobardi (1994, 1996,
2005), Chierchia (1998) e Zamparelli (2000) e outros.
A definitude está ligada a certas noções pragmáticas, entre as quais a mais
proeminente é a de identificabilidade (identifiability), que implica que o falante assinala
que o ouvinte pode identificar o referente de um DP particular. Outro componente
característico dos sintagmas definidos é a noção de familiaridade, que pressupõe que a
referência do DP faz parte do conhecimento mútuo do falante e do ouvinte.
Na tradição lógico-filosófica de Frege (1892) e Russel (1905), uma noção
crucial na definição de definitude torna a ser a inclusividade (inclusiveness), definida da
seguinte maneira por Abbott (2006, p.126): “Inclusiveness is a reference to the totality
of entities or matter to which the descriptive content of the NP applies”.
Lyons (1999) apresenta um panorama de análises de definitude em vários
moldes teóricos, indicando que todos eles partem da inclusividade ou da
identificabilidade, como base da análise, com a tendência geral de os lógicos e
semanticistas preferirem a inclusividade, enquanto os pragmáticos, a identificabilidade.
Além das correntes citadas, há ainda outras que tendem combinar os dois conceitos.
Para Lyons (1999) a definitude é uma categoria morfossintática, que
gramaticaliza a categoria pragmática de identificabilidade.
Chesterman (1991) postula que definitude não é uma noção semântica primitiva,
mas é composta de um número de oposições. Em sua análise, „definido‟ e „indefinido‟
não são opostos polares, mas conceitos diferentes qualitativamente. Para analisar o
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conceito de definitude como um fenômeno de escala, foram feitas várias propostas por
lingüistas como Jespersen (1924), la Grasserie (1896) e outros. Para eles, inclusive
Chesterman, definitude chega a ser considerada como uma noção de escala.
Deve-se observar que, mesmo numa língua como o inglês, discutida
detalhadamente na tradição linguística, não há uma teoria unificada sobre a definitude.
Apesar de inúmeros trabalhos escritos sobre o assunto, alguns temas fundamentais
ficam sem solução convincente, como é o caso da definição de genericidade ou a
questão do artigo como categoria sintática.
A questão do estatuto da definitude como categoria universal fica mais tangível,
ao considerarmos as línguas que não possuem artigos, tais como o russo, finlandês e
outras. Estas línguas apresentam um interesse especial para análise da definitude, pois a
expressam com uma variedade de outros recursos, como a ordem de palavras ou
alternância de Caso. A questão que se levanta é como esses recursos funcionam, e se a
definitude nelas expressa é idêntica àquela expressa pelos artigos. Por decorrência,
como apontado em Lyons (1999), o significado dos determinantes de (in)definitude nos
trabalhos modernos é frequentemente vago ou até ambíguo, o que deixa aberta a questão
sobre a definição clara da (in)definitude.
Além da definitude, duas noções ligadas à mesma são relevantes para o nosso
trabalho: referencialidade e especificidade.
Ao ser proposta, a referencialidade, se relacionou com os sintagmas definidos e
foi introduzida a partir das sentenças do tipo (25) abaixo, que exemplifica de que modo
as descrições definidas podem ser usadas referencialmente e atributivamente. O
exemplo é de Donellan (1966):

(25) Who is the man drinking a martini?
No uso atributivo, o falante se refere a alguém que não conhece. Considere o
seguinte contexto. Ao supormos que a sentença é pronunciada numa reunião dos
Alcoólatras Anônimos, em que o responsável foi informado que um dos membros
trouxe Martini à reunião, logo, o responsável pronunciaria (25). Neste caso, o
responsável não se refere a nenhum indivíduo em particular, e quer identificar aquela
pessoa que encaixaria na descrição. Ainda, se a informação não for verdadeira, não
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haveria ninguém que tivesse trazido Martini, e o „the man‟ não seria identificado. Temse, portanto, o uso atributivo do sintagma definido.
Imaginemos agora um outro contexto: num bar, uma mulher interessada no
homem que está tomando Martini, faz a pergunta em (25). Neste caso, a falante
manifesta o interesse em saber quem é o homem que está tomando Martini, se referindo
diretamente a ele. Nesse caso qualifica-se o uso referencial.
Quine (1960, p. 141) discute as propriedades referenciais dos NPs definidos nos
exemplos como (26):

(26).

John is looking for the dean.
a. ……. whoever it might be.

não referencial

b. ….., namely, for Smith, who happens to be the dean.

referencial

O NP definido the dean se comporta de maneira diferente sob o escopo do verbo
intencional look for.

A noção de especificidade foi introduzida para os NPs indefinidos como
analogia da categoria „referencialidade‟ para os NPs definidos.

Quine (1960) observa que ambigüidade parecida com (26) pode ser encontrada
com os NPs indefinidos, como em (27). Este tipo de contraste foi chamado mais tarde
de específico vs. não específico (Baker, 1966, Fillmore, 1967) e se espalhou
rapidamente nas discussões linguísticas.

(27) John is looking for a pretty girl.
a. …. Whoever he will meet, he will take her to the movies. não-específico
b.

…. , namely Mary.

específico.

O mesmo contraste na leitura das expressões indefinidas é ilustrado pelo
exemplo clássico de Fodor & Sag (1982), que trazemos em (28):

(28). A student in Syntax I cheated on the exam.
a. His name is John.
b. We are all trying to figure out who it was.
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O NP indefinido a student tem duas interpretações: na interpretação específica, o
referente do NP indefinido é determinado, como mostra o (28a), diferentemente do
(28b).
Conforme Von Heusinger (2002), apesar de não haver uma definição uniforme
da noção de especificidade, na maioria das vezes, a mesma é considerada como uma
propriedade dos NPs indefinidos. Além disso, são comuns as definições de definido e
específico em termos de grau de familiaridade (familiarity) do falante e do ouvinte.
Assim, os NPs definidos são usados quando o falante, bem como o ouvinte podem
identificar o referente, ao passo que o específico é usado quando somente o falante
identifica o referente. Logo, os NPs não específicos indicam que nenhum dos dois
(falante e ouvinte) pode identificar o referente. Resumimos estas definições na tabela
(2) que segue:

Tabela (2). Sintagmas nominais quanto ao grau de familiaridade.
Identificado por

Definido

Indefinido

Indefinido

específico

não-específico

Falante

+

+

-

Ouvinte

+

-

-

À diferença da definitude, não existem, nas línguas indo-européias, conjuntos de
artigos para marcar a distinção entre específicos/não específicos. Entretanto, muitas
línguas têm meios de marcar especificidade lexicamente ou morfologicamente. Lyons
(1999, p.59) sumariza as observações de variadas línguas da seguinte maneira:
“Partículas marcando especificidade, ou algo mais próximo à especificidade do que à
definitude, são bastante usados”. O famoso exemplo de marcação morfológica de
especificidade é o Acusativo do turco, que é discutido em Enç (1991), Von Heusinger
(2002), Aygen-Tosun (2002) e outros. Em Yeghiazaryan (2005), mostramos que a
especificidade marcada casualmente também se manifesta no armênio.
Von Heusinger (2002) apresenta uma análise de duas categorias semânticas:
especificidade e definitude e, contrariando a tradição de serem as expressões específicas
consideradas como uma subclasse dos NPs indefinidos, assume que as duas categorias
são independentes uma da outra. Para ele, a definitude expressa uma propriedade
pragmática do discurso, a familiaridade (Kartunnen, 1976, Kamp, 1981, Heim, 1982),
enquanto a especificidade espelha uma estrutura das relações referenciais mais afinada
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entre os itens usados no discurso. Tal propriedade pode se referir tanto aos NPs
definidos, como aos indefinidos, da mesma forma que genericidade.
Esta idéia confirma-se nos exemplos de Prince (1981, p. 231, apud Von
Heusinger), observando que tanto os NPs definidos como os indefinidos podem exibir
vários modos de referência. Considere os exemplos a seguir:

NPs indefinidos: modos de referência.
(29)

a. A body was found in the river yesterday.

Específico

b. A tiger has stripes.

Genérico

c. John is a plumer.

Predicativo

d. I never saw a two-headed-man.

Atributivo (não-específico)

NPs definidos: modos de referência.
(30)

a. The body was found in the river yesterday.

Específico

b. The tiger has stripes.

Genérico

c. John is the president.

Predicativo

d. They‟ll never find the man that will please them.

Atributivo

Portanto, para Von Heusinger (2002) a especificidade afeta tanto NPs definidos
como indefinidos. O NP específico indica que o item associado ao discurso é
referencialmente ancorado a um outro item do discurso, e, portanto, assume, entre
outras, as propriedades de escopo da sua âncora.
Resumindo, o nosso recorte entre as noções de definitude, referencialidade e
especificidade é o seguinte:

(31) a. Definitude é uma noção semântica que pressupõe identificabilidade.
b. Apesar de originados como se referindo à definitude e indefinitude, a
referencialidade e a especificidade, respectivamente, são noções independentes,
que podem ser aplicadas tanto aos definidos como os indefinidos.
c. Tais noções são universais, sendo que a sua implementação varia de uma língua
para outra.
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Deve se observar que, nas discussões lingüísticas, as noções de definitude,
referencialidade e especificidade muitas vezes não chegam a ser claramente delimitadas,
pois o recorte entre estas é bastante nebuloso. Tal problema é redundante na literatura
sobre as projeções nominais, que além dos três conceitos mencionados, também usa o
termo „determination‟, introduzido por Loebel (1993), definido da seguinte maneira por
Alexiadou, Haegman & Starvou (2007, p.169):
„Determination‟

is

the

superordinate

term

which

comprises

definiteness and indefiniteness:[definite] and [indefinite] are simply
realizations of determination.

Em decorrência disso, deve ser tomada muita cautela na hora de operar com
esses conceitos, para garantir que as propriedades e características das línguas quanto à
definitude não se reflitam erroneamente.

Ao sumarizar a apresentação dos pressupostos teóricos, podemos concluir que
Caso e definitude (referencialidade) atuam no processo de transformação de um
sintagma nominal em argumento sintático.
Como vimos, as restrições quanto à obrigatoriedade de um sintagma nominal ter
Caso a ele atribuído e ser referencial (definido) provêm de campos diferentes de
investigação dentro da gerativa, um ligado à Teoria de Caso e Visibilidade, e o outro
ligado à realização da noção de (in)definitude, através de uma posição funcional dentro
da frase nominal.
Uma vez que estas condições são postuladas independentemente, deveríamos ter,
na teoria, dois conjuntos de meios: um para refletir o Caso (marcação morfológica), e
outro para espelhar referencialidade (sistema dos artigos).
O problema do armênio é que a partícula descrita como sufixo definido difere
tanto dos artigos como das marcas de Caso, pois parece atuar na marcação de Caso e na
atribuição de definitude de um modo peculiar. Desvendar qual é a ligação entre Caso e
definitude no armênio e quais as conseqüências desta interação será o tema do capítulo
seguinte.
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CAPÍTULO II

CASO, DEFINITUDE E
O ESTATUTO DO SUFIXO –N
NO ARMÊNIO

1. INTRODUÇÃO

Um dos assuntos discutidos no âmbito dos estudos gerativos das últimas
décadas, especialmente nas línguas com marcação morfológica de Caso, é a relação
entre o Caso e a definitude. Revelar se há interação desses dois conceitos no armênio e
o modo como tal relação é refletida na estrutura da frase nominal é o tema principal
deste capítulo.
Como vemos em Chomsky (a partir de 1981) e Longobardi (1994, 2001), as
noções sintáticas de Caso e (in)definitude, postuladas independentemente, impõem
exigências fortes sobre as frases nominais, sendo que a primeira garante que todo NP
tenha Caso a ele atribuído, enquanto a segunda exige que um NP predicado se torne um
argumento, passando pelo mecanismo de type-shifting, que pode ser mediado por DPs
(abstratos ou abertos) à la Longobardi.
Procuramos analisar essas duas condições, a sua correlação e o modo como são
realizados na sintaxe dos sintagmas nominais do armênio. O ponto crucial para a análise
aqui desenvolvida é definir o estatuto do sufixo –n/y, considerado artigo definido pelas
gramáticas do armênio. Apesar de atuar aparentemente na atribuição da definitude ao
NP, o comportamento sintático deste sufixo foge dos padrões de distribuição dos artigos
e questiona o seu papel como marcador exclusivo de definitude, conforme exposto
brevemente nos exemplos (1-5) do capítulo I. A distribuição desse sufixo é atípica não
somente do ponto de vista intralingüístico, mas também dentro de línguas que fazem
uso dos artigos sufixados. Tem-se, portanto, uma marca morfológica com características
mistas que ora se qualifica como artigo, ora parece se comportar como Caso, ou ainda
quebra a semelhança com ambos ao se comportar como uma categoria portmanteau,
efetuando várias funções ao mesmo tempo.
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Uma vez que o elo da discussão é estabelecer a função do sufixo definido –n/y,
analisamos exaustivamente a sua distribuição, para definir um quadro completo das suas
propriedades morfossintáticas. Na parte teórica, discutimos as funções dos artigos, sob o
ângulo de diferentes abordagens, focando, em especial, a de Giusti (2002).
Concomitantemente, abordamos os trabalhos que tratam da interação de Caso e
definitude em várias línguas. A hipótese que testamos é se o sufixo –n/y pode ser
caracterizado como uma marca morfológica de Caso estrutural, que ocorre nas posições
tradicionalmente argumentais (sujeito, objeto direto e indireto) no Nominativo,
Acusativo e Dativo e atribui definitude aos mesmos.

A seguir, passamos a enfocar as questões teóricas sobre os fenômenos que serão
observados e discutidos nas próximas seções, em especial os tratamentos dos artigos,
bem como o estatuto, a semântica e os morfemas associados com a posição sintática D.
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2. OS TRATAMENTOS DOS ARTIGOS NAS LINGUAS NATURAIS

A noção de (in)definido é prototipicamente expressa por meio de artigos, que
abrigam elementos com características e comportamento sintático diferentes de uma
língua para outra, incluindo os artigos enclíticos (ou sufixados) e os assim chamados
artigos „dummy‟ (morfemas livres sem conteúdo semântico). Vide a citação de Lyons
(1999, introduction, p. xv):
Most languages do not have „articles‟, and in those that do they vary
strikingly in both their range of use. All languages have demonstratives,
personal pronouns, possessives, and other expressions which either
seem to be inherently definite or to interact in interesting ways with
definiteness.

Como mencionado de forma sucinta no capítulo I, existem vários pontos de vista
sobre as propriedades semânticas ou sintáticas dos artigos, que são resumidos por
Alexiadou et al (2007), e citados por nós em (18). Os tratamentos vão do
reconhecimento do papel semântico inquestionável do artigo definido (Lyons, 1999) a
outro extremo, que anula o conteúdo semântico do mesmo (Giusti, 1993, 2002). Além
destes tratamentos, há abordagens como as de Abney (1987), Stowel (1989), Szabolci
(1994), para quem artigo é o subordinador que atribui estatuto argumental ao seu NP
complemento, e a de Loebel (1989) e Longobardi, (1994, 2001) para os quais o mesmo
é um elemento que carrega a referencialidade „naturalmente‟.
Por ser um assunto importante para nossa análise, passamos a aprofundar a
discussão sobre as funções dos artigos e a sua relação com a noção de definitude.

2.1 O artigo como subordinador e o conceito de referencialiade

Como demonstrado em (30) abaixo, os nomes contáveis singulares no inglês não
podem aparecer nas posições temáticas (e.g. sujeitos ou objetos dos verbos), a não ser
quando são „subordinados‟ ao artigo.
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(32) a. * He found cat on doorstep.
b.

He found a cat on doorstep.

c. * Cat arrived last night.
d. A cat arrived last night.
Nestes exemplos, o artigo é visto como elemento que satura o predicado „cat‟,
i.e., combina com o predicado e o transforma num indivíduo semântico. Para Heim and
Kratzer (1998, p. 52-53), predicados são do tipo semântico < e,t >, indivíduos são do
tipo < e >. Artigos (e determinantes em geral) são do tipo semântico < e,t >,e>, i.e., são
funções que tomam o predicado e o transformam em uma entidade <e> , através da
ancoragem das entidades linguísticas no mundo real. Tal função de „ancoragem‟ do
artigo é similar à do tempo na sentença.
Nas semelhanças entre D e C, (complementizador), que havíamos mencionado
no capítulo I, sobressai o fato de somente os DPs e CPs poderem funcionar como
argumentos. Por isso, muitas vezes argumenta-se que os artigos estão para a projeção
nominal como o complementizador está para a sentença, ou seja, ambos transformam
uma categoria não-argumental num argumento.
Para Higginbotham (1985, p. 560) há uma relação entre o artigo e o nome que é
paralela à relação entre o verbo e o seu objeto temático. O nome possui uma posição
aberta pela qual ele „denota‟ e o artigo satura esta posição. Por exemplo, o nome dog
denota todos os cachorros existentes, justamente por causa de uma posição aberta que
faz parte de sua entrada lexical. O artigo liga esta posição aberta do nome, saturando-a.
Para Higginbotham, há um e somente um elemento que prende esta posição aberta, fato
que explica a ocorrência de somente um artigo para cada projeção nominal. Logo, vê-se
que também nessa abordagem, a função de „ancoragem‟ do artigo num DP é semelhante
à do tempo na sentença, pois o tempo ancora a eventualidade denotada pelo verbo à
realidade extra-linguística.
O acima exposto sugere que ser referencial e ser argumento está relacionado, i.e,
ser argumento é ser reflexo sintático do conceito de referencialidade.
Já apresentamos a essência da proposta de Longobardi (1994), onde o autor
postula que a expressão nominal é argumento somente se introduzido por D. Ele mostra
que o artigo serve para transformar uma entidade puramente linguística, i.e., uma
categoria predicativa, numa categoria argumental.
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Entretanto, o tratamento do artigo como elemento obrigatório responsável por
tornar o nome um argumento sintático via ancoragem ao contexto extralingüístico,
encontra problemas ao considerarmos o uso dos nomes nus nas línguas que não
possuem artigos, como em latim, russo, polonês a outras. Observe o exemplo do idioma
russo em (31) abaixo, onde tanto o sujeito, como o objeto direto estão sem
determinantes e são processados como definidos.

(33) Malchik

uvidel

Menino-ø ver-PretPerf_3_SG_Fem

mórie
mar-ø

„O menino viu o mar‟

Ademais, mesmo nas línguas que possuem artigos, há contextos em que
sintagmas nominais nus são gramaticais como objeto ou sujeito do verbo.

(34) a. I hate cheese.
b. Cats are cute creatures.
c. Ele comprou batata.

Os argumentos nos exemplos de inglês e PB acima têm uma característica em
comum, pois trata-se de nomes massivos. O cats se refere aos gatos como espécie, e tem
interpretação genérica. Portanto, mesmo considerando que o uso dos nomes massivos
como argumentos é menos frequente nas línguas que possuem artigos, os exemplos
acima mostram que os massivos e plurais nus podem ser argumentos sem a presença do
artigo.
O fato de essas línguas sem artigos permitirem que os sintagmas nominais
ocorram nas posições argumentais, desafiam o ponto de vista de Longobardi (1994)
quanto aos argumentos serem DPs canonicamente.
Quanto à existência ou não do artigo definido, a variação entre as línguas é
explicada por Loebel (1993) dentro da hipótese DP, por meio de uma propriedade
lexical dos nomes que ele chama de „determinedness/determination‟. „Determination‟,
um termo que abrange a definitude e a indefinitude, é uma propriedade inerente de
todos os substantivos, caracterizados como [+determined] e consequentemente [+oudefinidos], ou [-determined]. Se o NP estiver marcado como [+determined], ele não será
acompanhado pelo artigo, ao passo que quando [-determined], o mesmo poderia co43

ocorrer com o artigo. Loebel recorre ao Princípio da Categoria Invisível (Invisible
Category Principle) de Emonds (1985)15, para quem uma categoria funcional com um
traço (ou complexo de traços) particular poderia ficar vazia, se o traço for
morfologicamente transparente na projeção irmã desta categoria.
Para Loebel, o traço [+- determined] não é um traço puramente semântico e sim
sintático. Ela assume que a projeção D está presente nas línguas universalmente e,
portanto, a estrutura das frases nominais tanto em japonês, uma língua sem artigos,
como em inglês, é a mesma. A autora assume que D é a posição onde o Caso é realizado
e atribuído. Assim, a frase the book (nominativo ou acusativo, dependendo da sua
posição) do inglês, corresponde ao DP hon-ga (the/a book-Nom) do japonês e não
simplesmente ao hon (livro). As estruturas relevantes para os DPs nestas duas línguas
estão apresentadas abaixo (Loebel, 1993, p. 192):

(35) a.

DP

D`
3
D

Nom

NP

N`

N˚
the

book
[+N, -determ]

15

Emonds (1985) introduziu o referido princípio para explicar os „NPs em Casos adverbiais‟ (adverbial
case NPs) e os NPs que podem aparecer como objetos indiretos do verbo „dar‟. O autor assume que tais
NPs são complementos de P vazio, que possui certos traços semânticos como Dativo, Direção, Locação.
Para detalhes, consulte Emonds (1985, a partir de p.224)
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b.

DP

D`
3
NP

D

N`

Nom

N
Hon-

-ga
[+N, +determ]

Na visão de Loebel, a estrutura em (35b) não contradiz o fato de ser o japonês
uma língua sem artigo definido, pois D está presente nesta construção para abrigar o
morfema –ga, que realiza o Caso Nominativo. Neste sentido, as frases nominais tanto
no inglês como no japonês se apresentam de maneira similar.
Alexiadou et al (2007) observam que o mesmo princípio pode ser aplicado à
categoria funcional D. Se o traço de „determination‟ (junto com os traços de Caso,
gênero, número e outros) é marcado no nome, como assumido por Loebel, então de
acordo com o Principio da Categoria Invisível, D pode permanecer vazio. Este é o caso
dos nomes em japonês, uma língua que não possui artigos: os nomes são [+ determined]
e portanto, o D pode ficar vazio, enquanto em inglês os nomes são [-determined] e o D
deve ser realizado foneticamente.
Para Lyons, o conceito semântico- pragmático de definitude não é realizado
lexicalmente por um artigo, mas é gramaticalizado estruturalmente, através do Spec/D,
que pode ser preenchido por outros elementos, além do artigo definido. A consequência
desta analise é que, o elemento em Spec/DP que induz a leitura definida ao NP, não
precisa ser o artigo definido que, consequentemente, não precisa se associar com o traço
[+Def]. No entanto, o autor admite que o artigo definido na maioria das vezes está
associado com a definitude e parece não ter outro conteúdo semântico ou gramatical.
Nessa abordagem, a definitude é um traço de D, e o artigo em si pode ser vazio
semanticamente e gramaticalmente, e pode ser considerado como um „filler‟ do Spec/D
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na ausência de elementos que teriam outros conteúdos. Logo, vê-se que o artigo
definido tem a função similar à dos sujeitos expletivos. Vide a citação de Lyons (1999,
p. 159):
Thus for languages in general there is a range of noun phrase uses
which can in principle be characterized as definite, because they can be
described in terms of identifiability or inclusiveness. These uses
represent „semantic definiteness‟ but this is not what articles encode.

Este ponto de vista é desenvolvido em Giusti (1993, 2002), que argumenta que
artigo definido atribui somente Caso ao NP e não tem nenhum conteúdo semântico ou
descritivo, principalmente quando se refere à definitude. Neste caso, o artigo é um
morfema meramente gramatical, responsável pela atribuição de Caso ao NP. Logo, uma
vez que o artigo não responde pela atribuição de referencialidade diretamente, a
categoria sintática D torna-se o lócus de definitude. Tal tratamento é confirmado nas
línguas que não possuem artigos, e pela interpretação dos sintagmas nus nas línguas que
as possuem.
Uma vez que as ideias de Giusti são relevantes para nossa pesquisa, discutiremos
a exposição dos principais argumentos expostos pela autora, porém, antes disso,
passamos a descrever as características dos artigos sufixados, presentes nas línguas
naturais.

3. OS ARTIGOS SUFIXADOS NAS LÍNGUAS

Esta seção tem por objetivo apresentar um panorama tipológico dos artigos
sufixados presentes nas línguas do mundo, a fim de auxiliar a análise do estatuto do
sufixo –n/y do armênio. Ademais, a tipologia aqui desenvolvida enfoca certos
fenômenos relevantes para nossa pesquisa, apontando que, em algumas línguas, torna-se
impossível separar traços nominais como gênero, Caso, número e definitude, por serem
estes expressos por uma única marca morfológica.
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De acordo com Lyons (1999), a realização da (in)definitude simples está longe
de ser universal e as línguas que a marcam são uma minoria16. Quanto à forma e a
posição, os artigos definidos exibem uma variação considerável nas línguas naturais. No
entanto, essa variação segue certos padrões. Assim, nos trabalhos descritivos, dois tipos
de artigos são distinguidos tipologicamente: artigos prepostos e pospostos ao N
(exemplos de Lyons, 1999):

Pré-postos:
(36)

húngaro

a no

(the woman)

árabe

al-naytu

(the-house)

catalão

l‟ampolla

(the-bottle)

la noia

(the girl)

wolof

nenne bi

(child the)

romeno

cartea

(book-the)

hausa

kujerar

(chair-the)

Fensir din

(pensil the)

Pos-postos:
(37)

Para muitos estudiosos, a distinção do ponto de vista da posição em relação ao N
não tem uma importância substancial. Mais importante é distinção do artigo entre uma
palavra independente ou um morfema preso.
Depois dos artigos lexicalmente independentes, o segundo tipo mais encontrado
se refere aos artigos definidos afixados. Entre as línguas que os possuem podemos citar
o escandinavo, romeno, albanês, búlgaro, hebraico, árabe e outros.
Muitos afixos definidos são derivados historicamente dos determinantes lexicais.
Um exemplo claro disto é o islandês (Glendeling, 1961, apud Lyons, 1999), onde há um
artigo definido sufixado e um outro independente, sendo que o primeiro se origina do
segundo, e ambos se assemelham na sua forma, com poucas diferenças.
Uma característica interessante do artigo sufixado do islandês é que este, por si
só, é flexionado para número, Caso e gênero (como o determinante do qual ele é
16

A concentração maior das línguas que marcam definitude está na Europa Ocidental e nos países em
volta do Mediterrâneo, bem como em regiões do mundo para onde foram levadas essas línguas, através da
colonização (inglês, espanhol e português nas Américas).
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derivado). Assim, o artigo sufixado se junta ao nome, que por sua vez é também
flexionado:
Tabela (3): As formas do artigo definido sufixado do islandês.
SINGULAR
NOM SG
ACC SG
DAT SG
GEN SG

Masculino
(hestur – horse)
Hestur-inn
Hest-inn
Hesti-num
Hests-ins

Feminino
(borg-city)
Borg-in
Borg-ina
Borg-inni
Borgar-innar

Como mostra a tabela (3), o sufixo –inn aparece flexionado de maneiras
diferentes, dependendo do Caso e gênero do sintagma, i.e., o artigo sufixado se flexiona
para concordar com o nome, resultando isso numa dupla marcação do número, caso e
gênero. Aqui, o artigo sufixado não parece ser simplesmente um morfema flexional
carregando a definitude. Para Lyons (1999), este pode ser tratado como um item lexical
flexionado independentemente, provavelmente o artigo definido independente hinn, que
em certos casos é cliticizado no nome.
O dinamarquês, outra língua escandinava, apresenta o mesmo fenômeno num
sistema flexional mais reduzido, comparado ao do islandês.
Roehrs (2009) apresenta os padrões básicos da distribuição dos artigos definidos
nas línguas escandinavas, e mostra que todas elas possuem um padrão homogêneo no
caso dos DPs definidos não modificados, quando então o artigo é sufixado ao
substantivo:
(38)

a. maðr-inn

(islandês antigo)

homem – Def
„o homem‟
b. maður-inn

(islandês moderno)

homem – Def
c. mand-en

(dinamarquês)

homem – Def
d. Mann-en

(norueguês)

homem – Def
e. Mann-em

(sueco)

homem – Def
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Entretanto, há uma variação sintática considerável com os DPs modificados,
pois ao serem modificados, nesse caso com adjetivo, o islandês antigo e o moderno
preserva o artigo sufixado, o islandês literário e o dinamarquês aparecem com o artigo
lexical que precede o substantivo, enquanto o norueguês e o sueco usam as duas formas
ao mesmo tempo, o que é conhecido como um fenômeno „Double Definiteness Effect‟.

(39)

a. maðr-inn gamli

(islandês antigo)

homem-Def velho
„o homem velho‟
b. gamli maður-inn

(islandês moderno comum)

c. hinn gamli maður

(islandês moderno literário)

d. den gamble mand

(dinamarquês)

e. den gamle Mann-en

(norweguês)

f. den gamle mann-en

(sueco)

Os dois artigos definidos do sueco, sufixado e livre, são cognatos com o do
dinamarquês, com a diferença que os dois podem co-ocorrer (Holmes & Hinchliffe,
1994, apud Lyons, 1999). O artigo livre é usado com os modificadores pré-nominais,
mas o afixo deve aparecer nesses casos.

(40) a. resan ( journey-the)
b. den langa resan (the long journey)
c. de fyra resorna ( the four journeys)
Giusti (2002) discute os casos do assim-chamado determiner spreading ou
double definiteness, i.e, a possibilidade de algumas línguas exibirem a ocorrência
múltipla dos artigos no mesmo NP. Observe que isso não resulta em interpretação de
índices múltiplos.

(41) ha-bxina

ha-tedira

shel

the-examination the-frequent of

ha-mismaxim

(hebráico)

the-documents

„The frequent examination of the documents‟
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(42) a. djali

i mirë

(albanês)

boy-the the-good
b. I

miri

djalë

the good-the boy
„The good boy‟

Nas línguas que possuem tanto o artigo definido na forma de morfema preso
como na forma de uma partícula lexical, a distribuição destes dois artigos pode ser
regulada por regras gramaticais, ou pela preferência estilística.
No dinamarquês e no islandês escrito, a opção entre o artigo sufixado e o
determinante livre é condicionada gramaticalmente. O artigo livre é usado quando o
nome é precedido por modificadores, e o sufixo na sua ausência.

(43) a. huset (house-the)

(dinamarquês)

b. det gable hus (the old house)
c. de tre house (the three houses)

Giusti (2002), ao discutir o estatuto dos artigos enclíticos, aponta que
geralmente, o artigo pode ser sufixado ou no N, ou no adjetivo (44):

(44)

a. băiatul (cel) frumos
boy-the (the) good
b. frumosul băiat
nice-the boy
„The nice boy‟

Em Alexiadou et al (2007, p.72) vemos que no búlgaro, a forma do artigo
depende da classe diferente de conjugação ao qual o nome pertence.
(45) a. momce –te
boys-the
b. xora-ta
people-the
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Tanto momce, como xora são substantivos masculinos plurais, mas eles
pertencem a classes de conjugação diferentes no búlgaro e, consequentemente, recebem
sufixos definidos diferentes, –te em (45a) e –ta em (45b).
Além disso, o artigo definido do búlgaro varia em gênero e número, e ainda
apresenta formas separadas para os Casos Nominativo e Oblíquo no masculino singular.
Ainda no búlgaro, se o nome possuir um modificador que o precede, o artigo se
adjunge ao primeiro elemento na frase. Mas se o adjetivo pré-nominal vir modificado
por advérbio, a palavra inicial não pode aparecer com o artigo, que se adjunge ao
adjetivo.

(46) mnogo xubavi-jat grad
very

fine-Def

city

„the very fine city‟

Um fenômeno relevante para a nossa pesquisa, que procura uma análise precisa
das propriedades do sufixo –n/y, é apontado em Lyons (1999). O autor observa que há
uma variação considerável na relação entre os sufixos definidos e outras marcas
morfológicas que ocorrem nos nomes. O albanês oferece um bom exemplo de marcação
da definitude inflexional, onde é impossível identificar um morfema separado
representando o traço [+Def], pois a definitude, o gênero e Caso são combinados
intrinsecamente. Assim, a palavra boy no masculino singular Acusativo definido é djalin, enquanto a mesma palavra no Acusativo definido plural é djemte, de maneira que,
parece impossível segmentar a flexão –in (em djal-in). O referido sufixo é um morfema
portmanteau que denota simultaneamente definido, Acusativo, masculino e singular.
Tal inseparabilidade das categorias aparenta ser comum nos sistemas flexionais.
A maioria dos artigos definidos discutidos até aqui aparece em núcleos das
projeções(nominais ou outras). Outra classe dos artigos afixais consiste dos elementos
que se adjungem não a uma categoria específica, mas a uma posição específica dentro
da frase (Lyons os chama de „clíticos frasais‟ phrasal clitics).
Os artigos definidos clíticos na segunda posição de uma frase (second position
clitic definite articles) são encontrados nas línguas como a amárica, o búlgaro e romeno.
O artigo em amárico junta-se ao substantivo, mas quando o substantivo é
modificado pelo adjetivo ou numeral que o precede, o artigo se adjunge ao modificador:
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(47) dahna-wa set
Bom-Def mulher
„boa mulher‟

Lyons (1999, p. 74) observa que o artigo definido no romeno é enclítico ao
primeiro constituinte do NP. Em contraste com o búlgaro, o romeno tem limitações
bastante severas nos constituintes que podem aparecer com artigos definidos, visto que
estes podem ser quase que exclusivamente substantivos e adjetivos. O artigo no romeno
é de particular interesse porque sendo clítico, é ao mesmo tempo bem integrado
morfologicamente com o núcleo. Não é sempre que se pode separar o artigo do seu
núcleo, e o mesmo carrega a maioria das informações gramaticais, em especial o Caso.
O substantivo ou o adjetivo ao qual o artigo se junta é flexionado separadamente
para número, gênero e Caso, mas de uma maneira mais simples, i.e., o Caso é marcado
somente no feminino singular, com a forma obliqua idêntica ao plural. Esta marcação é
demonstrada tanto para os nomes como para os adjetivos no paradigma a seguir:
(48)
Masculine

neuter

feminine

„good dog‟

„good train‟

„good book‟

NOM/AC SG

cîine bun

tren bun

Carte bună

OBL SG

cîine bun

tren bun

Cărti bune

NOM/AC SG

cîine buni

trenuri bune

Cărti bune

OBL PL

cîine bun

trenuri bune

Cărti bune

A ordem não marcada no romeno é o adjetivo seguindo o nome, mas a ordem
adjetivo-nome também é possível. O artigo definido aparece no primeiro elemento no
NP, e tanto o nome como o adjetivo têm suas flexões independentes.

(49) cartea buna ou buna carte
Cartii bune ou bunei carti

the good book
of/to the good book

A maioria dos numerais, apesar de aparecerem na primeira posição na frase, não
carrega o artigo. Nestas frases, usa-se o determinante livre cel: CEI patru prieteni („the
four friends‟).
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No albanês, o comportamento do artigo serve como um bom exemplo do
fenômeno de interação de Caso e a definitude, combinado com a posição fixa dentro da
frase. O artigo sempre deve aparecer na segunda posição, e expressa a definitude junto
com o Caso. Ou melhor, considerando que o morfema de definitude e o morfema de
Caso não podem ser separados, poder-se-ia presumir que Caso e definitude constituem
juntos um elemento único, um tipo de auxiliar, que é enclítico ao primeiro constituinte
do NP. Esta ideia tem sido desenvolvida em Roehrs (2009) para o escandinavo.
Como apontamos, um fenômeno que pode se tornar relevante para nossa
pesquisa é o fato de ser muitas vezes impossível segmentar o artigo definido do seu
núcleo, como em romeno, pois o mesmo carrega várias informações gramaticais, entre
as quais o Caso.
Para explorar a ligação entre os artigos e as marcas de Caso, passamos a discutir
a abordagem de Giusti (2002), que questiona o conteúdo semântico e o papel sintático
dos artigos.

4. O TRATAMENTO DOS ARTIGOS EM GIUSTI (2002)

Guisti (1993, 1997, 2002) argumenta contra o tratamento uniforme dos
determinantes e propõe que os elementos funcionais nunca sejam inseridos por razões
semânticas, uma vez que os mesmos não possuem tal conteúdo.
A autora se posiciona a favor do tratamento do artigo definido como morfema
gramatical nas línguas com artigos enclíticos e conclui que:

(50)

a. entre os determinantes, somente os artigos são núcleos funcionais; e
b. em algumas línguas, o artigo definido é inserido por razões sintáticas,
independentemente das propriedades referenciais/semânticas do NP.

Na apresentação das características gerais dos artigos nas línguas, citam-se os
seguintes pontos:
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a. Dependentes fonologicamente

Nas línguas com artigos morfologicamente livres, como as línguas românicas
(com exceção do romeno) e germânicas (exceto o escandinavo), a forma do artigo é
fonologicamente dependente do contexto dentro do NP. Tal dependência não se
apresenta com os elementos externos ao NP. Para Giusti, isto serve como evidência para
estatuto funcional do artigo na projeção nominal estendida.

b. Morfologicamente dependente

A evidência mais acentuada a favor da dependência morfológica provém das
línguas com artigos enclíticos, como o romeno, albanês, búlgaro e norueguês.

(51) a. bãiatul

(romeno)

menino- Def
b. djali

(albanês)

menino- Def
c. momèeto

(búlgaro)

menino- Def
d. gutten

(norueguês)

menino- Def

Como já mostramos, em algumas destas, o artigo pode ser sufixado não somente
ao nome, mas também ao adjetivo, se o mesmo for o constituinte inicial da projeção,
como no exemplo do búlgaro.
(52) goljamoto momče
big-the

boy

Para Giusti, nestes casos o artigo pode ter o papel de sufixo flexional que
manifesta os traços phi, ao invés de expressar categorias semânticas, como definitude, e
é visto somente como um sufixo flexional que não possui conteúdo descritivo.
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Os primeiros estudos dos sintagmas nominais com artigos sufixados (DobrovieSorin (1987) e Grosu (1988) para o romeno, Hellan (1985), e Taraldsen (1990) para o
escandinavo, partiram da hipótese de que o artigo é inserido em D, e o N se move para
D.
Este ponto de vista também foi adotado por Hankamer & Mikkelsen (2004), no
estudo de línguas, que possuem meios paralelos de expressar definitude. Os autores
mostram que o dinamarquês, islandês e norueguês possuem tanto sufixo definido como
um determinante lexical pré-nominal, como demonstrado a seguir:

(53) a. Hest-em
Horse-Def
'o cavalo'
b. Den rode

hest

Def vermelho cavalo
'o cavalo vermelho'

Seguindo parcialmente Abney, Delsing (1993) assume uma estrutura de DP onde
o D toma como complemento o NP, AP ou Deg(ree)P. Para ele, ambas as estruturas
acima envolvem um marcador de definitude gerado em D, sendo que no exemplo (53a),
o DP é resultado do movimento do núcleo N para D. (Delsing 1993, p.74, ex. 14):

(54)

DP

D'
3
D

NP

Hest 1-en
N'

N
t1
Entretanto, Giusti argumenta que o artigo enclítico não é um núcleo
independente inserido em D, e é parecido com uma flexão do nome que pode somente
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desencadear o movimento de um passo. Como conseqüência, para o nome abrigar um
artigo sufixado, o mesmo (o nome) deve ser juntado no primeiro núcleo funcional
baixo. Para a autora, o movimento do N para D é encontrado apenas nas línguas em que
o movimento do N ocorre independentemente, o que sugere que a presença do artigo
sufixado não desencadeia necessariamente tal movimento.

c. Ausência de conteúdo substantivo

À parte da observação de que o artigo pode aparecer em outras categorias
lexicais além do nome, a hipótese de Giusti de que os artigos não possuem conteúdo
descritivo se baseia nos casos do já mencionado determiner spreading (ou double
definiteness), i.e., a possibilidade de algumas línguas exibirem ocorrência múltipla dos
artigos no mesmo DP.

(55)

a. to oreo to vivlio

(grego)

b. to vivlio to oreo
„The good book‟

(56)

den store gutten

(norueguês)

the good boy-the
„The good boy‟

Estes exemplos sugerem que o artigo definido não codifica a definitude como
tal, pois apesar de manifestações múltiplas dos artigos definidos nos exemplos acima, o
referente é somente um. Portanto, a proposta clássica (Longobardi, 1994) de que para
cada artigo há um referente não se sustenta, o que levou alguns lingüistas a considerar o
artigo definido nas construções de determiner spreading como uso expletivo do artigo
definido, i.e., o mesmo não possui substância interpretativa (do mesmo modo que os
artigos associados com nomes próprios, também considerados expletivos).
Giusti propõe que nestas construções o artigo definido tem papel puramente
gramatical de concordância entre o nome e o seu modificador, carregando traços phi e
de Caso.
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Observe, por outro lado, que a proposta de Giusti de que o artigo definido não
tem conteúdo semântico encontra dificuldades com relação aos dados do italiano em
(57), nos quais a repetição do artigo definido introduz um índice referencial diferente,
como argumentado em Longobardi (1994). Em (57), onde o artigo é repetido nos
sujeitos mia segretaria e tua collaboratrice, o predicado deve ser plural, como em
(57b), mostrando que os dois artigos no singular têm índices diferentes. Isto contrasta
com (58), onde o artigo não é repetido e a interpretação do sujeito só pode ser singular
(58a), ao passo que o predicado no plural resulta na agramaticalidade (58b):

(57) a. *È arrivata la mia segretaria e

la tua collaboratrice

has arrived the my secretary and the your assistant

b. Sono arrivate la mia segretaria e

la tua collaboratrice

have arrived the my secretary and the your assistant
“My secretary and your assistant arrived”

(58) a. È

arrivata la mia segretaria e

tua collaboratrice

has arrived the my secretary and your assistant

b. *Sono arrivate la mia segretaria e

tua collaboratrice

have arrived the my secretary and your assistant

A conclusão a que Longobardi (1994, p. 621) chega é:

In other words, irrespective of the cardinality of head nouns present, a
single singular determiner is sufficient to impose singular designation
on the entire expression, whereas the sum of two singular determiners
automatically imposes plural designation.

Entretanto, Giusti mostra que os mesmos dados não podem ser reproduzidos no
romeno, onde o artigo é enclítico no nome e não pode ser omitido. A seqüência com os
artigos repetidos em (57a) é ambígua entre as duas interpretações possíveis: uma com o
único índice referencial e outra com dois índices. A seqüência em (58b), onde o
segundo nome não é flexionado com o artigo definido é excluída:
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(59) a. Directorul

de departament si presidentele de facultate a/au venit aici

director-the of department and president-the of faculty has arrived here
“My secretary and your assistant have/has arrived” (ambiguous)

b. *Directorul de departament si

presidente de facultate a/au venit aici

director-the of department and president of faculty has arrived here

Assim, no caso do artigo sufixado romeno a proposta de Longobardi de atribuir
índice referencial ao artigo definido não se confirma.

Para Giusti, surgem mais dúvidas sobre o artigo como marcador de
definitude/referencialidade, se consideramos o fato de o mesmo co-ocorrer em algumas
línguas com nomes próprios, e com constituintes que por si só transmitem
referencialidade, como os demonstrativos e possessivos.

(60) a. I Topsy irthe

(grego)

O Topsi chegou

b. Il mio Gianni

(italiano)

O meu Gianni
Os nomes próprios são inerentemente referenciais, pois são „rigid designators‟,
na formulação do Kripke (1972, apud Giusti). Logo, o artigo definido não contribui para
a definitude do NP. Por esta razão, o artigo que (necessariamente) acompanha nomes
próprios em algumas línguas é chamado de artigo expletivo ou „dummy‟.
Deve se notar que de acordo com Giusti, em muitos casos a natureza livre ou
dependente do artigo não é crucial para as propriedades interpretativas do artigo
definido nas duas línguas românicas mencionadas. Pelo contrário, apesar do seu estatuto
morfológico diferente, o artigo enclítico romeno parece ter muitos traços em comum
com o artigo livre italiano.
Para tentar dar um tratamento uniforme aos dados em (57-59), Guisti assume
que em nenhuma destas línguas o artigo possui índice referencial. Adotando uma
análise dentro do Bare Phrase Structure, a autora argumenta que a inserção do artigo,
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tanto morfologicamente independente como enclítico, é sempre a aplicação „last resort‟
da operação concatenar (merge).17
Vê-se, portanto, que em algumas línguas a co-ocorrência dos artigos definidos
na mesma frase nominal não resulta na interpretação separada. No que se segue,
apresentamos os dados da Guisti (2002), mostrando que a presença do artigo definido
não é sempre suficiente para atribuir interpretação referencial.
Em (61), a presença do artigo definido ou indefinido é irrelevante para a
interpretação do NP la/una segretaria di un onorevole, que em ambos os casos é
interpretada como não-referencial, conforme demonstrado pelo modo subjuntivo da
oração relativa.

(61) Scommetto che non troverai mai [FP la/una segretaria [PP di un onorevole
che sia disposta a testimoniare contro di lui]].

I bet you'll never find the/a secretary of a deputee who is-SUBJ willing to
witness against him.

Giusti propõe que a interpretação indefinida do NP relevante em (61) resulta do
movimento da frase preposicional possessiva di un onorevole para Spec /FPmax,
(posição que corresponde ao Spec/DP em outros tratamentos) em LF, numa
configuração parecida com o inglês em a deputy‟s secretary. Daí, a interpretação
indefinida passa do PP possessivo a todo FPmax.

Vimos que a presença do artigo é necessária para realização dos traços phi
nominais como gênero, número e Caso, e não para interpretação referencial do NP.
Giusti mostra que, alem de o artigo não ser necessário para interpretação referencial do
NP, em certos casos o mesmo não pode ser concatenado quando os traços phi nominais
são realizados de uma maneira diferente, como demonstrado pelos PPs no romeno.
Os NPs referenciais em romeno devem ter artigo definido, como em (62a).
Entretanto, nos PPs em que os traços de Caso são recuperáveis da preposição em si, o
artigo não pode aparecer, como em (62b), com a condição de que o NP não é

17

Para uma explicação passo a passo desta configuração, consulte Giusti (2002).
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modificado. Mas se o nome for modificado pelo adjetivo, como em (62c) ou pelo
complemento como em (62d), o artigo é necessário.

(62) a. Am citit scrisoare*(a)
“I read the letter.”
b. Îţi mulţumesc pentru scrisoare(*a)
“I thank you for [the] letter.”
c. Îţi mulţumesc pentru scrisoare*(a) frumoasă
“I thank you for the beautiful letter.”

d. Îţi mulţumesc pentru scrisoare*(a) de la Bucureşti
“I thank you for the letter from Bucarest.”

Em (62b), os traços de número e gênero são recuperados a partir da morfologia
do nome. A presença da preposição torna possível recuperar os traços de Caso. Estas
duas „conspirações‟ permitem a ausência do artigo.

Vimos, então, que a presença do artigo nos casos discutidos é necessária para
realização dos traços phi nominais como gênero, número e caso, e não para
interpretação referencial do NP.
Contudo, Giusti frisa que, sem dúvida alguma, há uma relação entre a presença
do artigo definido e a definitude (referencialidade) do DP e sua capacidade de funcionar
como argumento, mas os dados discutidos acima mostram que estas relações não são
universais ou absolutas. A autora observa, ademais, que nos trabalhos recentes no
âmbito da gramática gerativa, o artigo é localizado em D, núcleo funcional da projeção
nominal. É provável que, não sendo o artigo responsável pela indução da
referencialidade/definitude, à categoria sintática D recairá a atribuição da definitude das
frases nominais.
Giusti explora a postulação de que somente os DPs marcados por Caso podem
ser argumentos, e chega à conclusão de que a referencialidade e o Caso devem ser
unificados sob o FP (que corresponde ao DP), que abriga tanto artigo, como Caso.
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A citação a seguir resume de uma maneira clara a argumentação da autora, que
serve como um sustentáculo e um pilar sólido para a nossa discussão:

The definite article is neither sufficient nor necessary to trigger
referential interpretation of the noun phrase. This implies that the article
is not the element that carries the referential index of the noun phrase at
all. This is not an unwelcome result since it is well-known that the
distribution of articles is highly language-specific, while the distribution
of semantic indexals and operators such as demonstratives or quantifiers
is rather uniform across the languages (Giusti, 2002, p.65).

5. CASO E DEFINITUDE

Uma das questões centrais desta tese é a interação entre a definitude e a
marcação morfológica de Caso, que pressupõe como conseqüência uma relação bastante
próxima entre as categorias funcionais que abrigam o Caso e a definitude, ou ainda, a
existência de somente uma categoria funcional que se responsabiliza pela realização
dessas duas noções morfossintáticas.
Nas línguas que possuem artigos, os mesmos são type-shifters por excelência. Já
naquelas que não têm a classe gramatical dos artigos, os predicados são transformados
em argumentos por outros meios, entre os quais encontramos a marcação morfológica
de Caso.
Num plano ainda intuitivo, os falantes nativos percebem a ligação entre Caso e
definitude. Observe-se que, a grosso modo, a marcação de definitude em quatro línguas
do nosso conhecimento: armênio, russo, português brasileiro e inglês, mostra que o
russo, língua com sistema de Casos morfológicos mais desenvolvido, não possui artigo;
o inglês e o português, que não expressam Caso pela morfologia (i.e. que marcam o
Caso morfologicamente apenas nos pronomes), recorrem ao auxílio dos artigos para
expressar a definitude. Já o armênio, que tem um sistema de sete casos morfológicos,
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onde a existência de três é questionada, parece ser um „meio-termo‟ entre o russo de um
lado e o inglês e o português de outro, pois na ausência de marca de Caso
tradicionalmente aceita, recorre a um sufixo com uma distribuição relacionada à
peculiar marcação casual. É esta intuição que sugere testar a possibilidade das marcas
de Caso em geral induzirem à definitude.
Tal intuição revelou-se estar em sintonia com a observação de Giusti (1992), ao
dizer que a hipótese de o artigo funcionar como meio sintático de expressão de Caso se
confirma pelo fato de muitos lingüistas relacionarem o surgimento dos artigos à perda
morfológica de Caso, i.e, as marcações de Caso são transferidas para os determinantes
depois de terem estas marcas desaparecido no nome18. A autora apela para Renzi (1984)
que propõe que nas línguas com artigo, o mesmo deve ter surgido num estágio de
desenvolvimento quando Caso morfológico foi eliminado ou enfraquecido.
Deve-se notar que esta hipótese não é nova dentro da gramática gerativa. A
interação de marcação de Caso e a definitude é um assunto que vem sendo discutido nas
últimas décadas. Trabalhos sobre finlandês (Chesterman, 1991), húngaro (Szabolci,
1994), turco (Enç, 1991) e outras línguas naturais mostraram uma ligação entre estes
fenômenos. Assim, no húngaro e finlandês a marcação morfológica de Caso interage
com a (in)definitude e especificidade, e até com a distinção entre nomes contáveis e
massivos. Em turco e hebraico, o objeto direto é marcado pelo Acusativo quando
definido19.
Num estudo diacrônico do DP em francês, Boucher (2002) discute o surgimento
e a evolução subsequente do sistema dos determinantes nessa língua. O autor aponta a
existência de um literatura bastante rica (Meillet, 1912; Marchello-Nizia, 1995; Harris,
1978, 1980) referente à emergência dos determinantes nas línguas românicas, em que se
argumenta que a perda de Caso morfológico do latim levou ao surgimento dos artigos.
Tekavcic (1980, p. 452, apud Boucher, 2002) escreve: “The article emerges therefore in
step with the loss of noun inflection as one of the substitutes for it”.
Abraham (1997) mostrou como o sistema morfológico de Caso em alemão
antigo podia expressar a definitude, semelhante ao que é usado no russo moderno ou
18

Ao nosso ver, o ponto de vista de que os artigos se originaram de demonstrativos não exclui a relação
entre o surgimento dos artigos e a perda de morfologia de Caso.
19
Este fenômeno é conhecido como DIFERENCIAL OBJECT MARKING (Marcação Diferencial de
Objeto), termo introduzido por Aissen (2003), mostrando que dependendo dos traços semânticos e
pragmáticos do objeto, é comum as línguas com rico sistema de casos morfológicos marcarem um tipo de
objeto e não outro.
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polonês, através da escolha de Casos morfológicos diferentes para o objeto. O autor
argumenta que, com a perda do sistema de Casos, buscavam-se modos alternativos de
assinalar a definitude, donde surgiriam os artigos.
Estendendo a proposta de Philippi (1997) de que a flexão de Caso pode marcar
NPs como (in)definidos nas línguas sem determinantes abertos, Boucher considera que
a morfologia de caso e número fonologicamente ativos do francês antigo, seria
suficiente para ligar a posição argumental referencial de um NP. O uso dos artigos
definidos ou indefinidos correspondia aos contextos discursivos em que a referência
recaía sobre um indivíduo específico, ou um indivíduo previamente mencionado.
Ademais, o autor sugere que as línguas como latim, finlandês ou línguas
germânicas antigas, que têm morfologia de Caso forte, são „det-drop‟ no sentido de não
precisarem de um determinante aberto para expressar a definitude. Logo, ele argumenta
que a morfologia de Caso e a do número estão para os determinantes assim como a
morfologia do tempo e concordância estão para os sujeitos nas línguas „pro-drop‟. Em
ambos os casos, a forte morfologia flexional pode licenciar uma posição de núcleo
funcional vazia, (T˚ ou Agr˚ nas sentenças finitas, e D˚ nas frases nominais).
Certamente, não é uma coincidência a maioria das línguas pro-drop exibirem o
fenômeno de det-drop. A ligação entre estes fenômenos vê-se também na perda do
estatuto pro-drop do francês arcaico, que coincidiu com a perda do estatuto det-drop.
O enfraquecimento significativo da morfologia de Caso na transição do latim
para o francês antigo tem resultado no uso dos artigos abertos para expressar definitude.
Ao contrário do francês antigo, que usava os mesmos itens como determinantes
ou pronomes, o francês moderno tem quatro séries distintas de marcadores de
definitude: duas séries de determinantes (artigo definido le, la, les, determinantes
demonstrativos ce, cet, cette, ces) e duas séries de pronomes (pronomes clíticos le, la,
les, lui, leur, etc, pronomes demonstrativos celui, celle, ceux, celles). Nem os artigos
nem os demonstrativos preservaram os traços dêiticos ou contextuais fortes dos seus
homólogos, sendo que até os assim chamados demonstrativos não podem ser usados
independentemente e devem ser reforçados pelos sufixos adverbiais –ci/là, salvo nos
casos quando seguidos pelo complemento preposicional da oração relativa.
(63) * Je veux celui, celle, le , la, etc

63

Para Boucher, o francês moderno está um passo adiante do inglês, que também
desenvolveu o artigo definido a partir do demonstrativo. Enquanto o inglês usa o artigo
definido somente para indicar definitude, o francês usa o mesmo para expressar,
inclusive, genericidade.
Osawa (1998) mostra que historicamente, o surgimento dos artigos está ligado
ao enfraquecimento ou desaparecimento das marcas casuais. O autor discute o NP do
inglês e o desenvolvimento diacrônico desse num DP, através da introdução do sistema
de determinantes nos nominais. Uma vez que os NPs são inerentemente predicativos, e
o N tem papel referencial (R-role), quando o NP for usado como argumento, o R-role
deve ser ligado, por meio de dois modos: uma categoria funcional R ou marcação de
Caso. No inglês arcaico não houve DP, visto que a língua operava com NPs nos quais o
Caso morfológico ligava o papel referencial. Quando o Caso morfológico desapareceu,
foi introduzido o sistema sintático dos determinantes para ligar o papel referencial.
Vê-se, portanto, que não só os artigos contribuem para a definitude nas línguas
naturais. Chesterman (1991) discute como a definitude é realizada no finlandês20, língua
que não possui artigos, mostrando que a definitude pode ser expressa (ou entendida) por
vários meios heterogêneos. O autor determina esses meios, sua interação e qual o
estatuto de definitude numa língua como o finlandês. Entre os agentes que podem
resultar na leitura definida em finlandês, vemos:

(i)

Para sujeitos, marcação do caso Nominativo resulta na leitura definida,
enquanto a atribuição do Partitivo, na leitura indefinida:

(64) a. Vieraat
Visitas-Nom

tulivat

vastaan.21

chegaram- 3_PL

contra

„As visitas chegaram para nos recepcionar. ‟

b. Vieraita
Visitas-Part

tuli
chegaram- 3_PL

vastaan.
contra

„Visitas chegaram para nos recepcionar. ‟

20

O finlandês é uma língua altamente aglutinativa, com uma morfologia complexa de quinze casos. Os
que são relevantes para expressar definitude nessa língua são Nominativo, Acusativo e Partitivo.
21
Os exemplos do finlandês são de Chesterman (1991), com glosa mantida (exceto a tradução, que no
original está em inglês.

64

(ii)

Acusativo versus Partitivo para objetos.

(65) a.

Luin

kirjat.

ler-1SG_Pd

books-Ac

„Eu li os livros.‟
b.

Luin

kirjoja

ler-1SG_Pd

books-part

„Eu li livros/alguns livros.‟
Entre os demais meios de induzir à definitude encontramos: Nominativo versus
Genitivo para sujeitos de algumas construções e estruturas de particípios, ordem das
palavras (principalmente, sujeito pré-verbal contra sujeito pós-verbal), palavras
funcionais, que são pronomes usados como determinantes: se (isto, este), ne (eles,
aqueles), joku (algum, alguém ), yksi (um), eräs ( um certo), caso Elativo versus
Partitivo em algumas estruturas com quantificadores, entre outros.
Portanto, há uma variedade de fenômenos em finlandês, que podem
corresponder de alguma forma, aos artigos em inglês, mas a natureza desta
correspondência varia consideravelmente.
A argumentação de Chesterman (1991) demonstra como a definitude se expressa
numa língua sem artigos, o que pode nos ajudar a revelar os meios de expressão deste
conceito no armênio. O ponto em questão é que a gramática tradicional delimita a
definitude expressa no armênio ao sufixo –n/y. A análise que pretendemos seguir mostra
que a qualidade de atribuir definitude não recai somente neste sufixo, mas nos
elementos que aparecem no domínio do DP e, por consequência, são interpretados como
definidos.

Pahomov (2002), ao discutir os mecanismos sintáticos que são envolvidos na
atribuição de caso no russo, uma língua que não possui artigos, demonstra omo os
traços semânticos como definitude/indefinitude são ligados à atribuição do Caso
estrutural e inerente nessa língua.
(66)

a. Nikolai
Nikolai

vypil

tchaj

bebeu-PERF cha -Ac

„Nikolai tomou o chá (definido)‟.
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b. Nikolai

vypil

tchaju

Nikolai

bebeu-PERF

cha –Part

'Nikolai

tomou um chá‟ (indefinido)'

Os exemplos mostram objetos diretos no Acusativo e Partitivo, sendo que o
primeiro tem leitura definida, enquanto o segundo, indefinida.

Ozturk (2005), num trabalho relevante que trata das questões de atribuição de
Caso e sua relação com a definitude, indica que existe uma correlação forte entre Caso e
referencialidade sincronicamente, e o domínio em que Caso e referencialidade são
atribuídos predetermina as variações paramétricas na estrutura frasal das diferentes
línguas, absorvendo um papel importante na definição de (não)-configuracionalidade de
uma determinada língua.
Baseando-se nos dados do turco, o autor argumenta que o modo como os traços
de Caso e referencialidade são associados na sintaxe varia de uma língua para outra,
dependendo no domínio em que tais traços são checados, além das projeções funcionais
disponíveis.
Ozturk mostra que o turco é uma língua que não possui a projeção funcional DP
como lócus de traço referencialidade, pois nela não existem determinantes morfológicos
como os que aparecem em línguas romano-germânicas, e nem classificadores em
línguas como o chinês. Nos exemplos a seguir, o autor demonstra que os nominais nus
aparecem nas posições argumentais e são interpretados como definidos, mesmo que haja
ausência dos determinantes abertos:

(67)

a. Ali kitab-i

okudu

Ali book-Acc read
„Ali read the book‟
b. Çocuk okul-a

gitti

Child school-Dat went
„The child went to (the) school‟

Para o autor, estes dados apontam que o sistema de Casos do turco exibe uma
interação direta com o valor de referencialidade do NP, e sugerem uma correlação entre
essas duas condições impostas para o NP atuar como argumento.
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Para exibir a variação entre as línguas na relação entre Caso e referencialidade
na sintaxe, o autor recorre ao inglês, onde há projeções funcionais separadas para Caso e
referencialidade. Nesta língua, os sintagmas nominais são concatenados nas suas
posições theta já com valor de referencialidade atribuído por DPs. A checagem de Caso,
por outro lado, é realizada pelas projeções funcionais como TP e vP, que são mais altas
que as posições theta dos NPs. Uma vez que todos os NPs devem ser marcados pelo
Caso e referencialidade para se tornar argumento, os dois traços dever ser associados
um com outro. Portanto, existe uma operação Agree entre os DPs com traços de
referencialidade e um núcleo funcional mais alto que carrega o traço de Caso. No inglês,
como é visto em (68), os dois traços são projetados separadamente. Portanto, sem a
operação Agree entre esses traços, o NP não pode adquirir o estatuto argumental. Isto
implica que, apesar de o Caso e referencialidade serem associados a projeções
funcionais separadas, os mesmos devem ser relacionados.

(68)

inglês
YP
3
Y
3
Y
[+Caso]

XP
3
DP

X‟

[+ref]

X
Nas línguas como o turco, por outro lado, a projeção funcional DP não se
desenvolveu como uma categoria independente para atribuir referencialidade por causa
da ausência de determinantes morfológicos. Mas uma vez que Caso e referencialidade
se relacionam no estabelecimento do estatuto do sintagma como argumento, as
projeções funcionais que atribuem caso em turco também carregam traços de
referencialidade. Por isso, são codificados no mesmo núcleo funcional, como em (69):
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(69) turco
XP
3
X`

X
[+caso,+referencialidade]

O autor frisa, ainda, que há uma outra classe de línguas, semelhante ao inglês,
que dissocia Caso e referencialidade através da presença de uma categoria funcional
separada, mas difere do mesmo no grau de dissociação. No húngaro, por exemplo, estes
são atribuídos dentro do domínio de uma única projeção funcional, como ocorre em
turco. Logo, o húngaro separa o Caso e referencialidade numa escala menor do que o
inglês, através da presença de projeções funcionais distintas, que mantêm-se dentro do
domínio de uma única projeção funcional.
Nesta abordagem, parece não haver uma motivação para operação Agree nas línguas
como húngaro.

(70) húngaro
XP
3
DP [+ref]

X`

X
[+caso]

Tal variação entra as línguas, baseada no domínio de traços de Caso e
referencialidade e os núcleos funcionais associados a eles, tem certas implicações para
estrutura frasal. A hierarquia entre núcleos funcionais atribuidores de Caso (TP>vP)
deve ser preservada no inglês para estabelecer estatuto argumental, o que resulta numa
estrutura frasal estritamente configuracional.
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Nas línguas como o turco e húngaro, por outro lado, a atribuição de Caso e
referencialidade ocorre dentro do domínio de uma única posição e, portanto, sem
relação com a projeção funcional mais alta. Assim, a atribuição de Caso acontece in
situ, e os NPs não deixam a posição onde foram gerados, permanecendo nas suas
posições theta. Ao longo do seu trabalho, o autor demonstra que a falta de Agree com as
projeções funcionais atribuidores de Caso, organizados hierarquicamente, é a principal
razão da natureza não-configuracional das línguas como o turco e húngaro.
A análise do turco e húngaro, que dissocia Caso do TP e vP, também levanta
questões sobre as funções das categorias TP e vP nessas línguas. Ozturk argumenta,
então, que não há nelas motivação sintática para vP que, consequentemente, está
ausente da sua estrutura frasal.
Com base no acima exposto, Ozturk argumenta não haver evidências para
postulação do nível DP em turco, pois o Caso interage diretamente com a interpretação
referencial dos sintagmas nominais (Enç, 1991).
Assim, o autor conclui que Caso e referencialidade são traços sintáticos
relacionados, porém as línguas variam nas categorias funcionais associadas com tais
traços, seguindo os modelos abaixo:

(71)

(i) Línguas que possuem artigos e morfologia de Caso (húngaro);
(ii) As que possuem Caso-m, porém sem artigos (turco);
(iii) As que possuem artigos, mas não há Caso (inglês); e,
(iv) As que não têm artigos nem Caso (chinês).

A análise desenvolvida por Ozturk é relevante para o tratamento de ligação entre
Caso e definitude no armênio. Entretanto, a hipótese que pretendemos desenvolver aqui
tem uma diferença crucial com a de Ozturk, pois mesmo na ausência de marcadores
abertos de definitude, advoga-se a favor da postulação da categoria funcional DP no
armênio.
Como veremos adiante, na discussão dos dados empíricos do armênio, há uma
diferença entre os Casos estruturais e inerentes quanto à atribuição de definitude na
formação dos sintagmas nominais, o que faz a interação de marcação de Caso e
(in)definitude no armênio aparecer de uma maneira diferente.
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6. O SUFIXO –N/Y E A DEFINITUDE

Nesta seção, começamos a explorar a distribuição do sufixo –n/y, à luz da
discussão do papel dos artigos afixados desenvolvida em Giusti (2002). O enfoque
principal dessa seção é o comportamento do sufixo -n/y, do ponto de vista de sua
relação com a definitude.
O referido sufixo aparece no armênio nos sintagmas definidos (72a), genéricos
(72c), possessivos (72e) e nomes próprios (72g), entre outros contextos, o que até certo
ponto indica a ausência de seu conteúdo substantivo, mencionado como uma
propriedade dos artigos sufixados em Giusti (2002), e sugere que a presença do sufixo
n/y nessas construções seja uma exigência mais sintática do que semântica.

(72) a. Tun-y

mets

e

Casa-Def grande

aux-3_SG_Pres

„A casa é grande‟

b. * Tun
Casa-ø

c. Ser-y

mets

e

grande

aux-3_SG_Pres

karevor

e

Amor-Def importante

nra

hamar

aux-3_SG_Pres ele-Gen para

„(o) Amor é importante para ele‟

d. * Amor
Amor-ø

e. Ara-i

karevor

e

nra

importante aux-3_SG_Pres

tun-y

mets

hamar

ele-Gen para

e

Ara-Gen casa-Def grande aux-3_SG_Pres
„A casa do Ara é grande‟

f. * Ara-i

tun

mets

Ara-Gen casa-ø grande

e
aux-3_SG_Pres
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g. Ara-n

usanogh

e.

Ara-Def estudante

aux-3_SG_Pres

„Ara é estudante‟

h. * Ara

usanogh

Ara-ø estudante

A obrigatoriedade do

e.
aux-3_SG_Pres

sufixo nas

sentenças

acima, confirmada

pela

agramaticalidade das sentenças em (72b,d,f, h) nos leva a ponderar sobre a viabilidade
da proposta de o sufixo -n/y se qualificar essencialmente como uma marca de Caso no
armênio.
Discutiremos as ocorrências do sufixo –n/y em detalhes.
Considere as sentenças nas quais os sujeitos estão expressos por nomes próprios,
que são „rigid designators‟, i.e., são referenciais por si só e não precisam de artigo para
denotar um referente. A maioria das línguas naturais dispensa o uso dos artigos com
estes nomes, como é o exemplo (73a) no inglês, além do grego e alguns dialetos
italianos. Já em outros, como português brasileiro (73b), o mesmo é opcional22.

(73)

a. * the John came 23.
b. (O) João chegou.

Os exemplos a seguir mostram que o sufixo -n/y é obrigatório com os nomes
próprios no armênio.

(74)

Ara-n

/

Ara-Def /

*Ara

yekav

Ara-ø

chegar-PretPerf

„(O) Ara chegou‟

A função mais proeminente do artigo definido é a de atribuir definitude ao NP,
i.e., a presença do artigo definido serve como instrução para buscar um referente
particular de um NP num contexto. Por outro lado, os nomes próprios denotam um

22
23

Varia dependendo da região do Brasil.
O artigo pode co-ocorrer com nome próprio nos casos como:
The Jonh I had been telling you about appeared.
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único indivíduo e executam, por si só, a função do artigo definido, dispensando este
último.
Uma vez que a definitude atribuída pelo artigo aos nomes próprios parece ser
redundante, o uso do artigo definido com os nomes próprios é chamado de „uso
expletivo‟24 na literatura gerativa (Vergnaud & Zubizarreta, 1992, Longobardi, 1994),
distinto dos usos semanticamente justificados.
Um diferente contexto em que os artigos definidos são dispensados na maioria
das línguas é quando o núcleo vem precedido por um pronome possessivo ou
demonstrativo. Os exemplos abaixo demonstram a distribuição complementar entre os
pronomes possessivos e os artigos no inglês e PB, explicada pelo fato de os possessivos
e demonstrativos atribuírem a definitude ao NP, sem recorrer aos artigos.

(75) a. * this the book
b. * esta a casa
c. * my the house/ the my house
d. ? (a) minha casa25/*minha a casa

Ao contrário destes exemplos, o núcleo Nominativo ou Acusativo precedido por
um possessivo ou demonstrativo tem que aparecer com sufixo -n/y no armênio:

(76) a. Ays tun-y
Esta casa-Def

/* tun

shat sirun

e

/ casa- ø muito bonito

aux-3_SG_Pres

„Esta casa é muito bonita‟

b. Im

tun-y

Minha casa –Def

/tun-ø

shat sirun e

/casa- ø muito bonito

aux-3_SG_Pres

„Minha casa é muito bonita‟

24

Existem várias opiniões referentes ao uso dos artigos com nomes próprios. Para Chierchia, o artigo
definido usado com nomes genéricos e nomes próprios não é expletivo, pois o artigo é um operador iota,
que tem a função de transformar uma expressão que denota uma propriedade numa expressão que denota
um tipo (kind). O artigo, portanto, tem uma função type-shifting no sentido de mudar o tipo do
substantivo de „type denoting‟ para „kind denoting‟.
Para Longobardi, o artigo definido com nomes contáveis é um operador iota que atribui
existencialidade e „uniqueness‟, enquanto o artigo expletivo com nomes próprios é juntado na estrutura
nominal como „last resort strategy‟, depois de todos os meios para lexicalização da posição D terem
falhado.
25
Varia de acordo com a região do Brasil.
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Achamos que tais dados, mesmo indiretamente, poderiam constituir uma
evidência de que o papel do sufixo -n/y está além da atribuição de definitude. Sintagmas
que são referenciais (definidos) por natureza não deviam recorrer à ajuda dos artigos, e
o fato de em armênio, eles terem obrigação de aparecer com o - n/y na posição de
sujeito ou objeto, sugere que o papel deste sufixo tem a ver com a marcação de Caso.
O papel do sufixo -n/y como meramente atribuidor de definitude encontra
problemas também no caso dos genéricos. Vê-se que o sujeito genérico em (77a)
aparece com sufixo –n/y, e em (77b) sem sufixo, o que é agramatical:

(77)

a. Mard-y
Homem-Def

bari

e

euti-amb

bom

aux-3_SG_Pres

natureza-Inst

„(O) homem é bom por natureza.‟
b.* Mard
Homem-ø

bari

e

euti-amb

bom

aux-3_SG_Pres

natureza-Inst

Mais uma vez, a agramaticalidade de (77b) demonstra que a presença obrigatória
do sufixo –n/y decorre de outros fatores, diferentes da definitude.
Várias propostas foram feitas para explicar a co-ocorrência dos artigos com os
genéricos. Para Lyons (1999), há diferenças consideráveis na distribuição das frases
definidas e indefinidas. Por exemplo, o artigo definido é muito mais usado em francês
do que em inglês. A principal razão desta impressão é que, à diferença do inglês, os NPs
genéricos tendem a aparecer com o artigo definido no francês, como no contraste (78)
abaixo:

(78) a. She loves detective stories.
b. Elle adore les romans policiers.
Ao invés de assumir que o artigo que ocorre nos genéricos é um tipo especial de
artigo homófono com o definido, Lyons adota um ponto de vista mais simples, de
acordo com o qual os genéricos são definidos em algumas línguas e indefinidos em
outras.
Não é a nossa intenção, neste momento específico, entrar nos detalhes das análises
sobre os usos atípicos dos artigos, pois o objetivo desta seção é mostrar que, o fato de o
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sufixo -n/y aparecer num conjunto de diferentes contextos pode servir como base
empírica para o questionamento do seu papel de mero atribuidor de definitude na língua
armênia.
Observe, a seguir, os exemplos com o verbo atuando como sujeito em PB e o
armênio:

(79) a. Exercitar-se é um hábito saudável.
b. Marzvel-y

/ *marzvel

Exercitar-se-Def/

arokcharar sovorutiun e.

exercitar-se-ø saudável

hábito

aux-3_SG_Pres

Diferentemente de (79a), o sujeito expresso pelo infinitivo do verbo em (79b)
recebe a marca -n/y, como condição para que a sentença seja gramatical.
Acreditamos que o exemplo a seguir providencia uma evidência significativa à
ausência de conteúdo semântico do sufixo -n/y, pelo menos em algumas instâncias. O
pronome indefinido alguém no armênio é formado por duas palavras inch-vor (algo) e
mek (um), parecido com o inglês someone, com a diferença de que no armênio as partes
da palavra são escritas separadamente. Observe que alguém na posição de sujeito no
armênio aparece como em (80a), i.e., obrigatoriamente com o sufixo -n/y.

(80) a. Inch-vor mek-y
Alguém-

- Def

ekav
chegar-3_SG_PretPerf

„Alguém chegou‟

b. * Inch-vor mek
Alguém-

ø

ekav
chegar-3_SG_PretPerf

Em resumo, ao começar a explorar a hipótese de que o sufixo -n/y possa ser uma
marca Casual, procuramos, nesta seção, apresentar dados sugerindo que nem sempre a
inserção deste sufixo é motivada pela expressão de definitude, e sua presença não é
suficiente para a interpretação definida. Com base nessa evidência, achamos plausível
concluir que, a ligação entre definitude e sufixo -n/y existe, mas não é absoluta, pois há
contextos em que é a configuração sintática que impõe a ocorrência obrigatória deste
sufixo nos sintagmas nominais.
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Uma questão interessante referente à ligação da definitude com o sufixo –n/y e
as marcas de Caso em geral no armênio é exposta adiante.
Na discussão da argumentação de Giusti (2002), na seção 4, observou-se que a
hipótese de o artigo definido não ter conteúdo semântico encontra dificuldade com
relação aos dados do italiano em (57) e (58), onde a repetição do artigo definido
introduz um índice referencial diferente. No caso do romeno (59), onde o artigo é
enclítico no nome e não pode ser omitido, Guisti mostra que esses dados não podem ser
reproduzidos. A sequência com os artigos repetidos em (59) é ambígua entre as duas
interpretações possíveis: uma com o único índice referencial e a outra com dois índices.
Já no armênio, o quadro dos exemplos paralelos é como segue:

(81) a. * Im

kartugaruhi-n

yev ko ognakan-y

Minha secretária-Nom e

b. Im

kartugaruhi-n

ekav

sua ajudante-Nom chegar-3_SG_PretPerf

yev ko ognakan-Nom ekan

Minha secretária-Nom e

sua ajudante-Def

chegar-3_PL_PretPerf

„A minha secretaria e a sua ajudante chegaram‟

c. * im

karturgaruhi ev ko ognakan

ekav

Minha secretária-ø e sua ajudante- ø chegar-3_SG_PretPerf

d. * im

karturgaruhi ev ko ognakan

ekan

Minha secretária-ø e sua ajudante- ø chegar-3_PL_PretPerf

(81c e 81d) mostram que, semelhante ao romeno, o sufixo –n/y é obrigatório no
armênio. Entretanto, a única possibilidade de interpretação é de dois índices
referenciais, sem nenhuma ambigüidade, como mostra (81b), em contraste com a
agramaticalidade de (81a). Portanto, neste contexto, o armênio confirma a análise do
sufixo –n/y como um atribuidor de leitura referencial ao NPs.
Na contramão, encontramos um outro fenômeno peculiar no armênio. Se a
atribuição do índice referencial é prerrogativa do sufixo –n/y, como então explicar que
também as marcas morfológicas de outros Casos podem forçar uma referência plural?
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Considere a sentença em (82a) a seguir, que contém dois sintagmas nominais no
Genitivo que se referem a um mesmo núcleo payusaknery. Observe que (82b) mostra
que o núcleo singular causa a agramaticalidade da sentença, o que pode ser explicado
pelo fato de as marcas do Genitivo criarem uma interpretação de dois índices
referenciais.

(82) a. Im

kartugaruhi-i

yev ko ognakan-i

Minha secretária-Gen e

payusak-ner-y sirun en

sua ajudante-Gen bolsa-PL-Nom bonito aux-3_PL_Pres

„As bolsas da minha secretária e seu ajudante são bonitas‟ (=são duas bolsas,
uma da secretária, outra da ajudante).

b. * Im

kartugaruhi-i

yev ko ognakan-i

Minha secretária-Gen e

payusak-y sirun e

sua ajudante-Gen bolsa-Nom bonito aux-3_PL_Pres

A agramaticalidade do exemplo em (82b), causada pela falta de morfologia de
número no núcleo payusak, sugere que, parecido com o sufixo –n/y nos exemplos em
(82), também as marcas de Genitivo neste exemplo atribuem referencialidade, pois
forçam uma interpretação de dois índices referenciais, i.e., a leitura que se tem em (82a)
é que há duas bolsas diferentes, uma da secretária e outra da ajudante, sendo que a
leitura em que há uma única bolsa que pertence a uma única pessoa (que é ao mesmo
tempo a secretaria e a ajudante) é excluída. Logo, neste contexto são as marcas de Caso
Genitivo que funcionam como atribuidores de referencialidade, assumindo o papel dos
„determinantes singulares‟ mencionados por Longobardi (1994).
Tais dados, mais uma vez, apontam à interação das marcas de Caso com a
definitude/referencialidade dos sintagmas nominais no armênio.
Devemos frisar que, não negamos a ligação do sufixo –n/y com a definitude.
Porém, a ligação existente não é absoluta, e é melhor formulada como segue: o armênio
parece ter uma exigência sintática sobre a presença obrigatória do –n/y em certas
configurações sintáticas. O contrário, entretanto, não é verdade: não são todos os usos
do sufixo –n/y que correspondem à interpretação definida. Mais ainda, a definitude pode
estar expressa em contextos em que –n/y não estão presentes, como no caso dos
Genitivos e outras marcas casuais.
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Na seção a seguir, discutiremos os dados do armênio em relação ao „ciclo de
definitude‟ de Lyons que, em nossa opinião, dão mais sustentação à hipótese de o sufixo
–n/y se comportar como uma marca de Caso.

7. CICLO DE DEFINITUDE

Lyons (1999) aponta que os artigos livres são diacronicamente anteriores aos
afixados. Para o autor, os artigos livres são originados dos demonstrativos, e no
percurso de desenvolvimento, podem se transformar em marcas de flexão ou clíticos.
Nesse processo, os demonstrativos analisados como ocupando a posição de
especificador da projeção DP, passam a funcionar como núcleos dessa mesma projeção.
Tal fato é confirmado pela semelhança entre os artigos de duas línguas de variedade
românica: o afixo –ul do romeno e a forma livre do artigo il em italiano, apresentados
em (83).
(83) Profesor-ul (romeno)
Il professore (italiano)

Para Lyons, o próximo passo nesse processo diacrônico é o afixo ser substituído
por um outro artigo livre. O autor sugere que o referido fenômeno pode ser chamado de
„ciclo de artigo‟ ou „ciclo de definitude‟26, num paralelo com o „ciclo negativo‟ de
Jespersen (1917):
Analogous to this [negative cycle, Jespersen 1917, Zanuttini 1991]27, I
suggest there may be a diachronic “article cycle”, as described, with
repeated renewal of definiteness marking (Lyons, 1999, p. 327)

Os contextos onde o artigo definido é usado variam consideravelmente nas
línguas, e pode-se observar uma hierarquia nesses usos. Assim, por exemplo, há uma
diferença entre inglês por um lado e o francês de outro, que usa a forma definida para os
genéricos numa escala maior que o inglês. Outras línguas usam artigo definido ainda

26

O ciclo de artigo é muitas vezes chamado de „ciclo de definitude‟ na literatura, como em Boucher
(2002) etc.
27
As observações entre colchetes são nossas.

77

mais do que o francês. Assim, o italiano emprega o artigo com os possessivos definidos,
enquanto o grego e o catalão usam-no com nomes próprios. Curiosamente, o italiano
também usa o artigo com os genéricos, enquanto o grego e o catalão usam-no com
genéricos e possessivos definidos. Isto constitui, para essas línguas, uma clara
progressão quanto ao uso do artigo definido.
Com base nestas observações, Lyons (1999) classifica as línguas da Europa
Ocidental em quatro sub-classes, de acordo com a extensão semântica do artigo
definido, i.e., em que elementos nominais o mesmo pode aparecer.

(84) a. inglês: definitude simples
the Second World War
b. francês: definitude simples e genéricos,
la guerre et la paix
c. italiano: definitude simples, genéricos e possessivos
il mio libro
d. grego: definitude simples, genéricos, possessivos e nomes próprios.
ho Georgos
Apesar de observar a existência de poucos dados que permitam que os estágios
na progressão em (84) sejam analisados como regras universais aplicáveis às línguas
naturais, Lyons (1999, p. 337) observa que:
… there is a diachronic progression reflected here, in that, for example,
a language is only likely to start using the article with proper names
when it already makes extensive use of it: this is true of Greek, and
indeed Italian, which has limited use of the articles with names.

De fato, a progressão do uso das marcas de definitude tem a ver com o ciclo de
artigo. Boucher (2002) aponta que teoricamente, o estágio final deste processo seria a
existência de determinantes afixais presos, como ocorre no romeno e no escandinavo.
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Vimos que de acordo com o ciclo de definitude, os determinantes expressos por
itens lexicais independentes se movem da posição do especificador para as posições de
núcleo, na medida em que o seu conteúdo semântico enfraquece ou até desaparece.
Observe que esta proposta está em sintonia com a ideia desenvolvida em Giusti (2002),
de acordo com a qual o afixo enclítico definido do romeno pode ser analisado como
marcador de Caso. Esta análise sugeriria que o romeno, ainda que possua um artigo
definido na forma de uma partícula livre que aparece em certas configurações, atingiu o
final do ciclo de artigos de Lyons, se assemelhando gradativamente ao latim, uma
língua que não possui artigos, e onde as marcas de Caso servem para atribuir definitude
aos NPs.
No que tange ao armênio, vimos que o sufixo –n/y aparece em todos os quatro
contextos mencionados em (84d) e, portanto, parece se posicionar no último estágio
diacrônico do ciclo de artigos. Isto seria mais uma evidência de que a referida marca no
armênio se comporta como marca casual.
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8.

O SUFIXO –N/Y COMO MARCA DE CASO ESTRUTURAL.

À luz das discussões desenvolvidas até o presente momento, passamos à análise
das propriedades e da distribuição do sufixo –n/y, para definir o seu papel nas frases
nominais armênias.
Conforme frisado no capítulo I, a primeira característica peculiar quanto à
distribuição do sufixo –n/y tem a ver com a sua restrição aos sintagmas nominais
marcados por determinados Casos morfológicos28.
Observe o paradigma a seguir:

(85) a. Tga-n

grum

e

namak-y

Menino-Def escrever-Impf aux-3_SG_Pres carta-Def
„O menino escreve a carta‟

b. * Tga -n
Menino-Def

grum

e

namak-y matit-ov-y

escrever-Imp aux-3_SG_Pres carta-Def lápis-Abl-Def

28

Na literatura acadêmica sobre o sistema dos casos do armênio, há uma divergência quanto ao número
de Casos existentes nesta língua. O conhecido gramático do armênio moderno, Palasanian (1894),
baseando-se no critério da função sintática do nome na sentença, admite a existência de sete casos no
armênio: Nominativo, Genitivo, Acusativo, Dativo, Ablativo, Instrumental e Locativo.
Abeghian (1965), ao defender o critério da existência de uma forma morfológica própria como base
de definição para o sistema de Casos de uma língua, sugere que existem cinco casos morfológicos no
armênio, uma vez que a forma dos objetos inanimados se iguala à do Nominativo, enquanto a dos objetos
animados, à do Dativo. Partindo deste mesmo critério morfológico para a definição de casos, Abeghian
questiona a existência de Genitivo e Dativo como Casos independentes, uma vez que, no percurso da
história, ambas as formas se igualam. Logo, deveríamos admitir a existência do Dativo, e definir o
Genitivo como um dos usos daquele. Assim, para Abeghian (1965), existem cinco Casos morfológicos no
armênio.
1. Nominativo
2. Dativo - Genitivo
3. Ablativo
4. Instrumental
5. Locativo
Este ponto de vista é aceito por muitos lingüistas, como Kozintseva (1995) e Asatrian (2004), entre
outros.
A nossa posição, entretanto, é que existem sete Casos morfológicos no armênio. Em
Yeghiazaryan (2005) discutimos a relação entre Casos abstratos e Casos morfológicos, revelada em
Sigurdsson (2003) para demonstrar que a semelhança da forma morfológica é resultado da flexibilidade
de correlação entre Caso abstrato é caso morfológico, comum às línguas naturais. Mostramos que o sufixo
–n/y atua nos Casos que são questionados pelos lingüistas, exceto o que tange ao Nominativo. A principal
razão para negar a existência do Genitivo, Acusativo e Dativo é a semelhança da marca morfológica.
Entrementes, mostramos que a definitude e a especificidade, junto com as formas de sua expressão, são
pontos decisivos na postulação da existência destes casos, i.e., os mesmos não podem ser mesclados pelo
fato de que a definitude e a especificidade ser aí expressas de modos diferentes.

80

c. Tga -n

grum

e

namak-y matit-ov

Menino-Def escrever-Imp aux-3_SG_Pres carta-Def lápis-Abl
„O menino escreve a carta com lápis/o lápis‟

d. * Tga-n
Menino-Def

c. Tga-n
Menino-Def

grum

e

namak-y erekha-i-n

matit-ov

escrever-Imp aux-3_SG_Pres carta-Def criança-Gen-Def lápis-Abl

grum

e

namak-y erekha-i

matit-ov

escrever-Imp aux-3_SG_Pres carta-Def criança-Gen lápis-Abl

„O menino escreve a carta com lápis de criança/ com o lápis da criança‟
O paradigma mostra que o sufixo –n/y pode aparecer no Nominativo e Acusativo
(85 a), desencadeando uma interpretação definida dos sintagmas em questão. O mesmo
sufixo, porém, causa agramaticalidade quando inserido com os sintagmas no Ablativo
(85b) e Genitivo (85d). Quanto à interpretação dos sintagmas que não aceitam o sufixo
–n/y, vê-se que tanto o sintagma no Ablativo (matitov), como no Genitivo (erekhai) é
ambíguo, podendo ser definido ou indefinido29.
A distribuição restrita do sufixo –n/y nos exemplos acima é problemática para
um item considerado como artigo definido. À guisa de elucidação, vide os exemplos
paralelos em português brasileiro, nos quais a inserção do artigo definido não apresenta
nenhuma restrição quanto à função sintática do sintagma nominal, atribuindo definitude
aos núcleos nominais, sem causar ambiguidade nas interpretações.

(86)

a. Ani está escrevendo a carta.
b. Ani está escrevendo a carta com lápis.
c. Ani está escrevendo a carta com o lápis.
d. Ani está escrevendo a carta com lápis de criança.
e. Ani está escrevendo a carta com o lápis da criança.
Ressalte-se que as restrições de distribuição do sufixo –n/y com sintagmas em

determinados Casos é um comportamento atípico para um elemento considerado como
artigo definido. Conforme constatamos na seção 3 deste capítulo, não se observa nas
línguas naturais (ou pelo menos nos trabalhos consultados) o fenômeno de os artigos
29

O mesmo é verdadeiro sobre os demais Casos inerentes.
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definidos, tanto lexicalmente independentes, como afixos, exibirem uma sensibilidade
quanto ao Caso morfológico do sintagma nominal ao qual eles se referem.
Notemos que na vertente ocidental do armênio moderno (Armênio Ocidental) a
distribuição do sufixo definido no sistema de Casos é uniforme, podendo aparecer nos
sintagmas em todos os Casos morfológicos, e a sua inserção invariavelmente leva à
interpretação definida.

(87)

a. Tga-i-n

namak-y

aystegh

e.

carta-Def

aqui

aux-3_SG_Pres

namak-y

aystegh

e.

carta-Def

aqui

aux-3_SG_Pres

Menino-Gen_Def

„A casa do menino é grande‟

b. Tga-i
Menino-Gen

„A casa de menino é grande‟

De volta ao armênio oriental, observe a tabela em (4) abaixo, que exemplifica a
distribuição de –n/y no sistema dos Casos.
Considerando a assimetria na atribuição de caso Acusativo para objetos
animados e inanimados30, que é característica do armênio, testemos ambas as classes no
30

A categoria de animacidade se expressa na marcação diferencial de Caso Acusativo, uma vez que os
sintagmas animados devem aparecer, obrigatoriamente, com a marca morfológica de animacidade –i
(marcada como An. na glosa) antes do sufixo –n.
(i) a Yes tesnum
em
aru-n
/ * aru- i-n
Eu ver-Impf aux-1_SG_Pres córrego-Def / córrego-An_Def
„Eu estou vendo/vejo o córrego‟
b. Yes tesnum em
Haik-i-n
/ * Hayk-n
Eu ver-Impf aux-1_SG_Pres Hayk-Na_Def/
Hayk-Def
„Eu estou vendo o Hayk‟
É interessante observar que o armênio reflete a categoria [+ /– animado] no léxico, como é o
caso de alguns adjetivos. Observe o exemplo do adjetivo „armênio‟ em diversas línguas. Em português
(iia), inglês (iib) e russo (iic), o mesmo adjetivo combina com NPs animados e inanimados:
(ii)

a. livro armênio
b. Armenian book
c. armianskaya kniga

escritor armênio
armenian writer
armianskiy pisatel

No armênio, entretanto, adjetivos distintos são usados para NPs [+ / – animado] :
(iii) a.
haykakan
guirk
hay
grogh
armênio-adj livro
armênio-adj escritor
„livro armênio‟
„escritor armênio‟
Veja que a substituição dos itens lexicais leva à agramaticalidade:
(iv)
* hay guirk
* haykakan
grogh
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paradigma abaixo. Separamos a forma zero do sintagma, e as marcas morfológicas,
identificando o sufixo –n/y, quando presente.

Tabela (4): O uso do sufixo -n/y com as formas casuais:

Caso
Nom

Animado

Inanimado

tga-n (menino-Def) seghan-y (mesa-Def)

Gen

*tga-i-n

* seghan-i-n

Ac

tga-i-n

seghan-y

Dat

tga-i-n

seghan-i-n

Abl

*tga-its-n

*seghan-its-n

Inst

*tga-yov-n

*seghan-ov-n

Loc

*tga-yum-n

* seghan-um-n

Esta tabela mostra que o sufixo –n/y aparece com os sintagmas no Nominativo,
Acusativo e Dativo e é barrado com Genitivo, Ablativo, Instrumental e Locativo e
sugere uma distribuição complementar entre a marcação morfológica de Caso e o sufixo
definido31. A distribuição complementar, como se sabe, indica que os elementos em
questão se excluem por serem manifestações de um único fenômeno. Ter-se-ia,
portanto, indícios de que as marcas de Caso e o sufixo –n/y não co-ocorrem no domínio
nominal, fato esse que prevê uma análise unificada da morfologia de Caso e definitude.
Qual seria a generalização que poderia ser feita a partir daí?
Como observado por Holmberg (1994) no seu estudo das línguas europeias, as
línguas geralmente possuem artigos, ou Caso morfológico, ou, numa escala bem menor,
tanto um como outro. Nessa visão, os artigos e o Caso morfológico servem à mesma
função de marcar o DP como referencial, com a consequência de que a língua que

A categoria de animacidade não está refletida morfologicamente na vertente ocidental, e não existia no
armênio clássico ou medieval. A partir do século 17, as formas distintas de Nominativo e Acusativo se
igualaram. Para diferenciar o agente do paciente do verbo, o armênio ocidental optou por uma ordem fixa
dos constituintes (sujeito sempre precede o objeto), enquanto o armênio oriental introduziu a categoria de
animado vs inanimado, que fica explícita no Acusativo. No entanto, mesmo no armênio oriental, a marca
de Acusativo foi introduzida somente para os NPs animados.
31
No Dativo, o sufixo -n é precedido por –i, que, de acordo com Megerdoomian (2002) é motivado
foneticamente.
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possui morfologia de Caso pode não precisar de artigos para marcar o DP como
referencial.
É o momento de recorrer às discussões sobre as funções dos artigos e marcas de
Caso das seções anteriores. Lembremos que já apresentamos dois tratamentos deste
fenômeno, sob prismas diferentes. Por um lado, vimos o trabalho de Giusti (2002),
advogando que os artigos nas línguas naturais não possuem conteúdo semântico e são
meramente marcadores de Caso, com tendência de serem ligados à expressão de
definitude.
Numa abordagem diferente, vimos que outros autores, em especial Ozturk
(2005), defendem a hipótese de que as marcas de Caso morfológico atribuem definitude
aos sintagmas nominais.
Sob estes enfoques, a análise da distribuição do –n/y acima sugere que a
morfologia de Caso e a marcação de definitude possa ser unificada. Tal generalização
um tanto ousada do ponto de vista dos padrões estabelecidos pelas gramáticas do
armênio não seria uma solução isenta de problemas, uma vez que deve explicar os
critérios envolvidos na escolha entre as marcas de Caso tradicionais e o sufixo –n/y por
um determinado sintagma nominal. Além disso, torna-se imperativo decidir sobre a
denominação dessa categoria funcional, que abrigaria ambos os elementos discutidos.
A unificação das funções de morfologia de Caso e definitude prevê as seguintes
abordagens:
As funções de marcas de Caso e o sufixo –n/y seriam:
 - marcar Caso;
 - marcar definitude;
 - marcar tanto Caso como definitude;
 - os dois marcam Caso, porém expressam a definitude de maneira
diferente.
Comecemos por testar a hipótese de que –n/y é uma marca de Caso estrutural.
Para desenvolver melhor a nossa análise e apresentar de uma maneira precisa a nossa
argumentação, doravante iremos substituir a abreviação Def pelas abreviações Nom
(Nominativo) e Ac (Acusativo), respectivamente para os sujeitos e os objetos diretos
marcados por –n/y na glosa.
Quanto à semelhança das marcas casuais entre as formas de Nominativo e
Acusativo, poder-se-ia falar que existe um sincretismo entre as formas dos mesmos. Tal
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semelhança não se revela problemática considerando trabalhos como Sigurðsson (2003),
que demonstra a existência de uma flexibilidade nas línguas naturais quanto à
correlação entre Casos abstratos e casos morfológicos. Baseando-se principalmente nos
dados do islandês, o autor prova que o mesmo Caso abstrato pode ter várias realizações
fonológicas, e que uma forma casual morfológica pode servir como realização para
diversos Casos abstratos. A argumentação de Sigurðsson (2003) amenizaria o problema
da semelhança das marcas morfológicas de Nominativo, Acusativo no armênio, que
surge com a postulação do –n/y como marca de Caso.

Registramos, ainda, que a tabela em (4) sugere uma outra generalização, que
vem auxiliar a nossa análise. O sufixo –n/y aparece nos Casos que são tradicionalmente
classificados como estruturais (Nominativo, Acusativo, Dativo32) e é proibido nos
inerentes (Genitivo, Ablativo, Instrumental, Locativo), um tipo de limitação ausente nas
descrições sobre os artigos definidos.
Considerado tal generalização, a proposta de que –n/y é uma marca de Caso
pode ser refinada da seguinte maneira:

32

Neste trabalho, focamos dois Casos estruturais: Nominativo e Acusativo, deixando o Dativo para uma
etapa posterior. Entretanto, achamos importante expor, brevemente, a nossa argumentação a favor do
tratamento do Dativo como um Caso estrutural no armênio.
Dativo é um Caso que demonstra propriedades mistas, muitas vezes semelhantes ao Caso
estrutural, pois pode ocorrer nas posições consideradas „genuinamente‟ estruturais, como as de sujeito e
de objeto. Assim, no armênio, o sujeito das sentenças pode ser expresso por Dativo (o fenômeno chamado
de „quirky case‟):
(i) Ana-in
ays tun-y dur
e
galis
Ana-Dat esta casa-Ac gosto aux-3_SG_ Pres vir-Impf.
„Ana gosta desta casa‟
Na análise das orações infinitivas do russo, Nicholas Fleisher (2006) cita os pontos de vista de
Comrie 1974b; Greenberg and Franks 1991; Schoorlemmer 1993, Kondrashova 1994; Babby 1998;
Moore and Perlmutter 2000; Perlmutter and Moore 2002, que tratam o Dativo abaixo como Caso
estrutural.
(ii)Nam
ne minovat‟ gibel-i
Nos-Dat neg. evitar-inf disaster-Gen
„Não escaparemos do desastre‟
Abraham (2003) e Woolford (2006), ao tratar dos Dativos dos verbos bi-transitivos, apontam que
vários lingüistas (Czepluch 1988, Blume 1998) consideram o Dativo um Caso estrutural. No armênio, o
Dativo é caso do objeto indireto, o que vem a ser para nós uma posição estrutural.
(iii)Yes guirk-y tvetsi
tga-in
Eu livro-Ac dar-PretPerf menino-Dat
„Eu dei o livro para o menino‟.
Contudo, o Dativo é um caso com propriedades mistas de Caso estrutural e inerente, que requer
uma investigação profunda. Na nossa análise, o Dativo é um Caso estrutural quanto à aceitação do sufixo
–n/y.

85

(88) O sufixo –n/y é uma marca de Caso estrutural.

Observe que a reformulação da hipótese em (88) é vantajosa teoricamente, pois
resolve o problema do tratamento de Casos nas gramáticas tradicionais do armênio, que
juntam sob o rótulo de Nominativo várias funções, incluindo, além do sujeito da
sentença, os vocativos, os predicativos e outros elementos que aparecem sem
morfologia de Caso. Tratando o sufixo –n/y como artigo definido, as gramáticas não
conseguem oferecer critérios claros para a distribuição deste artigo dentro das funções
de um mesmo Caso morfológico, e menos ainda no paradigma de Casos em geral.

Observe os exemplos a seguir:

(89) a. Tga-n /

* tga

batsum

Menino-Nom / menino-ø abrir-Impf

e

dur-y

aux-3_SG_Pres

porta-Ac

„O menino abre a porta.‟
O sujeito do exemplo acima tem que aparecer com o sufixo –n/y e é agramatical
sem o mesmo. Já nos exemplos com vocativo (90a) e adjunto de quantidade (90b), a
inclusão de sufixo –n/y causa agramaticalidade.

(90) a. Ser

/ *ser-y ,

misht

Amor–ø/ amor-Nom, sempre

pashtelu

em

kez

idolatrar-Fut

aux-1_SG_Pres tu-Ac

„Amor, sempre te idolatrarei. ‟

b. Tga-n

vazum

e

erku quilometr/ * quilometr-y

Menino-Nom correr-Impf aux-3_SG_Pres dois quilômetro/ quilômetro-Ac
„O menino corre dois quilômetros. ‟
Já a hipótese que está sendo proposta nesta tese, a de ser –n/y uma marca de
Caso estrutural, prevê que tal sufixo apareça nos sintagmas na posição de sujeito e seja
proibida nas demais funções atribuídas ao Nominativo nos tratamentos não-gerativistas.
Ademais, os exemplos em (90) confirmam a ligação de marcação casual com a
transformação do sintagma nominal em argumento sintático, uma evidência
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extremamente importante, pois o Caso estrutural se refere às posições estritamente
argumentais, que aparecem com a marca –n/y.
Até agora, a hipótese sugerida em (88) se mostra adequada aos dados empíricos
expostos.
A distribuição complementar entre as marcas de Caso e o sufixo –n/y sugere
uma possibilidade de análise33 de que o NP tem somente uma posição funcional para
alojar a morfologia do Caso e a definitude, e transformar um NP num argumento. Isso
implica que Caso e definitude estão numa relação bem próxima. A tabela a seguir
sugere ser tal idéia plausível.

Tabela (5)
Marca de

Marca de

Caso

definitude

Nom
Gen

X
X

AC

X

Dat

X

Abl

X

Instr

X

Loc

X

Sob a hipótese de –n/y ser uma marca de Caso estrutural, um ponto para se
esclarecer é se a noção de definitude é expressa uniformemente pelas marcas de Casos
estruturais e inerentes, ou os mesmos se diferem nesse aspecto.
A seguir, analisemos a diferença entre os Casos estruturais e inerentes quanto à
aceitação do sufixo –n/y e a expressão de definitude.

33

Agradeço Carmem Dobrovie-Sorin (c.p.) por esta observação.
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Casos Estruturais

Nominativo

(91) a. Tga-n

sirum

Menino-Nom amar-Impf

e

kez

aux-3_SG_Pres

te

„O menino te ama‟

b. * Tga
Menino-ø

sirum

e

amar-Impf

aux-3_SG_Pres te

c ? Tga
Menino-ø

kez

e

sirum

kez.

aux-3_SG_Pres

amar-Impf

te

„É menino (em contraste com a menina) que te ama‟

Acusativo

(92) a. Tga-n
Menino-Nom

nkarum

e

tsov-y

desenhar-Impf aux-3_SG_Pres mar-Ac

„O menino desenha o mar‟

b. * Tga-n
Menino-Nom

c. Tga-n

nkarum

e

tsov

desenhar-Impf

aux-3_SG_Pres

mar-ø.

tsov

Menino-Nom mar-ø

e

nkarum

aux-3_SG_Pres desenhar-Impf

„O menino desenha (o) mar‟
As sentenças acima mostram que o sufixo –n/y é obrigatório com Nominativo
(91) e Acusativo (92). Na falta de marcação por –n/y, vimos que os sintagmas no
Nominativo e Acusativo podem ser salvos pelo movimento do auxiliar da sua posição
depois do verbo para uma posição imediatamente depois do sintagma nu. Neste caso, há
uma assimetria na interpretação entre o sujeito e o objeto, sendo que o primeiro é
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interpretado como foco, e é marginalmente gramatical (sendo que alguns falantes
nativos o rejeitam como agramatical), e o segundo como não-marcado34. Como se vê, há
duas possibilidades de ocorrência do sintagma nominal nos Casos Nominativo e
Acusativo: marcados por –n/y ou na forma de NPs nus.
Observemos o exemplo de Dativo a seguir:

(93) a. Tga-n

talis

Menino-Nom dar-Impf

e

bajak-y

usanogh-in

aux-3_SG_Pres copo-Ac estudante-Dat

„O menino está dando o copo para o aluno‟

b. * Tga-n

talis

Menino-Nom dar-Impf

c. * Tga-n

talis

Menino-Nom dar-Impf

d. * Tga-n

usanogh

e

bajak-y

usanogh-i

aux-3_SG_Pres copo-Ac estudante-i

e

bajak-y

usanogh

aux-3_SG_Pres copo-Ac estudante-ø

/usanogh-i

Menino-Nom estudante-ø / usanogh-i

e

talis

bajak-y

aux-3_SG_Pres dar-Impf copo-Ac

As sentenças acima mostram que o sufixo –n/y é obrigatório também no Dativo
(93a), com a diferença de que, em caso do Dativo, nem o movimento do auxiliar em
(93d) pode garantir gramaticalidade à sentença35.

Casos Inerentes

Ablativo
(94) a. Tga-n
Menino-Nom

ardnanum

e

aghmuk-its

acordar-Impf aux-3_SG_Pres

barulho-Abl

„O menino acorda com o barulho‟.
34

Esta assimetria na interpretação do sujeito com auxiliar deslocado em oposição ao objeto com o
auxiliar será tratada posteriormente.
35
Este exemplo demonstra, mais uma vez, que o Dativo tem características mistas, que carecem de uma
investigação mais detalhada, que por ora fica fora do nosso foco. Neste trabalho, o Dativo é estrutural
quanto à aceitação do sufixo –n/y.
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b. * Tga-n

ardanum

Menino-Nom

e

aghmuk

acordar-Impf aux-3_SG_Pres

c. * Tga-n

aghmuk

Menino-Nom

e

barulho-ø

ardanum

barulho-ø aux-3_SG_Pres

acordar-Impf

Locativo

(95) a. Tga-n

ardnanum

e

senyak-um

Menino-Nom acordar-Impf aux-3_SG_Pres

quarto-Loc

„O menino acorda no quarto‟

b .* Tga-n
Menino-Nom

c. * Tga-n
Menino-Nom

ardnanum

e

senyak

acordar-Impf aux-3_SG_Pres

quarto-ø

senyak

e

ardnanum

quarto

aux-3_SG_Pres acordar-Impf

Instrumental

(96) a. Tga-n

ardnanum

e

harbukh-ov

Menino-Nom acordar-Impf aux-3_SG_Pres

gripe-Instr

„O menino acorda com gripe‟

b. * Tga-n

ardnanum

e

harbukh

Menino-Nom acordar-Imperf aux-3_SG_Pres

c. * Tga-n
Menino-Nom

harbukh e
gripe-ø

gripe-ø

ardnanum

aux-3_SG_Pres acordar-Imperf

Genitivo:
(97) a. Tga-i
Menino-Gen

dzain-y

sur

e

voz-Nom

aguda aux-3_SG_Pres

„A voz de/do menino é aguda‟
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b. * Tga

dzain-y

Menino- ø voz-Nom

c. * Tga
Menino-ø

sur

e

aguda aux-3_SG_Pres

e

dzain-y

sur

aux-3_SG_Pres voz-Nom aguda

Como se vê, os Casos inerentes não podem ocorrer sem marca morfológica e o
movimento do auxiliar não salva a sentença, o que é mais uma evidência para o caráter
não estrutural, mas inerente desses Casos.
Logo, os Casos estruturais diferem dos inerentes, pois são marcados
abertamente por sufixo –n/y quando definidos, mas aparecem sem marcas quando
indefinidos, enquanto os casos inerentes são sempre realizados morfologicamente,
independentemente da sua definitude.
Além disso, à primeira vista não se observa, com os Casos inerentes, nenhuma
sistematicidade na atribuição de (in)definitude. Vê-se que apesar de os sintagmas
Genitivos em (98) abaixo serem marcados de maneira semelhante, i.e., pela marca –i e
sem o sufixo –n/y, o sintagma Genitivo em (98a) abaixo tende a ser interpretado como
definido, enquanto o Genitivo em (98b) é indefinido36:
(98)

a. Tga-i
Menino-Gen

tun-y

mets

e.

casa-Nom

grande aux-3_SG_Pres

„A casa do menino é grande‟

b. Arvest-i
Arte-Gen

tun-y

mets

e.

casa-Nom grande aux-3_SG_Pres

„A casa de arte é grande‟
Os dados empíricos discutidos parecem confirmar que –n/y é uma marca que
aparece com os Casos estruturais, e revelam uma diferença crucial entre os Casos
estruturais e inerentes: os primeiros podem aparecer sem a marca e ter o seu paralelo na

36

A questão dos Casos inerentes, em especial o Genitivo, será discutida no capítulo IV, onde veremos
que, apesar da aparente semelhança superficial, os NPs Genitivos exibem características distintas que
espelham duas estruturas internas diferentes do sintagma nominal.
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forma de sintagma nu; os segundos, ao contrário, são sempre realizados
morfologicamente.
A seguir, trazemos mais argumentos que, na nossa opinião, vêm confirmar a
plausibilidade da hipótese proposta em (88).
Um argumento em favor do tratamento do sufixo –n/y e das marcas de Caso
como elementos de uma única classe são os dados de nominalização no armênio.
A característica típica dos artigos é a possibilidade deles nominalizarem outras
partes do discurso (Lyons, 1999). Veja os exemplos com adjetivos nominalizados em
PB, inglês e armênio.

(99) a. O belo tem que estar presente na nossa vida.
b. The beautiful should be present in our life.

c. Guehetsik-y petk e

nerka

lini mer

kyank-um.

Bonito-Nom deve aux-3_SG_Pres presente ser nossa vida-Loc
„O bonito tem que estar presente na nossa vida‟
Entretanto, no armênio, não somente o sufixo –n/y, mas também as demais
marcas morfológicas de Caso nominalizam as partes do discurso, apontando que o
recorte entre as marcas de Caso e definitude comumente aceito deve ser revisto.

(100)

a. Yes chem

hognum

guehetsik-its.

Eu aux-Neg_1_SG_Pres cansar-se-Impf bonito-Abl
„Eu não me canso do belo‟

b. Yes hianum

em

guehetsik-ov.

Eu admirar-Impf aux-1_SG_Pres bonito-Instr
„Eu admiro o belo‟

Os dados que examinamos parecem suportar a hipótese de que não somente o
sufixo -n/y, mas as demais marcas de Casos nominalizam os constituintes.
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Uma outra observação empírica referente aos Casos estruturais sugere que a
marcação de Caso „libera‟ o sintagma nominal para scrambling, i.e., o mesmo pode
aparecer em várias posições dentro da oração, mesmo separado do verbo por advérbios
ou outros elementos, como em (101), ao passo que o sintagma sem marcação
morfológica em (102) é confinado à posição anterior ao verbo, causando movimento do
auxiliar37. Esse argumento de exigência de adjacência ao auxiliar do sintagma sem
marcação morfológica de Caso estrutural é importante para nossa discussão.

(101) a. Tga-n

grum

e

namak-y

Menino-Nom escrever-Impf aux-3_SG_Pres carta-Ac
„O menino escreve/está escrevendo a carta‟

b. Tga-n

namak-y grum

Menino-Nom carta-Ac

e.

escrever- Impf

aux-3_SG_Pres

„O menino escreve/está escrevendo a carta‟

c. Tga-n

namak-y havanabar

grum

e

Menino-Nom carta-Ac provavelmente escrever- Impf

aux-3_SG_Pres

„O menino provavelmente escreve/está escrevendo a carta‟

(102) a. Tga-n

namak

e

grum

Menino-Nom carta-ø aux-3_SG_Pres

escrever- Impf

„O menino está escrevendo (uma) carta‟

b. * Tga-n

grum

Menino-Nom escrever- Impf

c. * Tga-n

namak

Menino-Def carta-ø

havanabar

e

namak

aux-3_SG_Pres

carta-ø

grum

provavelmente escrever- Impf

e
aux-3_SG_Pres

Na discussão dos fenômenos de scrambling em turco, Kornfilt (2003) estuda a
especificidade e os Casos estruturais, apontando que enquanto os objetos diretos
marcados morfologicamente por Acusativo podem subir (scramble) livremente para
37

A motivação do movimento do auxiliar com os sintagmas nus no armênio é discutida no capítulo III.
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várias posições, os seus correspondentes indefinidos não podem. Estes devem ficar
numa posição imediatamente à esquerda do verbo.
Megerdoomian (2002) trata do sufixo –n/y como uma marca de Caso Acusativo,
sem entrar na discussão detalhada sobre o assunto. Ao discutir a correlação entre
morfologia de Caso e leitura especifica38 dos objetos diretos no armênio, ela também
mostra que os objetos que aparecem com Caso aberto, costumam ocupar uma posição
mais alta na configuração sintática. A autora demonstra que os objetos diretos nus
devem permanecer numa posição imediatamente pré-verbal, enquanto objetos com
marca de Acusativo não exibem tal exigência de adjacência. Este contraste pode ser
visto nas seguintes sentenças com os elementos adverbiais. Como mostram os exemplos
em (103, glosa nossa), o advérbio sentencial vstah pode separar o objeto marcado pelo
Caso do verbo principal.

(103) Ara-n

ays kirk‟-y

Ara-Nom este livro-Ac

vstah

k-karda39

com certeza ler-Fut_Subj

„Ara lerá este livro com certeza‟

Em contrapartida, os objetos nus não podem ser separados do verbo, como
ilustrado em (104):

(104) * Ara-n
Ara-Nom

votanavor

vstah

as-ets

poema-ø

com certeza

falar-3_SG_PretPerf

Para Megerdoomian, o fato de os advérbios sentenciais poderem separar objetos
marcados pelo Caso do verbo e não aparecerem entre os indefinidos nus e o verbo
sugere de forma clara que os dois tipos de objetos ocupam diferentes posições
estruturais. A autora cita trabalhos como Potsdam (1999), que haviam demonstrado que
os advérbios modificadores de verbo estão fora do domínio do mesmo, numa posição
alta na estrutura, i.e., eles ocupam uma posição fora do vP. O fato de estes advérbios
poderem aparecer entre os objetos Acusativos e o verbo indica que os DPs objetos
marcados por Caso aberto também estão fora da projeção do vP.
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A leitura específica de Megerdoomian corresponde à nossa leitura definida. Para explicação da
diferença consulte Yeghiazaryan (2005).
39
Os tempos do modo Subjuntivo não são formados com auxiliar no armênio.
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Já os objetos sem o morfema de Caso não se separam do verbo por meio dos
advérbios e permanecem na posição pré-verbal, indicando, de acordo com a autora, que
estes são argumentos internos ao vP. Para reforçar a ideia de posições estruturalmente
diferentes dos objetos marcados e não-marcados morfologicamente, Megerdoomian cita
o estudo dos padrões de acentuação frasal, que mostra como os indefinidos sem
marcação casual aberta permanecem internos na frase vP, recebendo acentuação
principal, enquanto os objetos marcados pelo Caso são externos ao vP (Tamrazian,1994
e Megerdoomian, 2002). A conclusão de Megerdoomian, portanto, é que a
especificidade/não-especificidade é co-relacionada a posições distintas de objetos: os
específicos aparecem fora da estrutura vP e os não-específicos são internos ao vP.
Deve-se notar que a existência de duas posições estruturais diferentes para os
objetos diretos, sua relação com a marcação de Caso e a leitura específica foi observada
em diversas línguas (Mahajan, 1990, para o hindu; Enc, 1991, para o turco; Butt, 1995,
para o curdo; Karimi, 1996, para o persa). Conforme será discutido nos capítulos
seguintes, a análise desenvolvida no nosso trabalho também relaciona as interpretações
(in)definidas dos sintagmas nominais a diferentes configurações sintáticas, ligadas ao
fato de os mesmos receberem ou não a marcação de Caso estrutural.
O cerne da nossa discussão, no presente capítulo, é mostrar que o sufixo –n/y
exibe no armênio um comportamento compatível com uma marca de Caso estrutural,
que atribui leitura definida aos sintagmas nominais. Achamos que os dados empíricos
discutidos constituem uma prova sólida que corrobora tal hipótese. Os argumentos que a
sustentam estão resumidos abaixo:
(105)
a. o referido sufixo é restrito no paradigma de Casos, aparecendo apenas
em três (Nominativo, Acusativo, Dativo) dos sete Casos do armênio;
b. os três Casos onde o sufixo aparece são os estruturais;
c. o sufixo é restrito às posições argumentais;
d. o sufixo libera o sintagma nominal para o movimento, ao passo que
sua ausência resulta em restrições fortes sob os sintagmas nus, como
adjacência e movimento do auxiliar;
e. tanto o –n/y como outras marcas de Caso nominalizam sintagmas no
armênio;
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f. o sufixo –n/y aparece em contextos que na maioria das línguas
dispensa o uso dos artigos definidos por denotarem definitude por si
só (nomes próprios, demonstrativos, possessivos);
g. de acordo com o „ciclo de artigos‟ de Lyons (1999), o sufixo
encontra-se no último estágio do processo diacrônico, onde as marcas
de definitude passam a ter propriedades de marcas de flexão.
Além disso, evidência adicional para a análise do sufixo –n/y como marca de
Caso e não artigo definido pode ser encontrada na comparação das suas propriedades
morfossintáticas com as dos artigos sufixados em outras línguas, que resumimos a
seguir:
a. Diferentemente dos artigos sufixados de outras línguas, que podem ser
usados, além dos substantivos, com outras partes do discurso, tais como
adjetivo, numeral e outros, o sufixo –n/y é usado somente com os
substantivos;
b. sua distribuição na frase nominal não é pré-determinada por uma posição
estrutural específica (2nd position clitic, etc);
c. não possui um paralelo expresso por um item lexical independente, que
possa substituí-lo num determinado contexto;
d. seu uso não é bloqueado por elementos que modifiquem o sintagma
nominal, tais como adjetivo ou outros modificadores.
Destarte, a discussão do comportamento morfossintático do sufixo –n/y aponta
que o mesmo tem propriedades fora do padrão dos artigos sufixados existentes nas
línguas naturais.
Temos a plena consciência de que, as características gerais dos artigos enclíticos
provêm de línguas que diferem do armênio em muitos aspectos. Entretanto, achamos
que a ausência de qualquer semelhança no padrão de comportamento entre os artigos
enclíticos apresentados na seção 3 e o sufixo –n/y do armênio espelha a sua
peculiaridade, sugerindo uma similaridade com marcas de Caso.
Além das diferenças apontadas, o sufixo do armênio tem uma característica sui
generis, que não se identifica com os artigos afixais em geral, que é a de ser bloqueado
em determinados Casos morfológicos.
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Contudo, no panorama dos artigos afixais nas línguas naturais, podemos concluir
que o sufixo –n/y do armênio se afasta do padrão geral do comportamento destes, por
não apresentar a maior parte de suas características sintáticas. Interpretamos tal aspecto,
aliado aos argumentos citados em (105), como uma evidência acentuada a favor da
análise do sufixo –n/y como uma marca de Caso.

Resumindo a discussão, achamos ter fornecido argumentos robustos a favor de
tratamento do –n/y como uma marca de Caso estrutural, que atribui estatuto argumental
ao sintagma nominal. Logo, a função principal deste sufixo no armênio é a de
transformar um nome em argumento sintático através de atribuição casual, que resulta
numa leitura definida do DP. Nesse olhar, há uma inversão dos papéis no sentido de que
a definitude, ao invés de ser a razão que determina o uso do sufixo -n/y, é conseqüência
da atribuição de Caso estrutural.
Com essa hipótese confirmada, estamos caminhando para uma análise do
armênio como uma língua sem artigo (definido), em que as marcas de Caso estrutural
desempenham um papel importante na expressão da noção de (in)definitude dos
sintagmas nominais.
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9. O SUFIXO -N/Y NA ESTRUTURA DO SINTAGMA NOMINAL ARMÊNIO.

A hipótese de –n/y como marca de Caso estrutural deve considerar um fato
empírico importante, que é sua ligação com a noção de definitude. A nossa investigação
tem confirmado que, apesar de existirem muitos contextos, onde a inserção do sufixo
aparenta ser uma condição mais sintática do que semântica (genéricos, nomes próprios,
etc), a sua presença desencadeia uma interpretação definida dos sintagmas nominais.
Para adequar a hipótese sobre o estatuto do sufixo –n/y aos dados empíricos do
armênio, torna-se necessária uma última reformulação:

(106)
O sufixo -n/y é uma marca de Caso estrutural que aparece nas posições
argumentais, transformando os sintagmas nominais em argumentos sintáticos e é
associado ao nível D na estrutura frasal.

Do ponto de vista estrutural, existem dois tratamentos diferentes na discussão da
correlação de marcação de Caso e definitude. Para uns o Caso se apresenta num núcleo
funcional separado (K), ao passo que para outros o núcleo D abriga tanto Caso como
artigo.
Nas primeiras versões da hipótese DP, assumia-se que o D aloja traços de
(in)definitude, gênero, numero e Caso (Loebel 1989, 1993), Giusti (1993, 1997, 2002).
Entretanto Loebel (1994), seguindo Lamontagne & Travis (1986, 1987), propõe
que a estrutura nominal também contenha Kase Phrase que domine o DP, e sugere que o
DP seja dividido em duas categorias: uma que carregue traços de Caso e outra que
abrigue o determinante.
A evidência para postulação de um núcleo funcional separado para Caso provém
da alternância entre a marcação de Caso morfológico e sua ausência (zero-marcação),
fenômeno chamado de „Case-drop‟ por Lamontagne & Travis (1986).

Observe o

exemplo de turco:

(107) a. Hasan dun

bu

pasta-yi

Hasan yesterday this cake-Acc

ye-di
eat-Past

„Hasan ate this cake yesterday‟
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b. Hasan dun

bu

pasta

Hasan yesterday this cake

ye-di
eat-Past

„Hasan ate cake yesterday‟

c. *Hasan pasta dun ye-di
Hasan

cake yesterday eat-Past

Em (107a), o marcador de caso Acusativo aparece no objeto, enquanto o mesmo
em (107b) é zero marcado. Isto ocorre devido à especificidade do NP envolvido, pois
quando interpretado como específico, o objeto aparece com marca de Acusativo e
quando não-específico, aparece sem esta marca. O sintagma zero marcado deve ficar
adjacente ao verbo. Entretanto, Loebel (1994) argumenta que tem outros fatores a serem
considerados nestes exemplos. Quando não-específico, o marcador de caso Acusativo
não pode ser omitido, se o objeto não for adjacente ao verbo, como demonstra a
agramaticalidade de (107c).
Baseado neste tipo de evidência, Lamontagne & Travis (1992) propõem que há
um paralelismo entre o CP e a projeção nominal com Caso, e sugerem a existência da
categoria KP (Kase Phrase), que seleciona o DP e é dominada pelo CP.

Loebel (1994, p.51) desenvolve a ideia de

Lamontagne & Travis. Veja a

citação:
I propose applying this argument to the noun phrase and „splitting up‟
the category D into two separate functional categories, one with
semantic content, where D itself functions as a feature bearer of
referential features, and one with primary syntactic function, i.e. K for
Case .

Para Loebel, K é licenciado pelo traço [+Caso]. Na sua concepção, a estrutura da
frase nominal seria como segue:
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(108)
VP
3
V
KP
3
K
DP
3
D
NP

Guisti (1993) também propõe que o DP tem uma projeção funcional estendida, a
KP, nucleada por Caso. O fato de o Caso ser considerado a projeção funcional mais alta
é argumentado como segue:
K carrega os traços selecionais da categoria sintática lexical que está
acima do KP, bem como os traços de concordância de uma outra
categoria sintática. Uma vez que somente os argumentos podem receber
caso, o KP funciona como um vínculo entre os nominais e a
„legitimação sintática‟ (Giusti, 1993, p.43).

Assim, todas as línguas geram a projeção KP, até as que não demonstram uma
marcação morfológica. A motivação para a postulação do KP em línguas que não tem
marcação de Caso é que o Caso morfológico está presente em categorias como
pronomes.
Quanto ao nível de inserção desta categoria, Giusti observa que a marcação
morfológica sempre aparece no artigo. Portanto, K deve ser mais alto que D, para que o
D possa se incorporar ao Caso na sintaxe ou na LF. A configuração proposta para as
línguas como alemão é parecida com a do Loebel:
(109)

KP
3
K˚
DP
3
D˚
NP

Em Giusti (1995), a autora passa a defender uma análise unificada das projeções
nominais e argumenta a favor da existência da projeção funcional FP, que substitui o
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KP e assimila o DP, carregando o Caso atribuído pelo legitimador sintático e realizando
as propriedades argumentais do NP. Nas línguas com artigos, F˚ é realizado através dos
mesmos, enquanto nas línguas com Caso morfológico, F˚ é realizado pelo sufixo de
Caso. Nessa abordagem, a interação da categoria D com Caso não justifica uma
categoria funcional independente.
Na discussão desenvolvida no início deste capítulo, vimos que para Giusti
(2002) o artigo é o meio sintático de expressão de Caso. Mencionamos, também, que
muitos lingüistas relacionam a definitude à perda ou ao enfraquecimento de marcação
morfológica de Caso, como por exemplo as línguas românicas e germânicas. Com base
nisso, Giusti assume que a projeção DP é o „saturator‟ do predicado NP (no sentido de
Longobardi, 1994 e outros), e que somente os NPs marcados pelo Caso podem ser
argumentos.
A categoria funcional FP, que corresponde ao DP tradicional e unifica
referencialidade e Caso, é considerada a projeção nominal mais alta, como demonstrado
a seguir:

(110) FP

AgrP

NP

Enquanto o núcleo do FP satisfaz o Filtro de Caso universalmente, a sua
realização varia de uma língua para outra. O F pode abrigar o artigo ou morfema de
Caso. A proposta de reunir o Caso e a referencialidade sob um único núcleo funcional
se sustenta no fato de os artigos estarem em contribuição complementar com a
morfologia de caso em algumas línguas.
Quanto ao armênio, a discussão das propriedades morfossintáticas do sufixo -n/y
mostrou que o mesmo deve ser classificado como uma marca casual que aparece nos
Casos estruturais e transforma o sintagma nominal em argumento, atribuindo leitura
definida ao mesmo. Logo, conclui-se que apesar de –n/y não ser um artigo definido,
esse sufixo aparece nos sintagmas nominais interpretados como definidos por
conseqüência de serem marcados por Caso estrutural, demonstrando a relação entre
essas duas condições sintáticas no armênio. Nesta abordagem, a definitude não é a razão
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de atribuição de Caso estrutural, como postulado por Aissen (2003) e outros para o
fenômeno de Marcação Diferencial de Objeto, mas o resultado da atribuição de Caso.
Em se tratar da ordem canônica dos constituintes em armênio, apesar de os
estudos assumirem que a ordem das palavras é relativamente livre, há uma divergência
quanto ao fato de ser o armênio uma língua SOV (Kozintzeva, 1995, Asatrian, 1972) ou
SVO (Tamrazian, 1994, Papoyan, 2003), justamente por causa de ordens superficiais
diferentes para objetos marcados por Caso e os sintagmas nus.
Neste trabalho, assumiremos que no sintagma nominal, o armênio é núcleo final,
assunção esta possível, uma vez que armênio tem pouquíssimo número de preposições,
e mais posposições40.
Com isso, achamos viável postular uma representação com o núcleo da projeção
à direita para o armênio.

(111) a. tun-y
casa-Nom/Ac
„a casa‟

b.

DP
3
NP
D

N
t1

tun1 -y

Ao encerrar a discussão desenvolvida neste capítulo, podemos sumarizar que
para chegar a uma descrição precisa do estatuto do sufixo –n/y, começamos por discutir
os tratamentos dos artigos nas línguas naturais, focando as abordagens que os vêem
como subordinadores que transformam uma categoria predicativa numa categoria
argumental (Longobardi, 1994, Szabolcsi (1994). Apresentamos, ainda, um panorama
tipológico dos artigos sufixados e constatamos que em algumas línguas é impossível
separar o artigo do seu núcleo, pois o mesmo é um amálgama de várias informações
gramaticais, incluindo o Caso. Atestamos, também, que nenhuma das línguas que possui
40

Uma investigação mais profunda da ordem canônica dos constituintes em armênio ampliaria muito o
escopo deste trabalho.
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artigos sufixados exibe alguma restrição quando à distribuição dos artigos no paradigma
de Casos.
Explorando a ligação entre as funções dos artigos e marcas de Caso,
apresentamos a proposta de Giusti (2002), que postula ser a inserção do artigo, em
algumas línguas, motivada por razões sintáticas, em especial Caso, e não depender das
propriedades referenciais do NP. Passamos a considerar, em seguida, a interação de
marcação de Caso morfológica e definitude, assunto que vem sendo discutido nas
pesquisas gerativas das últimas décadas, destacando o fenômeno de muitos lingüistas
relacionarem o surgimento dos artigos à perda de morfologia de Caso, além dos
trabalhos como o de Ozturk (2005), que mostra a relação entre o domínio em que Caso
e referencialidade se realizam, e a estrutura sentencial das línguas.
À luz dessas discussões, enfocamos a ligação do sufixo –n/y com a definitude e
concluímos que tal ligação não é absoluta, e que o armênio parece ter uma exigência
sintática sobre a presença do –n/y em certas configurações sintáticas. Relacionamos
estes dados com o “ciclo de artigos” de Lyons.
Ainda nessa linha de pensamento, após uma análise detalhada das características
e distribuição sintática do sufixo –n/y, concluímos que o mesmo é uma marca de Caso
estrutural, que atribui estatuto argumental ao sintagma nominal, resultando numa leitura
definida do DP.
A definição do estatuto do sufixo –n/y é um ponto crucial para a presente
pesquisa, e nos permite dar prosseguimento à análise das propriedades dos sintagmas
que aparecem sem marcas de Caso estrutural (sintagmas nus) e os marcados por Caso
inerente, que serão discutidas, respectivamente, nos capítulos III e IV.
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CAPÍTULO III

SINTAGMAS NUS E
O MOVIMENTO DO AUXILIAR

1. INTRODUÇÃO

Uma vez que já definimos o estatuto do sufixo –n/y como uma marca de Caso
estrutural que transforma sintagmas nominais em argumentos sintáticos e está ligado à
expressão de definitude, passamos a discutir, neste capítulo, as consequências de
ausência de marcação morfológica nos NPs no armênio.
Conforme apresentado brevemente no capítulo anterior, o movimento de auxiliar
é obrigatório na ausência do sufixo –n/y e garante a gramaticalidade das derivações.
Este tipo de movimento sintático ocorre exclusivamente com os sintagmas no
Nominativo e Acusativo41, Casos que podem ser expressos por sintagmas nus (SNus),
ao contrário dos Casos inerentes, que devem ser sempre realizados morfologicamente.
Com isso, registra-se a existência de uma distribuição complementar entre marcação de
Caso e movimento do auxiliar, cuja motivação sintática é o tema principal deste
capítulo.
Deve-se notar que os sintagmas nominais nus existem em muitas línguas
pertencentes às diferentes famílias lingüísticas, como inglês (Chierchia,1998), línguas
românicas (Dobrovie-Sorin, 2006; Longobardi, 1994, 2001), albanês (Kallulli, 1999),
dinamarquês, húngaro (Farkas & de Swart, 2003), russo (Pereltsvaig, 2006) e persa
(Ghomeshi e Massam, 1994), entre outros. As discussões das propriedades dos SNus
originalmente se preocuparam mais com os sintagmas nus plurais, estudados
extensivamente, enquanto os sintagmas nus singulares tornaram-se foco de estudo
somente nas últimas décadas.
O consenso nas discussões dos sintagmas nus é que tais construções exibem
certas restrições sintáticas, semânticas e pragmáticas no seu uso. Entrementes, as
línguas variam quanto à extensão dessa variação.
41

Como mencionamos no capítulo II, o Dativo no armênio parece apresentar características mistas entre
Caso estrutural e inerente, razão pela qual deixamos a sua análise para uma etapa posterior.
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Conforme apontado por Munn (2009), as seguintes generalizações podem ser
feitas sobre o uso dos sintagmas nus em inglês, italiano, francês e português brasileiro:

Tabela (6). A ocorrência dos sintagmas nus nas posições argumentais em inglês,
italiano, francês e português brasileiro.
inglês

espanhol/italiano

francês

português
brasileiro

Singular contável nu

proibido

(restrito)

proibido

ok

Singular massivo nu

ok

ok

proibido

ok

Plural nu

ok

ok

proibido

ok

O foco de nossa atenção neste capítulo serão os sintagmas da primeira linha, i.e.,
os nomes contáveis singulares nus que, conforme sumarizado na tabela, são proibidos
no inglês e francês, restritos a certas condições em espanhol e italiano, e possíveis no
PB.
Mostremos alguns exemplos para os dados da tabela.
Dobrovie-Sorin et al (2006) apontam que o inglês difere das línguas romanas
(exceto o francês), pois não permite singulares nus na posição de objeto, conforme
exemplificado abaixo:

(112) a. * John has house/car/child
b.

John has a house/ a car/ a child

c. * John is looking for secretary
d. John is looking for a secretary
e. * Mary wears hat.
f. Maria wears a hat.

Entre as características dos sintagmas nus apontadas por Dobrovie-Sorin no
inglês, cita-se o fato de estes poderem aparecer produtivamente nos compostos N-V (ou
compostos sintáticos da forma N-V+er), como nos exemplos abaixo:

(113)

a. windowashing, truck-driving, pie-baking
b. truck-driver, pie-baker
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Neste caso, os sintagmas nus permitem modificação por adjetivos, parecidos
com os objetos nus nas línguas românicas.

(114)

a. I went big-game-hunting
b. I‟m going hot-babe-watching.
c. Necesita cocinero mexicano.

Quanto ao italiano, já mencionamos o trabalho de Longobardi (1994), em que se
observa que os nomes nus singulares não podem ocorrer nas posições argumentais (e.g.
sujeito, objeto direto, objeto preposicional, sujeito invertido do predicado ergativo ou
inergativo).
Já o francês parece ser o mais radical, pois os sintagmas nus são totalmente
excluídos das posições argumentais (Roodenburg, 2003):

(115)

a. *Jean a mangé gateaux/gateau
b. *Politiciens (corrumpus)/* politicien ont/a occupé le bâtiment.
c. *Jean aime chats/chat.
d. *Chats sont des mammifères/ * Chat est un mamifère.

Muller (2002) mostra que no português brasileiro, os nominais nus singulares
parecem ocorrer livremente em posição de argumento. A autora traz os seguintes
exemplos, em que as sentenças em (117) e (119) são respostas perfeitamente comuns e
corriqueiras às perguntas (116) e (118).

(116) O que que você fez hoje de manhã?
(117) a. Eu li revista.
b. Eu comprei sapato.
c. Eu tirei fotografia.

(118) Quem gosta de brincar?
(119) a. Criança gosta de brincar.
b. Cachorro gosta de brincar.
c. Brasileiro gosta de brincar.
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Ao discutir as diferenças na distribuição dos sintagmas nominais plurais e
singulares nus nas posições argumentais das línguas românicas, como romeno e
espanhol, Dobrovie-Sorin et al (2006) mostram que tais sintagmas podem aparecer na
posição de objeto de um número reduzido de verbos tanto em espanhol como em
romeno. Apesar de a lista desses verbos não parecer homogênea, o fato de as mesmas
restrições aparecerem em espanhol e romeno indica que tais contextos diferentes têm a
mesma propriedade básica. Os verbos são:

(i) Ter/haver e verbos de aquisição.

(120) a. Maria tiene coche (casa em la playa, tarjeta de crédito, etc).
Maria has
b. Juan

car

espanhol

(house at the beach, credit card, etc)

ha comprado casa.

Juan

has bought

(121) a. Ion are casă

house.

(maşină/copil mic/carte de credit/paşaport

Ion has house

( car/

child

/ credit card/

romeno

passport)

b. Casa asta are lift
house this has lift
„This house has a lift‟.

(ii) verbos intencionais:
(122) a. Juan busca

secretaria.

Juan looks for
b. Ion

espanhol

secretary

caută

secretară.

romeno

John looks for secretary.

(iii) verbos como llevar, usar
(123) a. El

hombre llevaba traje escuro.

The man

wore

espanhol

dark suit

b. Maria

poartă

pantaloon

Maria

wears

trousers

romeno
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(iv) verbos leves
(124) a. Hacer frente

espanhol

Dar lugar
Tomar parte

b. a face front

/caz de

romeno

make front against/ case of

(v) expressões idiomáticas
(125) a. Sentar cabeza
Sit

espanhol

head

„to grow up‟
b. a căuta nod in papură

romeno

look for knot in the willow
„try to pick fight (with somebody)

Dobrovie-Sorin et al (2006) não intencionam explicar as restrições lexicais das
classes de verbos ou nominais que permitem o uso dos sintagmas nominais nus nesses
paradigmas. O crucial para a autora é mostrar que, além das expressões idiomáticas,
somente um número limitado dos verbos permite objetos singulares nus.

No capítulo anterior, vimos que no armênio, a ausência de marcação
morfológica de Caso no SN leva a sentença à agramaticalidade que, no caso do
Nominativo e Acusativo, é salva pelo movimento do auxiliar42.
Apesar de os sintagmas nus serem discutidos exaustivamente em várias línguas
na tradição gerativista, não encontramos, em nenhuma delas, o fenômeno de movimento
do auxiliar de sua posição não-marcada (depois do verbo) para uma posição mais alta
entre o sintagma nu e o particípio do verbo principal.
Os dados que mostram a liberação do uso dos sintagmas nus nas posições de
argumento sob condições restritas, resultando numa distribuição complementar entre a

42

Lembremos que as sentenças com sintagmas nus na posição de sujeito e o auxiliar deslocado ficam
marginalmente gramaticais no armênio.
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presença do sufixo –n/y e o movimento de auxiliar, são apresentados em (126) e (127)
abaixo:

(126) a. Tga-n
Menino-Nom

vazum

e

correr-Impf

aux-3_SG_Pres

„O menino corre/está correndo‟

b. * Tga
Menino-ø

c. ? Tga
Menino-ø

vazum

e

correr-Impf

aux-3_SG_Pres

e

vazum

aux-3_SG_Pres

correr-Impf

„Quem corre é menino (foco contrastivo, ex. não é menina)‟

(127)

a. Ara-n

vacharum

e

Ara-Nom vender-Impf aux-3_SG_Pres

tun-y
casa-Ac

„Ara vende/está vendendo a casa‟

b. * Aran

vacharum

Ara-Nom vender-Impf

c. Ara-n

tun

Ara-Nom casa-ø

e

tun

aux-3_SG_Pres

casa-ø

e

vacharum

aux-3_SG_Pres

vender-Impf

„Ara vende/está vendendo (uma) casa‟

Os dados de (126) mostram o comportamento de SNus na posição de sujeito, e
os de (127), de objeto. Em ambos os casos, o auxiliar tem que se mover da sua posição
base para uma posição depois do SNu, conforme indicado pela gramaticalidade de
(126c) e (127c), sendo que a interpretação dos SNus sujeito é marginalmente gramatical
é de foco, ao passo que a interpretação de objeto é não-marcada.
O paradigma acima levanta questões sobre o movimento do auxiliar, que se
move na ausência de marcação morfológica de Caso estrutural, fenômeno presente
somente no armênio. Uma vez que assumimos, como pressuposto teórico deste trabalho,
que todo NP deve ter Caso a ele atribuído, e que a marcação de Caso faz o sintagma
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nominal ser visível para a derivação sintática, logo podemos ponderar sobre a
possibilidade de o movimento do auxiliar compensar a falta de marcação morfológica,
num processo que garantiria a visibilidade do sintagma nu na sentença.
No que se segue, apresentamos dois pontos de vista sobre o movimento de
auxiliar no armênio, discutidos por Tamrazian (1994) e Megerdoomian (2008). Depois
das argumentações das autoras, discutiremos o comportamento dos sintagmas nus,
sugerindo um outro tratamento para esta questão.

2. O MOVIMENTO DO AUXILIAR ARMÊNIO: TRATAMENTOS
ANTERIORES.

2.1. As características básicas do auxiliar no armênio.

A distribuição do auxiliar no armênio é um fenômeno extremamente peculiar,
visto que o mesmo ocorre com vários elementos da sentença, dificultando a
possibilidade de uma análise unificada.
O auxiliar é a cópula „ser/estar‟, que ocorre com tempos verbais do modo
indicativo, com exceção do pretérito perfeito. Nos demais tempos, o auxiliar carrega as
marcas de pessoa e número, e tem duas formas de tempo: presente e passado43. O
aspecto é marcado na forma do particípio do verbo, e pode ser imperfectivo, perfectivo
e futuro. A combinação do aspecto do particípio com o tempo no auxiliar forma o
tempo do indicativo, como demonstrado em (128):
43

O paradigma completo do auxiliar é:
Presente

Passado

1ª Pessoa
Singular
2ª SG

em

ei

es

eir

3ª SG

e

er

1ª PL

enk

eink

2ª PL

ek

eik

3ª PL

em

ein
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(128) a. Yes
Eu

kardum

em

ler-Impf

1_SG_Pres

„Eu leio/estou lendo‟

b. Yes
Eu

kardatsel

em

ler-Perf

1_SG_Pres

kardum

ei

ler-Impf

1_SG_Pd

„Eu li ‟

c. Yes
Eu

„Eu lia/estava lendo‟
Na sentença declarativa, o auxiliar normalmente segue44 o verbo principal.
Além disso, ele pode aparecer em várias posições na sentença: nas sentenças nãofocadas, o auxiliar pode seguir o verbo principal (como nos exemplos acima), ao objeto
indefinido (129a), ao advérbio de maneira (129b). Nas interrogativas, o auxiliar segue o
constituinte QU (130a), além de marcar o foco nas sentenças focadas (130b):

(129) a. Yes

guirk

em

kardum

Eu

livro

aux-1_SG_Pres

ler-Impf

„Eu leio/estou lendo livro‟

b. Yes
Eu

arag

em

guirk kardum

rapidamente aux-1_SG_Pres

livro

ler-Impf

„Eu leio/estou lendo livro rapidamente‟

(130) a. Inch e

Ara-n

kardum?

Que aux-3_SG_Pres Ara-Nom ler-Impf
„O que Ara está lendo?‟
b. Ara-n

e

Ara-Nom aux-3_SG_Pres

guirk-y

kardum

livro-Ac

ler-Impf

„É o Ara que está lendo o livro‟

44

Aqui falamos em termos de ordem superficial para introduzir as características do auxiliar.
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2.2 Megerdoomian (2008)

Ao discutir o movimento do auxiliar no armênio, Megerdoomian (2008) procura
apresentar uma análise uniforme da distribuição do mesmo, juntando os contextos que,
à primeira vista, não se relacionam. Para a autora, o movimento do auxiliar é um
fenômeno ignorado na literatura linguística, e está ligado a uma interação entre a
acentuação da sentença e a estrutura sintática.
Megerdoomian aponta que as análises de clíticos „especiais‟ (Zwicky, 1977)
identificam dois tipos principais: (i) clíticos verbais, que são elementos de classe
fechada sem acentuação e devem aparecer imediatamente adjacentes ao verbo
(encontrados nas línguas românicas como francês, espanhol, catalão); (ii) clíticos de
segunda posição (Wackernagel clitics), i.e., elementos de classe fechada, sem
acentuação, que devem aparecer na segunda posição dentro da sentença (encontrado em
servo-croata, tcheco, pashto, etc). A autora mostra que o auxiliar no armênio é um
clítico especial, que não se encaixa na classificação das classes acima.
Megerdoomian sugere que para explicar a distribuição do auxiliar num contexto
neutro, a noção de clítico da segunda posição deve ser aplicada a um domínio menor
que CP. Mostra que tal domínio deve ser o vP, e que o auxiliar aparece na segunda
posição do mesmo.
Explorando os dados da distribuição do auxiliar que sustentariam esta hipótese, a
autora indica os seguintes dados:
(i) Nas sentenças com verbo inergativo, o auxiliar aparece no verbo (131),
enquanto com inacusativo, o auxiliar segue o sujeito (132):
(131) šun-ə45

vaz-um

dog-NOM

a46

run- PROG AUX/3SG.PR

„The dog is running.‟

(132) marth

a

gal-i

man/human AUX/3SG.PR come- PROG
„Someone‟s coming.‟

45

A autora marca o sufixo- n/y como ə, nosso–y.
O auxiliar da 3º pessoa singular é pronunciado como a, ao invés de e no uso coloquial. Os exemplos e a
glosa são da autora.
46
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(ii) O auxiliar segue o elemento nominal nas construções verbais compostas: 47

(133) a. Ara-n

ir nkar-ner-ə

mez chuych

Ara- NOM his picture-PL-SP48 us

a

tal-u

demonstration AUX/3SG.PR give-FUT

„Ara will show us his pictures.‟

b. *Ara-n

ir nkar-ner-ə

mez chuych

Ara-NOM his picture-PL-SP us

tal-u

a

demonstration give-FUT AUX/3SG.PR

(iii) Numa sentença com objeto direto indefinido, o auxiliar deve segui-lo,
enquanto o auxiliar segue o verbo com objeto direto definido, num contexto nãomarcado.

(134) a. Ara-n

aŕ-el

girkh a

Ara-NOM book AUX/3SG.PR buy-PERF
„Ara has bought a book/books.‟

b.*Ara-n
Ara-NOM

girkh aŕ-el

a

book buy-PERF AUX/3SG.PR

(iv) O auxiliar segue o advérbio de maneira quando presente.
(135) a. Ara-n

arag a

Ara-NOM fast

čaš

ut-um

AUX/3SG.PR food eat-PROG

„Ara eats quickly‟

Para Megerdoomian, os dados acima podem ser capturados pela generalização
da relação de precedência, apresentada em (136) abaixo e traduzida estruturalmente em
(137): na presença do advérbio de maneira, o auxiliar o segue, e na ausência do
advérbio de maneira, o auxiliar segue o objeto indefinido, e assim sucessivamente.

47

Existem no armênio verbos compostos, formados a partir de substantivo e verbo, com uma
interpretação idiomática.
48
SP é a abreviação para „específico‟. O específico de Megerdoomian é o nosso definido.
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(136) Relação de Precedência:
Advérbio de maneira > objeto não - específico > pré-verbo > verbo.
(137) [vP manner-adverb aux DO-NSP Preverb Verb ]49
[vP DO-NSP aux Preverb Verb ]
[vP Preverb aux Verb ]
[vP Verb aux ]

O auxiliar, portanto, é analisado como um elemento fixo, que aparece na
segunda posição no domínio do vP, i.e., após o constituinte na margem esquerda do
domínio do vP.
Parecido com os casos de clítico da segunda posição nos domínios de CP,
existentes nas línguas como servo-croata e discutidos por Cavar e Wilder (1994), Franks
and Progovac (1994) entre outros, a autora propõe que o auxiliar se mova para o núcleo
v, enquanto o elemento mais próximo será atraído a agir como o seu host. Se o elemento
for um XP (como objeto direto ou advérbio de maneira), ele se move para Spec/vP. Se
for X˚ (como verbo), ele se adjunge ao v. Isso é demonstrado esquematicamente em
(138) abaixo.
(138)
vP
3
XP
v`
3
v
3

YP
4

Ademais, a posição mais alta em vP também é a posição da acentuação principal
(Kahnemuyipour, 2004, apud Megerdoomian, 2008). Como consequência, o auxiliar
segue o constituinte que carrega a acentuação principal da sentença, o que sugere um
mapeamento direto entre os constituintes sintáticos e prosódicos. Com isso, a análise de
Megerdoomian traça paralelos entre vP e CP (Chomsky, 2001), e tem implicações para
a interface sintaxe- fonologia.

49

DO=objeto direto, NSP - não específico
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A autora conclui que, uma vez não havendo motivação sintática clara para o
movimento do auxiliar em vários contextos, tal movimento deve ser tratado como um
clítico de segunda posição que deve acontecer no domínio do vP.
Concordamos com Megerdoomian (2002) no que concerne ao sintagma nu
permanecer no domínio do VP na derivação, i.e, numa posição mais baixa na estrutura.
Porém, entendemos que uma análise que postula que o auxiliar mantém-se numa
posição fixa (second position clitic), em torno da qual os argumentos se deslocam, não
se sustenta empiricamente, como pode ser observado nos dados abaixo:

(139) a. Yes
Eu

ardananum

em

agmuk-its

acordar-Impf aux-1_SG_Pres

barulho-Abl

„Eu acordo por causa do barulho‟

b. Yes

agmuk-its

Eu barulho-Abl

em
aux-1_SG_Pres

ardananum
acordar-Impf

„Eu acordo por causa do barulho (contraste, com, por exemplo, sol)‟

(139a) é uma sentença com ordem não-marcada, com o auxiliar seguindo o
verbo principal. Já em (139b), o sintagma nominal agmuk-its, seguido do auxiliar, gera
uma interpretação de foco.

2.3 Tamrazian (1994)

Num tratamento diferente, Tamrazian (1994) argumenta que os indefinidos não
recebem Caso estrutural, e o movimento do auxiliar garante o Caso partitivo aos
mesmos.
Na análise do armênio como uma língua SVO, Tamrazian segue Kayne (1993),
que argumenta serem todas as projeções universalmente introduzidas por núcleo.
A argumentação de Tamrazian prossegue da seguinte maneira. Após postular
que o movimento do auxiliar marca foco no armênio, e que os sintagmas QU devem
possuir traço [+f] para terem força interrogativa, ela passa a considerar o contraste entre
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indefinidos nus e quantificados, explorando a possibilidade de objeto direto subir para
uma posição mais alta na sentença. A análise do armênio como uma língua SVO parte
do dado já mencionado do sintagma nu causar movimento do auxiliar, quando aparecer
à esquerda do verbo.
Tamrazian mostra que a razão pela qual o auxiliar se move com os indefinidos
não pode ser o foco, i.e., que os mesmos não poderiam estar sempre em foco, e que deve
haver uma outra razão para tal movimento. Como esse tipo de movimento ocorre, para a
autora, somente com o objeto direto, ela presume que o fenômeno tem a ver com a
atribuição do caso Acusativo.
Como já citamos, para Tamrazian, todos os elementos são gerados na posição
posterior ao verbo. A estrutura básica proposta para o armênio, portanto, é a de (140)
abaixo:

(140) AGRSP

2
Spec

AGRS´

2
AGRS

TP

2
Spec

T´

2
T

AGROP

2
Spec

AGRO´

2
AGRO

VP

2
V

NP

Os objetos sobem para SPEC/AGROP para checar o Caso. Este é checado em
AgrOP na presença do verbo. Os indefinidos nus são gerados na posição argumental
depois do verbo. Tamrazian assume que os indefinidos no armênio não possuem traço
do Caso para ser checado em AgrOP. O único elemento que pode aparecer em núcleo de
AgrOP é o auxiliar. Assim, em AgrOP o auxiliar e o indefinido entram na relação spechead e o auxiliar se adjunge ao indefinido, e não ao verbo. Com os objetos marcados
com o Caso, o verbo deve formar uma cadeia com o elemento em SPEC/AGROP para
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que o Caso seja checado nessa posição, conforme Chomsky (1992). Assim sendo, o
auxiliar necessariamente seguiria o verbo. Como afixo de AgrOP, ele se adjunge ao
verbo, que forma uma cadeia com o elemento em núcleo dessa projeção.

As estruturas para os sintagmas definidos e indefinidos são apresentados a
seguir:

(141) Definidos
AGROP

2
Spec
obj j

AGRO´

2

AGRO
e (verb)i + e (aux) i

VP

2
V

NP

verb i +aux i

t

j

(142) Indefinidos
AGROP

2
Spec
obj j
AGRO
aux

AGRO´

2
VP

2
V
verb

NP

t

j

Como demonstram as árvores, nos casos com objeto indefinido, o auxiliar fica
sem apoio em AGROP. Entretanto, o indefinido aparece em SPEC/AGROP e o auxiliar
se acopla nele. Nos casos com objetos definidos, tanto a cadeia do verbo como a do
auxiliar possuem elementos em núcleo de AGROP, logo o auxiliar é realizado no verbo.

Verificando a posição dos indefinidos, Tamrazian recorre aos dados da
distribuição dos advérbios de maneira, e afirma não ser possível ter um advérbio entre o
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indefinido e o verbo. Porém, é possível ter advérbios entre o objeto e o verbo, quando o
objeto é um DP definido marcado pelo caso.
(143) a. Sirane50 aragoren dure

batsum e

Siran quickly the door opening is
„Siran is quickly opening the door‟

b. Sirane dure

aragoren batsum e

Siran the door quickly opening is
„Siran is quickly opening the door‟

c. * Sirane dur aragoren batsum e
Siran

door quickly opening is

d. Sirane aragoren dur
Siran

e batsum

quickly door is opening

Tamrazian observa que, tanto os definidos como os indefinidos são licenciados
em AGROP. A diferença no comportamento desses tem a ver com o fato de os DPs
definidos poderem subir a uma posição superior, enquanto os indefinidos não podem.
Considerando estes dados, a autora apresenta estruturas detalhadas para
construções definidas, como em (143a) em (144) abaixo e dos indefinidos como (143d)
em(145):

50

O sufixo –e para a autora equivale ao nosso –y.
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(144)
AGRSP

2
spec
Sirane

AGRS´

2
AGRS

TP

e1

2
DP
dur-y j

TP

2
spec

T´

2
T

AGROP

ei

2
ADV
aragoren

AGROP

2
Spec

tj

AGRO´

2
AGRO
V+ aux

VP

2

i

V
batsum -ei

DP

tj

Vê-se que o advérbio se adjunge ao AGROP e o objeto sobe para uma posição
acima do AGROP. Note-se que os advérbios podem aparecer no começo da sentença,
significando que eles se adjungem ao AGRSP. Por outro lado, também é possível que o
objeto permaneça em SPEC/AGROP.

Vide abaixo a estrutura dos indefinidos:
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(145)
AGRSP

2
spec
Sirane

AGRS´

2
AGRS

TP

ek

2
ADV

TP

aragoren

2

Spec

T´

2
T

ek

AGROP

2
spec
dur - e

AGRO`

2
AGRO
k

VP

2
V
batsum

DP

ti

No caso acima, o indefinido só tem uma posição disponível, não podendo
aparecer na posição mais alta na árvore. Mahajan (1990) argumenta que, a razão pela
qual os indefinidos não podem subir deve-se ao fato de os mesmos precisarem receber
caso Partitivo. O caso Partitivo é atribuído pelo verbo, por isso os indefinidos devem
permanecer dentro do VP. Para Tamrazian, o mesmo argumento pode ser usado para o
armênio, à diferença de assumirmos que o caso Partitivo é atribuído por AGR e não
pelo verbo. Desta forma, se os indefinidos subissem, o caso Partitivo não poderia ser
transmitido pelo traço na cadeia, pois criaria agramaticalidade.
A argumentação sobre atribuição de Caso aos indefinidos nus, elaborada na tese
de Tamrazian, é imprescindível para nosso trabalho. A autora capta a relação entre a
presença ou ausência de marcação de Caso e o movimento do auxiliar, levantando uma
hipótese valiosa de que o movimento deste auxiliar garante atribuição de Caso ao
sintagma nu. Entretanto, a solução apresentada, ao nosso ver, não se torna bastante
justificável teoricamente, pois liga os sintagmas nominais nus à atribuição de Caso
Partitivo, sendo que a posição do auxiliar na derivação sintática parece criar problemas.
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A análise dos sintagmas nus e o movimento do auxiliar desenvolvida no presente
trabalho se difere da Tamrazian (1994), pois, conforme argumentaremos na próxima
seção, sugere-se que no caso dos sintagmas nus, o armênio emprega o processo de
pseudo-incorporação, proposto originalmente por Massam (2001) para a língua niueana.

Como vimos, as análises de Megerdoomian e Tamrazian abordam a questão de
movimento do auxiliar de dois ângulos diferentes: um ligada à posição fixa na sentença
e outro, à falta de marcação morfológica aberta nos sintagmas.
Outra possibilidade de análise para os sintagmas sem marcas de Caso, discutida
na literatura relevante, é a de incorporação nominal. Á primeira vista, tal análise poderia
ser viável para o armênio, uma vez que na incorporação, o sintagma nominal aparece
sem Caso numa configuração sintática, que licencia o sintagma nominal sem a
exigência de passar por Filtro de Caso.
Para verificar a possibilidade desta linha de análise para os dados do armênio,
passamos a traçar considerações sobre as principais características de incorporação.

3. INCORPORAÇÃO

O fenômeno de incorporação, presente predominantemente nas línguas
polissintéticas51, apresenta um interesse teórico considerável, uma vez que questiona a
separação tradicional entre morfologia e sintaxe. Observe a citação de Baker (1988,
p.10): “[there exist] … an independently known (though less familiar) process of
Grammar: namely Incorporation, the process by which one semantically independent
word comes to be found „inside‟ another word”.

Há muita discussão sobre as construções que podem ser consideradas como
incorporação nominal. Existem várias maneiras de definir essa incorporação, e a
definição precisa desse fenômeno é um assunto de debates na literatura
51

A incorporação é comum nas línguas polissintéticas da Austrália, Sibéria e America do Norte.
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Uma definição de incorporação nominal que achamos adequada é a de Massam
(2009, p.1078):
..we adopt the broad working definition of NI [noun incorporation] as a
grammatical construction where a nominal that would canonically
(either in a given language, or in languages in general) be expressed as
an independent argument or adjunct is instead in some way incorporated
into a verbal element of the sentence, forming part of a predicate.

A morfossintaxe peculiar das construções que envolvem incorporação tem
atraído o interesse de muitos lingüistas, como Baker (1988, 1997), Van Greenhoven
(1996), Ghomeshi & Massam (1994), Rosen (1989), di Sciullo & Williams (1987)
Mohanan (1995) e Mithun (1984). Para todos estes autores, a incorporação nominal, de
uma forma geral, é uma operação em que o N˚ e o V˚ formam um constituinte X˚, ou
uma palavra que, conseqüentemente, não pode conter uma expressão frasal (NP).
Assim, a incorporação é entendida como um processo em que o substantivo com
o papel semântico expresso como argumento interno ou frase adjunta, forma uma
unidade morfológica única V˚, junto com o seu verbo.
Na literatura gerativa, o trabalho que trouxe a incorporação nominal (doravante
IN) para centro das discussões foi o de Baker (1988), que a tratou no contexto de
movimento de núcleo. O autor analisa a IN como uma operação que é derivada a partir
da estrutura de uma frase verbal normal, contendo verbo e NP objeto.
Para demonstrar o processo de incorporação, Baker (1988) recorre aos exemplos
de Mohawk, uma língua indígena americana da família iroquoiana (dados de Postal,
1962, apud Baker, 1988). Nela, certos verbos e seus objetos diretos aparecem como uma
única palavra morfológica na sentença:

(146)

a. watesyvt
doctor

hra-nuhs-nuhwe-s
3MS-house-like-Perf

„The doctor likes the house‟

b. i?i ye-k-kar-hrek-s
I

t1-1sS-bark-push-Perf

„I push the bark‟
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Cada sentença acima consiste de duas palavras morfológicas que são flexionadas
independentemente: o N(P) sujeito (que pode ser omitido) e o verbo. Ademais, o verbo
é morfologicamente complexo: ele consiste tanto de uma raiz verbal, como de uma raiz
nominal, além dos morfemas de concordância, tempo e aspecto. A característica
peculiar destas sentenças é que a raiz nominal parece ser o objeto direto da estrutura,
recebendo papel temático do verbo. Isso pode ser visto pela comparação com as
traduções em inglês, que devem conter o objeto direto.
Baker compara a IN presente em Mohawk e outras línguas, com os compostos
nominal-verbo do inglês, alertando que os dois tipos de construções devem ser
distinguidos. Um aspecto semelhante entre os dois tipos, é o fato de ambos permiterem
que o nome e o verbo combinem de uma maneira bastante produtiva numa palavra
maior, em que o nome é associado com um dos papeis temáticos do verbo.
Assim, os exemplos a seguir, parcialmente paralelos aos vistos em (146), são
aceitáveis em inglês:

(147) a. The doctor is a compulsive house-liker.
b. Bark-pushing is illegal in civilized cultures.

Contudo, estes casos são bem diferentes dos casos da IN verdadeira. Por
exemplo, as combinações N-V em (147) são deverbais: a forma resultante serve como
substantivo (ou adjetivo) e não como verbo. Isto contrasta com Mohawk, onde a
combinação N-V é sempre o verbo principal da sentença. Em inglês, há poucos casos de
compostos N-V agindo como verbo principal e tais formas são esporádicas e não
produtivas, claramente formações regressivas dos compostos deverbais produtivos:
(148) a. I babysat for the deOrio‟s last week.
b. (?) We need to grocery-shop tomorrow.

Uma diferença crucial entre os compostos do inglês e as IN verdadeiras, que é
um aspecto muito importante para nossa discussão posterior, tem a ver com o valor
referencial da raiz nominal nessas construções. Assim, no inglês, a raiz nominal é nãoreferencial: house em (147a) não se refere a uma casa particular. Já no caso de IN
genuína, a situação pode ser completamente diferente. O nominal incorporado pode se
referir a uma classe genérica ou não-específica, como no caso dos compostos do inglês,
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mas pode se referir também a objetos específicos. Baker recorre ao exemplo de
Mohawk, apresentado por Mithun (1984).

(149) Nó: nv akwé: yo-státhv nó-:nvhst-e sok nu:wa v-tsaka-nvhst-arú:ko
When all 3n-dry pre-corn-suf then now fut-1pS-corn-takeoff
„When the corn was completely dry, it was time to shell the corn‟
Aqui a raiz nominal incorporada „corn‟ na segunda oração se refere ao mesmo
substantivo mencionado na oração principal. Esse tipo de exemplo é comum nas línguas
com IN.
Observe que também nas sentenças em (146), as interpretações dos objetos
diretos incorporados são definidas, como evidencia a tradução para o inglês.
A grande produtividade e a transparência referencial de IN sugerem, na visão de
Baker, que a mesma é um processo sintático, e não meramente lexical.
Observe as estruturas S da sentença (146a) em (150). O verbo „like‟ e a raiz
nominal „house‟ se combinam em uma única palavra em algum nível. Portanto, a IN
envolve movimento sintático de item lexical estruturalmente mais baixo (o nome) para
se combinar com o item lexical mais alto. Pelo Princípio de Projeção, esse movimento
não pode destruir uma estrutura tematicamente relevante. Logo, a raiz nominal deve
deixar um traço que nucleia a frase do objeto direto e que receberá o papel theta do
verbo, satisfazendo as suas exigências de subcategorização. A estrutura S de (144a),
portanto, terá a seguinte representação:

(150)

S

3
NP

VP
3

Doctor

V

NP

3

t1

N
House1

V
like
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Baker mostra que o nominal incorporado não precisa receber Caso. Isso
contraria a exigência imposta pelo Filtro de Caso, de acordo com o qual qualquer
sintagma nominal realizado fonologicamente deve ter Caso a ele atribuído. Como
solução, o autor passa a repensar o Filtro de Caso e constrói uma argumentação para
mostrar que este último é somente um caso especial de uma exigência mais abrangente
de „visibilidade‟, necessária para interpretação dos sintagmas nominais no nível da LF
(Chomsky, 1984).
O autor apresenta inúmeros fatos de várias línguas tipologicamente diferentes
que permitem chegar à conclusão de que o NP não precisa ser marcado por Caso se o
mesmo for incorporado ao verbo. Mais que uma exceção para teoria de Caso, este
fenômeno vem refletir alguma propriedade profunda da Teoria de Caso. Baseando-se
nisso, Baker reconsidera a Teoria de Caso, conforme suas palavras: “…seeking a
perspective from which it will be obvious rather than odd that Noun Incorporation
releases an NP from the Case Filter” (p. 149).
Para isso, o autor passa a analisar a morfologia de Casos nas línguas que as
possuem, bem como as línguas que não marcam Caso morfologicamente nos sintagmas
nominais.
As línguas com sistemas de Caso morfológico representam as relações entre os
argumentos pela morfologia presente em NPs. Ao discutir os meios de codificar a
informação sobre os papeis theta atribuídos aos NPs em várias línguas, Baker foca os
casos como em (151), mostrando que existem sistemas que representam relações
argumentais de outro modo. Considere os exemplos de tuscarora (língua iroquioana) a
seguir:
(151) a. wi:rv:n
William

wa-hra-kv-?

tsi:r

aor-3MS/3NO-see-punc doc

„William saw dog‟

b. wa-hra-kv-?

wi:rv:n

tsi:r

aor-3MS/3NO-see-punc William dog
„William saw a dog‟

c. tsi:r wi:rv:n

wa-hra-kv-?

dog William aor-3MS/3NO-see-punc
„William saw a dog‟
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Todas as sentenças em (151) têm a mesmo significado, mas a ordem dos
constituintes nelas varia, e não há marcação de Caso nos sintagmas nominais. Onde
estaria codificada a informação sobre os papeis temáticos nestes exemplos? Baker
explica que este papel recai sobre a morfologia de concordância no verbo, uma vez que
o prefixo hra- ocorre somente quando o sujeito da sentença é um sintagma de 3ª pessoa
singular e o objeto é um NP de 3ª pessoa de gênero neutro. Logo, a morfologia de
concordância no verbo em (151) tem a mesma função da morfologia de Caso nas
línguas como latim. Para o autor, existe aí uma simetria: em um caso, a relação entre o
argumento e o predicado é representada pela morfologia, determinada pelas
propriedades lexicais do predicado, e em outro caso, a mesma relação é representada
pela morfologia determinada pelas propriedades lexicais do argumento que aparece no
predicado. Generalizando, pode-se dizer que ambos os casos são instâncias particulares
de „Indexação Morfológica‟ (Morphological Indexing), pois ambos são spell out
morfológico das relações gramaticais.
Baker acha viável parafrasear a condição de Visibilidade em termos que seriam
comuns tanto para sistemas com Caso morfológico, como para sistemas de
concordância, e propõe a Condição de Identificação Morfológica, que substitui a
Condição de Visibilidade e Filtro de Caso:

(152)

The Condition of Morphological Identification:
(Condição de Identificação Morfológica)
If B is the NP position at the head of a chain, B bears a theta
index at LF only if it bears a morphological index.

Como resultado, o Filtro de Caso é substituído pela Condição de Identificação
Morfológica, que pode ser realizada de várias maneiras nas línguas naturais. Tais
maneiras incluem:
a) Caso morfológico;
b) Concordância verbal;
c) Adjacência (ordem dos constituintes);
d) Incorporação.
Logo, a Incorporação nominal torna-se o quarto tipo de Identificação
Morfológica para Baker.
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Ao tratar da incorporação sintaticamente, o autor mostra que o referido processo
se estende somente aos casos em que o constituinte incorporado é de nível zero, i.e., um
nome não modificado que aparece sem marcas de Caso, pois não possui estatuto
sintático próprio. Tampouco é marcado para definitude e número.
Um ponto crucial para Baker, que também será relevante para nossa discussão
posterior, é que o nominal incorporado pode ser referencial em algumas línguas,
podendo se referir a um item introduzido anteriormente no discurso. Para ele, tal
referencialidade, junto com a alta produtividade das construções IN, são indicadores de
que a IN é um processo sintático.
Deve-se notar que a possibilidade de interpretação referencial dos sintagmas
incorporados em algumas línguas serviu como base para uma divisão tipológica
importante entre as línguas que exibem Incorporação Nominal, agrupando-as em duas
classes: (i) línguas que têm IN com nomes referenciais e (ii) línguas que só registram IN
com nomes não-referenciais (do tipo modificadores). Esta divisão foi mais tarde tratada
em Baker (1996), em que ele restringe a noção de Incorporação Nominal, para incluir
somente línguas que exibem incorporação com nominais referenciais, como o Mohawk.
Quanto à semântica da incorporação, há muitas observações, desde os autores
como Mithun (1984), Sadock (1980), até os mais recentes como Ghomeshi (2003),
Dobrovie-Sorin (2009), de que a IN resulta em efeitos semânticos específicos, como
neutralidade de número ou redução de referencialidade do nominal envolvido. As
propriedades morfossintáticas dos nominais nestas configurações incluem a ausência de
determinantes, marcação reduzida por número ou Caso, restrições distribucionais
quanto a uma posição específica na sentença, etc. Com o avanço no campo das
pesquisas que estudam a incorporação, notou-se uma expansão dos fenômenos que são
incluídos na discussão da incorporação nominal, como os sintagmas nus, estudos de
semântica dos nominais incorporados, etc.
Como já mencionamos, quase todas as análises de incorporação aceitam que o
resultado desta operação é um constituinte X˚. Os autores divergem na implementação
técnica de incorporação. Assim, para Baker (1988, 1997) a mesma envolve movimento
de núcleo para núcleo; para Rosen (1989) é um processo de composição léxica;
enquanto para Ghomeshi e Massam (1994), Van Greenhoven (1996) é uma justaposição
de X˚ com V˚.
A questão que nos interessa é se os dados do armênio poderiam ser analisados
nos moldes da incorporação. As características dos sintagmas nus do armênio incluem a
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ausência de marcação morfológica de Caso e uma ordem diferente dos sintagmas
definidos, fenômenos que, à primeira vista, parecem corresponder às características
cruciais da incorporação nominal.

(153) Ara-n

tun

Ara-Nom casa-ø

er

vacharum.

aux-3_SG_Pd

vender-Impf

„Ara vendia casa(s)‟

No entanto, conforme demonstrado pelos exemplos a seguir, os sintagmas nus
podem aparecer modificados no armênio:

(154) a. Ara-n

kentron-i

tun

Ara-Nom centro-Gen casa- ø

er

vacharum.

aux-3_SG_Pd ver-Impf

„Ara vendia casa(s) de centro (da cidade)‟

b. Ara-n

tun

yev

Ara-Nom casa-ø e

avto

er

vacharum.

carro-ø

aux-3_SG_Pd ver-Impf

„Ara vendia casa(s) e carro(s)‟

O fato de o sintagma nu aparecer modificado, indica que o constituinte não pode
ser uma categoria N˚, e constitui um NP. Vimos que na incorporação, o verbo (V˚) e o
nominal (N˚) se combinam para formar um outro V˚. Os princípios de organização
estrutural da frase proíbem que este último contenha um constituinte X`, i.e., um
sintagma nominal com modificadores.
Outra contra-evidência para o fenômeno de incorporação no armênio é o fato do
sintagma nominal não ter interpretação referencial/definida nestas construções.

(155)

Ani-n

das

er

Ani-Nom lição- ø aux-3_SG_Pd

anum.
fazer-Impf

„Ani fazia lição‟
Os dados acima constituem contra-argumentos fortes para a análise dos
sintagmas nus armênios como incorporados. Entretanto, antes de descartar alguma
possibilidade de análise nos moldes de incorporação, passamos a apresentar, a seguir, a
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noção de pseudo-incorporação, introduzida por Massam (2001), que se baseia na noção
„clássica‟ de incorporação apresentada por Baker.
Deve-se notar que existe um outro uso do termo „incorporação‟, mais amplo e
menos técnico do que aquele descrito em Baker (1988), que se refere à tendência de um
argumento desenvolver uma relação mais próxima com o verbo em certas
circunstâncias, por exemplo, no caso de falta de especificidade, quando as sentenças
costumam exibir uma transitividade reduzida (Hopper e Thompson,1980). A noção de
pseudo- incorporação é uma das manifestações desta tendência geral.

4. PSEUDO- INCORPORAÇÃO

Massam (2001) introduz a noção de pseudo-incorporação, ao propor uma nova
análise dos dados de niueano, uma língua oceânica descrita anteriormente como língua
com incorporação nominal (Seiter, 1980).
Conforme vimos na seção anterior, o substantivo está morfologicamente abaixo
do nível da palavra nas estruturas de incorporação, mas pode ter a sua presença sintática
na sentença. Massam mostra que em niueano, os sintagmas vistos como incorporados
constituem uma frase, e, portanto, de acordo com as assunções tradicionais de teoria Xbarra, e sob a luz dos últimos tratamentos (Kayne, 1994), não podem ser concatenados
morfologicamente com V˚.
O fato de o elemento nominal ser uma frase (NP) e não um núcleo, junto com o
fato de este elemento nominal se mover junto com o verbo numa operação de alçamento
de predicado é a evidência-chave para a análise desta língua nos moldes de pseudoincorporação, que, destarte, não pode ser considerado uma incorporação no sentido
„bakeriano‟.
Massam descreve as características básicas do niueano, apontando que o mesmo
é uma língua VSOX, com sistema de Caso ergativo, que marca nomes comuns e nomes
próprios de maneiras diferentes, como pode ser visto nos exemplos em (156) abaixo e
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em (157). A sentença geralmente começa com uma partícula de tempo/aspecto, que
pode ser omitida (nula).

(156) a. Ne

kai

e

Sione

Pst

eat

Erg Sione

e
Abs

tau talo aki

e

huki

PL taro with Abs fork52

„Sione ate the taros with a fork‟

b. Ne
Pst

tohitohi

a

Sione

writing

Abs

Sione

„Sione was writing‟

c. Ko e

tele

e

Sione a

Sefa

Pres

kick

Erg

Sione Abs

Sefa

„Sione is kicking Sefa‟.

d. Ne

kai

he

pusi

ia

e

moa

Pst

eat

Erg

cat

that

Abs

bird

„That cat ate the chicken‟.

(157) Marcação de Caso em niueano.
ERG ABS
Nome próprio/Pronome
Nome comum

e
he

a
e

O DP nesta língua consiste dos elementos em (158), que podem variar na sua
ordem, como demonstrado em (159):

(158) a. Case Art [Noun ModifierP] PossessorP
b. Case PossessorP Art [Noun ModifierP]

(159) a. e

tau

[mena gahua] haau

52

As abreviações usadas por Massam (2001) são: Abs-absolutive; Art-article; Emph-emphatic; Ergergative; Pst-past; Prt-particle.
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Abs PL

thing work

your

„your tools‟

b. e

[kapiniu] he

Abs dish

kuli

Gen dog

„the dog‟s dish‟

c. e

haana a

Abs his

[tupuna

fifine]

Art grandparent female

„his grandmother‟

Apesar de apontar que os sintagmas nominais de niueano não foram estudados
devidamente, Massam assume que o nominal e a frase modificadora que a segue
formam um constituinte [NP], como em (158). Seguindo pesquisas recentes na estrutura
nominal (Bittner & Hale, 1996, Pearce, 1988), ela considera que o NP é nucleado por
KP e Art P.
Um exemplo de pseudo-incorporação (doravante PNI) nominal está em (160b).
Observe que em (160a) a ordem é V-Prts-Sbj-Obj (onde as partículas são o advérbio e
uma partícula enfática), enquanto em (160b), uma sentença com PNI, a ordem é V-ObjPrts-Sbj. Ademais, o objeto em (160b) aparece sem elementos funcionais que precedem
o mesmo em (160a), como Caso e artigos. Finalmente, o agente, que é ergativo em
(160a) é absolutivo em (160b), demonstrando que a sentença com PNI é intransitiva.

(160) a. Takafaga tumau ni
Hunt

e

ia e

tau ika53

always Emph Erg he Abs PL fish

„He is always fishing‟

b. Takafaga
Hunt

ika tumau ni

a

ia.

fish always Emph Abs he

„He is always fishing‟

53

Observe que ergativo e absolutivo têm a mesma forma.
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Numa sentença não-marcada de niueano, cada elemento nominal é
obrigatoriamente precedido pelo marcador de Caso, como e em (160a) e outros
morfemas gramaticais, agrupados sob os artigos, que indicam número e especificidade
(tau em (160a)). Um diagnóstico importante para detectar PNI é, portanto, a ausência
dos elementos pré-nominais funcionais. Nas sentenças com PNI, o verbo é diretamente
seguido pelo nominal, sem marca de Caso. As sentenças com PNI podem ser
diagnosticadas também pela presença de agente marcado com Absolutivo, ao invés de
Ergativo, ou caso existam partículas adverbiais pós-verbais (como tumau em (160b),
que seguiriam o nominal pseudo-incorporado.
Para todas as análises que envolvem incorporação, a mesma é uma operação em
que o Nº e o Vº formam um outro Vº, ou uma palavra. A análise dos dados de niueano
revela que o sintagma envolvido é um NP. Por isso, Massam clama que niueano não
exibe um IN verdadeira. Considere os exemplos abaixo:

(161) a. Ne

inu

Pst

kofe kono a

Mele.

drink coffee bitter Abs Mele

„Mary drank bitter coffee.‟

b. Ne holoholo kapiniu kiva fakaeneene a
Pst wash

dish

dirty carefully

Sione

Abs Sione

„Sione washed dirty dishes carefully‟.

c. Ne fai
Pst

fale

lanu moana a

have house color blue

ia

Abs he

„He had a blue house‟.
Os constituintes nus nestes exemplos são modificados, i.e., „kofe kono, kapiniu
kiva, fale lanu moana‟ e não podem ser considerados como sintagmas incorporados,
porque a teoria da estrutura frasal não permite que elementos X˚ contenham
constituintes X`.
Baseando-se nos exemplos acima, e ainda em outros com os nominais
incorporados mais complexos, a autora chega à conclusão de que os elementos
incorporados nessa língua são frasais e não lexicais. Para Massam, tais elementos não
são lexicais em dois sentidos: (i) não são formados no léxico e (ii) não constituem um
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elemento sub-frasal. Uma vez que o elemento nominal nas construções do niueano é NP
e não N˚, a autora argumenta que a pseudo-incorporação envolve um processo menos
radical na destransitivização do verbo. Os NPs nos exemplos com pseudo-incorporação
não recebem Caso e, conseqüentemente, se movem numa operação de alçamento de
predicado (undergo predicate-fronting) à esquerda junto com o verbo, permanecendo no
domínio do VP, e resultando numa ordem VOS, contrária à ordem habitual de niueano,
que é VSO.
Observe a estrutura das sentenças transitivas, sugerida por Massam dentro do
modelo de Chomsky (1995).

(162) Transitivas
IP
3
VP
3
V
ti

I`
3
I
v max

3
DP (erg)

v`
3
v

AbsP
3
DP i(abs)
Abs`
3
K(abs)

tVPx

Primeiro, o verbo e o DP objeto são concatenados para formar um VP. A
próxima projeção é a frase Absolutiva, seguida de v Max, com o DP agente na posição
de especificador, checando Caso Ergativo in situ. O DP objeto se move para AbsP para
checar o traço D forte associado com Caso Absolutivo, antes de o v max transitivo seja
concatenado. No nível IP, o traço forte (the strong predicate feature) em INFL atrai o
VP, resultando na ordem VSOX.
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(163) Pseudo- Incorporação Nominal

IP
3
VP x
3
V
NP

I`
3
I
AbsP
3
DP i(abs)
Abs`
3
K(abs)

tVP x

O verbo e o argumento, que nesse caso é NP, são concatenados. Depois de a
AbsP ser concatenada, o argumento interno, não pode checar Caso Absolutivo, uma vez
que ele não tem traço D e nem traço de Caso (lembrando que Caso aparece na projeção
funcional estendida, e não no N). O DP agente é concatenado com Abs, aparecendo em
Spec/AbsP, checando o traco D forte do AspP. Neste caso, quando ocorre o alçamento
do verbo, o VP x, que domina V+NP, é movido para I, resultando numa ordem diferente
das sentenças com DPs.
Assim, uma característica da sintaxe do niueano é o fato de o verbo nas
sentenças não marcadas se mover para frente (predicate fronting) obrigatoriamente.
Numa estrutura com sintagma nominal pseudo-incorporado, o mesmo é deslocado junto
com o verbo. Este fenômeno é essencial para a abordagem de Massam, uma vez que faz
a pseudo-incorporação visível nesta língua. Como conseqüência deste movimento do
sintagma pseudo-incorporado, obtém-se duas ordens diferentes: a „pseudo-incorporada‟
V-O-Part-S-X, quando o objeto é um nominal nu, e a ordem normal V-Part-S-O-X,
quando o objeto é DP.
Logo, o contraste entre os sintagmas nus e definidos no tratamento de Massam
se reflete na posição sintática dos mesmos: SNus (aqueles sem projeções funcionais),
podem se combinar sintaticamente com o verbo para formar um VP. Entretanto, por
causa da falta de projeções funcionais, os nus não têm traços de Caso para checar, e
permanecem dentro do VP. Os DPs, por outro lado, devem checar os traços de Caso e se
mover para fora do VP. Assim, à diferença da IN bakeriana, a pseudo-incorporação não
força o NP a se agregar morfologicamente ao verbo, mas a permanecer dentro do VP.
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Massam aponta que a pseudo-incorporação nesta língua é possível com uma
classe aberta de verbos e é bastante produtiva, podendo ser considerada como “a robust
phenomenon in the language”(p. 167).

(164) fonogonogo lologo

listen song

ama kalahimu

hunt crab

inu kofe

drink coffee

fakatali tagata

await people

kana motoka

wash a car

Quanto à definitude dos sintagmas pseudo-incorporados, Massam frisa que os
mesmos não são referenciais, uma vez que não introduzem um referente potencial de
discurso, e sua interpretação é de tipos (kinds).

Destarte, poder-se-ia resumir as propriedades da PNI proposta por Massam
(2001) da seguinte maneira:
(165)
a) O sintagma nominal pseudo-incorporado é um NP;
b) os sintagmas não possuem projeções nominais estendidas, como Caso ou
determinante;
c) A pseudo- incorporação é possível com uma classe aberta de verbos;
d) Os sintagmas pseudo-incorporados são sempre não-específicos e não
referenciais.

Além disso, para a autora, a pseudo-incorporação é limitada aos objetos e,
particularmente no niueano é visível, pois envolve o deslocamento do sintagma nominal
junto ao verbo, à diferença da ordem dos mesmos constituintes com os sintagmas que
não pseudo-incorporam.
Assim, crucialmente, os fenômenos em niueano não podem ser considerados
como uma incorporação genuína, uma vez que atinge não apenas o N˚, mas também os
Ns modificados ou coordenados (NPs). Apesar dos sintagmas nus nessa língua exibirem
„uma relação mais próxima que normal com o verbo‟ quando não precedidos por
artigos, o mesmo nominal pode ser modificado por adjetivos (e em alguns casos por
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orações relativas), contrastando tanto com núcleos lexicais (N˚), como os nominais
plenos (DPs). Veja a citação de Massam (2009, p. 1088):
In pseudo-incorporation, the „incorporated‟ nominal has phrasal
properties, containing, for example, adjectival phrases as in Niuean
examples, number, as in Híndi, or case in Hungarian. In all these
instances, however, the nominal phrases are reduced versions of those
serving as regular arguments.

Apesar de os objetos pseudo-incorporados serem maiores que uma palavra,
Massam (2009) aponta que os mesmos exibem um certo grau de coalescencia com o
verbo, formando parte do predicado verbal, mais que atuar como um argumento
independente. Isto é visível no niueano, em que a ordem das palavras muda com a PNI.
A autora relata que um fenômeno parecido existe também no húngaro, uma língua SVO,
que exibe uma ordem de palavras particular (SOV) para frases pseudo-incorporadas
(Farkas & de Swart, 2003).
A existência de construções de pseudo-incorporação proposta por Massam
(2001) foi atestada em muitas línguas, como as germânicas (Dahl, 2004), incluindo o
dinamarquês (Asudeh & Mikkelsen, 2000), holandês (Booij, 1990), algumas línguas do
leste da Indonésia (Klamer, 2001), hindi (Dayal, 2007) e outras. O que se torna claro a
partir desses trabalhos é que as línguas com pseudo-incorporação podem divergir em
alguns detalhes, mas exibem algumas características essenciais em comum, como o
envolvimento de sintagmas que são NPs (e não N˚) e que não podem aparecer com
determinantes e nem ser referenciais. De uma forma geral, os nominais pseudoincorporados sempre terão falta de algumas características dos DPs plenos na mesma
língua.
Massam (2001) aponta que a pseudo-incorporação em niueano é na verdade uma
manifestação da tendência geral de o nome formar uma unidade mais próxima com o
verbo, pois quebra a distinção tradicional entre predicados e argumentos, geralmente
codificada nas sentenças pela marcação de Caso (Erg/Abs) e pela presença das
projeções nominais estendidas do NP objeto, tais como DP ou KP.

Dobrovie-Sorin et al (2006) adotam a noção de pseudo-incorporação para
caracterizar sintagmas nus na posição de objeto em romeno e espanhol.
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Para os autores, uma das principais características que permitem a análise destes
sintagmas como pseudo-incorporados é o fato de eles poderem aparecer modificados e
coordenados, como em niueano:

espanhol
(166) a. Busca estúdio o apartamento.
b. Lleva falda larga e oscura.

romeno
(167) a. Ion foloseşte cutit şi
Ion uses

lingură

knife and spoon

b. Ion caută nevastă tânără şi frumoasă.
Ion looks for woman young and nice.

Dobrovie-Sorin et al (2006) dizem que estes exemplos mostram que os
sintagmas nus não são incorporados, pois a incorporação é restrita aos Nºs. A noção de
pseudo-incorporação, entretanto, parece ser apropriada para caracterizar sintagmas nus
em espanhol e romeno, uma vez que: (i) eles combinam com o verbo para formar VP, e
(ii) por causa da sua deficiência funcional, ficam dentro do VP no percurso da derivação
sintática.
Para os autores, o termo „pseudo-incorporação‟ se refere à imobilidade do
sintagma nominal dentro do VP. Ela frisa que a essência da pseudo-incorporação não é
a de fundir o sintagma nominal ao verbo morfologicamente e sintaticamente à maneira
da incorporação „genuína‟ de Baker, mas garantir que o sintagma nu fique dentro do VP
no processo de derivação.
Dobrovie-Sorin et al (2006) apresentam a seguinte definição da pseudoincorporação:
(168) Um objeto é pseudo-incorporado se e somente se ele permanece
dentro do VP no percurso de derivação sintática.

Dayal (2003) discute a pseudo-incorporação em hindi, frisando que, semelhante
ao niveano, os elementos incorporados nessa língua não podem ser N˚, mas NPs.
Considere os dados em (169) com N modificado e (170) com nominais coordenados nas
posições incorporadas:
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(169) a. anu sirf

puraanii

Anu only old

kitaab

becegii

book

will-sell

“Anu will only sell old books”

b. anu apne beTe ke-liye bahut sundar /paRhii-likhii laRkii DhuunDh rahii hai
Anu self‟s son for very beautiful educated girl is-searching
“Anu is looking for a very beautiful/educated girl for her son.”

(170) a. anu apne beTe ke-liye sundar aur paRhii-likhii laRkii DhuunDh rahii hai
Anu self‟s son for beautiful and educated girl is-searching
“Anu is looking for a beautiful and educated girl for her son.”

b. anu kutta aur billi paaltii hai
Anu dog and cat breeds
“Anu breeds cats and dogs.”

Analisando as propriedades sintáticas e semânticas dos nominais em hindi, a
autora aponta que os sintagmas pseudo-incorporados não podem ser marcados por Caso,
e nem aparecer com determinantes.

Farkas & de Swart (2003), trabalhando dentro de DRT (Discourse
Representation Theory), definem os nominais incorporados como os que formam uma
unidade entrelaçada com o predicado do qual são argumentos.
Para as autoras, o húngaro faz uso de construções de pseudo-incorporação com
nominais singulares contáveis, que apresentam, nessa configuração, duas propriedades
distintas: (i) devem ser nus, sem serem precedidos por artigo, (ii) devem aparecer numa
posição especial adjacente ao verbo. À diferença das demais línguas com pseudoincorporação, os sintagmas nestas construções aparecem marcados por Caso e número.
Uma propriedade da sintaxe do húngaro é a existência de numa posição sintática
especial adjacente ao verbo, que Szabolci (1997) chama de Posição de Operador do
Predicado (The Predicate Operator Position, doravante PredOp). A referida posição
adjacente é marcada como X em (171):
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(171) [V` [X V]]

Farkas & de Swart adotam a nomenclatura usada por Szabolci, ao chamar a
posição marcada por X de PredOp. Como um nó sintático, PredOp é atípico, pois abriga
uma classe heterogênea de itens: partículas verbais, como em (174), nominais nus (175),
e de acordo com algumas análises, constituintes marcados por foco (176).

(174) Mari fel-olvasott Petinek.
Mari up-read.Past P.Dative
„Mari read aloud to Peti.‟

(175) Mari verset olvasott Petinek.
Mari poem.Acc read.Past Peti.Dative
„Mari read poetry to Peti.‟

(176) Mari egy VERSET olvasott fel Petinek.
Mari a poem read aloud Peti.Dative
„It was a poem that Mari read aloud to Peti‟

É interessante observar que as partículas verbais podem ser separadas do verbo,
resultando numa ordem Particula-AuxV-V, como em (177).

(177) Mari fel fog olvasni Petinek.
Mari up will read.Inf P.Dative
„Mari read aloud to Peti.‟

À diferença dos sintagmas nus, que ocorrem somente na posição PredOp, os DPs
exibem uma considerável ordem livre. Nas sentenças com auxiliar, DPs normalmente
seguem o verbo, mas podem aparecer em outras posições na sentença.

(178) Mari fog/akar olvasni egy verset.
Mari will/want read.Inf a poem.Acc
„Mari will/wants (to) read a poem.‟
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Baseadas nesta discussão, Farkas & de Swart concluem que o húngaro tem uma
classe especial de argumentos verbais que se distinguem pelo fato de aparecerem sem
artigo na posição PredOp. Um diferencial dos sintagmas nus no húngaro é que, de
acordo com as autoras, eles são marcados por Caso e número.
Farkas & de Swart mostram, ademais, que os sintagmas nus podem ser
modificados por adjetivos:

(179) Mari k´ınai lampion(ok)at szerelt fel a plafonra.
Mari Chinese lantern.(Pl).Acc set up the ceiling.on
„Mari set up a Chinese lantern(s) on the ceiling.‟

Em suma, Farkas & de Swart mostram que a sintaxe do húngaro tem uma
posição especial chamada de PredOp, que abriga partículas e sintagmas nus (que são
analisados como pseudo-incorporados) e, de acordo com algumas análises, constituintes
focados.
A posição PredOp não é uma posição argumental regular: os DPs flexionados
(que não são foco) não podem aparecer nesta posição. Os sintagmas nus que aparecem
em PredOp, são sintaticamente mais dependentes do verbo do que os argumentos
plenos. Ademais, a intuição de que os nominais não envolvem individualização de
objeto, é confirmada pelo fato de a tradução mais precisa do inglês recorrer à palavra
poetry e não poem em (180).

(180) Péter verset

olvas

Peter poem.Acc read
„Peter is reading a poem/poems/poetry.‟

As construções de pseudo-incorporação do húngaro são possíveis com todos os
verbos, sem restrição a um conjunto de verbos lexicais. Quanto à interpretação, os
sintagmas nus são na maioria das vezes usados com as atividades regulares. Já as
marcas morfossintáticas da pseudo-incorporação em húngaro são, para as autoras, a
ausência de artigo e a ocorrência na posição PredOp
Nesta abordagem, fato de o sintagma nu ser marcado por Caso mostra que a
pseudo-incorporação não pode ser um caso de composto lexical, pois a marcação de
Caso requer visibilidade no nível da sintaxe sentencial.
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A ocorrência dos nominais nus na posição PredOP do húngaro tem semelhanças
com a distribuição dos elementos pre-verbais, incluindo os sintagmas nus no armênio.
À luz da discussão acima, passemos à análise dos dados do armênio.

5. SINTAGMAS NUS PSEUDO-INCORPORADOS NO ARMÊNIO.

Nesta seção, levantamos uma hipótese pela qual os nominais nus do armênio
passam pelo processo de pseudo-incorporação, visualizado através de uma configuração
sintática peculiar. Levamos esta hipótese até a última conseqüência, analisando as
características sintáticas presentes que incluem a posição dos sintagmas nus na estrutura
sentencial, sua interpretação, modificação e coordenação, além de outros dados
relevantes.
Passemos à apresentação de dados que, sob nossa perspectiva, viabilizam a
análise dos nominais nus como pseudo-incorporados, repetindo alguns dados já
mencionados e apresentando novos. Começamos por tratar da distribuição dos
sintagmas nus na posição de objeto.
Ao explorarmos as diferenças entre as interpretações dos sintagmas nus e dos
que aparecem com a marca de Caso estrutural –n/y, vemos que se torna imprescindível
mencionar um dos primeiros contrastes observados na interpretação destes, que é visto
em (181). Imaginemos duas sentenças, uma com objeto marcado por –n/y, e a outra com
objeto sem marca, na forma de sintagma nu:

(181) a. Yes kardum
Eu ler-Impf

em

guirk-y

aux-1_SG_Pres livro-Ac

„Eu estou lendo o livro‟

b. Yes guirk
Eu

em

livro-ø aux-1_SG_Pres

kardum
ler-Impf

„Eu estou lendo livro‟
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A pergunta „O que você está fazendo?‟ obtém respostas diferentes no caso de
objeto direto nu ou marcado casualmente com –n/y. Para um contexto que envolve um
livro interpretado como definido, a tendência é omitir o objeto na resposta, como em
(182a), enquanto ao responder a mesma pergunta no caso de sintagma nu, os falantes
nativos54 incluem necessariamente o objeto nu na resposta (182b):

(182) a. Yes
Eu

kardum

em

ler-Impf

aux-1_SG_Pres

„Eu leio/estou lendo‟

b. Guirk
Livro

em

kardum

aux-1_SG_Pres ler-Impf

„Eu estou lendo (um) livro/livros‟

Este dado é relevante para a nossa análise, pois, parece que, na sentença (182b),
o constituinte expresso pelo sintagma nu modifica o tipo de ação expressa pelo verbo. A
sensação que se tem, das interpretações dos falantes nativos, é que o sintagma guirk,
junto com o verbo, expressa a ação de „leitura de livro‟.
Dados parecidos são discutidos em Mohanan (1995), que analisa a incorporação
pela justaposição no hindi, que de acordo com Massam (2001), é semelhante à pseudoincorporação. Mohanan (1995) aponta que nos casos do hindi paralelos a (181b e 182b)
acima, em que o verbo e o objeto formam uma combinação unitária, os componentes do
composto perdem a sua „saliência‟55 individual. O autor conclui que o resultado deste
tipo de incorporação pode expressar uma atividade típica (typical activity). Nesses
casos, o SNu modifica a ação descrita pelo verbo, ao invés de funcionar como o
argumento dele. Ademais, na interpretação do conjunto N+V em (183) abaixo, o
sintagma nu é neutro quanto ao número, podendo se referir a um ou vários livros.
Observe que nos exemplos abaixo as especificações do objeto não parecem relevantes,

54

Os dados do armênio expostos neste trabalho advêm dos testes realizados com uma média de 10
falantes nativos, além de refletirem minhas intuições.
55

Saliência é um termo usado originalmente na linguística discursiva. Entende-se que as línguas variam
nos meios usados para chamar atenção dos ouvintes aos participantes ou itens que são relevantes ou têm
significado especial no discurso. Quando marcado de alguma forma, o item/participante é rotulado como
„saliente‟.
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fazendo com que o predicado não seja „escrever‟ ou „editar‟, mas sim „escrever livro‟ e
„editar livro‟.
(183) a. Yes
Eu

guirk

em

grum

livro-ø aux-1_SG_Pres escrever-Impf

„Eu escrevo livro/livros‟

b. Yes
Eu

guirk

em

khembagrum

livro-ø

aux-1_SG_Pres editar-Impf

„Eu edito livro/livros‟

Deve-se notar que a falta de referencialidade é apontada como uma das
características dos sintagmas nus. Isto se comprova pelo fato de os mesmos não
poderem ser referidos por pronomes, conforme ilustrado em (184) abaixo, onde a
agramaticalidade do exemplo com um pronome indica que o sintagma nu é interpretado
como „kind term‟ e não introduz um referente do discurso. Para ambos os exemplos em
(183), o pronome da segunda sentença não pode retomar o sintagma nu como
antecedente.
(184) * Na shat

hetakrkir

e

Ele muito interessante aux-3_SG_Pres

Em contraste, quando o objeto direto em armênio aparece com a marca de Caso
estrutural – n/y e é interpretado como definido, ele pode ser retomado pelo pronome.

(185) a. Yes
Eu

grum

em

guirk-y

escrever-Impf

aux-1_SG_Pres livro-Ac

„Eu escrevo o livro‟

b. Na shat
Ele muito

hetakrkir

e

interessante aux-3_SG_Pres

„Ele é muito interessante‟
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Estes exemplos mostram que os objetos nus são diferentes dos objetos diretos
definidos, pois os primeiros são não-referenciais, enquanto os argumentos internos
definidos possuem tanto número como referencialidade.
Além da ausência de referencialidade dos sintagmas nus, descrita acima, as
principais características sintáticas dos nominais nus na posição de objeto, que
possibilitam a análise dos mesmos como pseudo-incorporados, são: (i) neutralidade de
número; (ii) modificação; (iii) coordenação; (iv) restrição de adjacência; (v)
impossibilidade de formação de passiva. Passemos a discutir estas características a
seguir.


Neutralidade de número

Como mostram os exemplos em (186), o objeto nu pode ter referência singular
ou plural, o que na visão de Massam (2001, 2009) é típico dos sintagmas pseudoincorporados. Para a autora, tais sintagmas pertencem ao tipo dos modificadores, e
como consequência disso, não são referenciais e têm uma interpretação habitual ou
freqüentativa, além de serem neutros quanto ao número. Vejamos exemplos deste
fenômeno:

(186) a. Ani-n

nver

Ani-Nom

e

tsakhum.

presente-ø aux-3_SG_Pres vender-Impf

„Ani vende/está vendendo presente/presentes‟

b. Menk dzi
Nós

cavalo- ø

tesank
ver-1_PL_PrestPerf

„Nós vimos cavalo/cavalos‟



Modificação.

Provavelmente, a evidência mais forte contra a incorporação, mas a favor da
pseudo-incorporação no armênio provém da possibilidade de modificação do sintagma
nu, o que mostra que o constituinte nominal nessas construções não se comporta como
núcleo. Observe que é possível modificar o sintagma nu por adjetivo ou particípio:
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(187) a. Ara-n

hamov/ haikakan surch

Ara-Nom gostoso/armênio

e

khemum

café-ø aux-3_SG_Pres tomar-Impf

„Ara toma/ está tomando (um) café gostoso/armênio‟.

b. Yes mets
Eu

tun

em

pntrum

grande casa-ø aux-1_SG_Pres procurar-Impf

„Eu procuro/estou procurando (uma) casa grande‟

c. Na

fransiakan yerg

Ele francês

e

lsum

canção-ø aux-3_SG_Pres ouvir-Impf

„Ele está ouvindo (uma) canção francesa‟

Lembremos que nas estruturas de incorporação clássica, morfologicamente, o
argumento nu é visto como abaixo do nível da palavra (Baker, 1988). Portanto, uma vez
que o nome nos exemplos em (187) constitui um NP, o mesmo não poderia ser
concatenado ao verbo sob o V˚.
Mohanan (1995), ao expor dados semelhantes em hindi, também argumenta que
[modificador+N] é uma entidade frasal, com a conseqüência de que as estruturas
contendo o sintagma nu com modificador não podem ser consideradas como
incorporação.



Coordenação dos sintagmas nus e elipse do verbo.

Outra evidência a favor do caráter frasal dos sintagmas nus no armênio é vista
nos dados de coordenação, como em (188):

(188) Ara-n

surch

Ara-Nom café-ø

yev tei

e

e

aux-3_SG_Pres tomar-Impf

chá-ø

khemum

„Ara toma/ está tomando café e chá ‟.

Ademais, os dados de elipse mostram que é possível omitir o verbo com os
sintagmas nus pré-verbais, o que também vem a corroborar a hipótese de que, apesar de
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estar numa relação próxima com o verbo, o nome nu não forma um constituinte
sintático fixo, como no caso de incorporação.

(189) Ara-n

surch

Ara-Nom café-ø

e

khemum,

yes

aux-3_SG_Pres tomar-Impf, eu

tei
chá

„Ara toma/ está tomando café, eu (estou tomando) chá‟.

Além das características descritas acima, um fenômeno que diferencia os
sintagmas sem marcação morfológica daquelas marcadas por Caso estrutural no
armênio é a sua posição na estrutura da frase. Esta peculiaridade foi uma das primeiras
observações feitas referente ao contraste no comportamento dos sintagmas com ou sem
a marca –n/y, quando registramos a existência de uma distribuição complementar entre
a presença do –n/y e o movimento do auxiliar. Analisemos as restrições distribucionais
em detalhes.


Restrição de adjacência

A pseudo-incorporação alude a um processo em que o NP, por falta de traços
como Caso e/ou definitude, fica dentro do domínio do verbo. Ela torna-se visível em
algumas línguas, como niveano e húngaro. Neste aspecto, é interessante analisar a
configuração sintática que envolve os sintagmas não marcados no armênio.
Primeiramente, o sintagma nu no armênio deve ficar adjacente ao auxiliar,
demonstrado pelo fato de um advérbio ou uma frase preposicional locativa não poderem
intervir entre o sintagma nu e o auxiliar, como nos exemplos em (190):

(190) a. Ara-n

surch

Ara-Nom café-ø

e

khemum

aux-3_SG_Pres

tomar-Impf

„Ara toma/ está tomando café‟.

b.* Ara-n
Ara-Nom

c. Ara-n

surch

khanut-um e

khemum

café-ø loja-Loc

aux-3_SG_Pres tomar-Impf

khanut-um surch

e

khemum
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Ara-Nom

loja-Loc

café-ø

aux-3_SG_Pres tomar-Impf

„Ara toma/ está tomando café dentro da loja‟.

d. * Ara-n

khmum

e

khanut-um surch

Ara-Nom tomar-Impf aux-3_SG_Pres loja-Loc

café-ø

No paradigma acima, as sentenças aceitáveis são (190a) e (190c), nos quais o
sintagma nu surch é adjacente ao auxiliar, ao passo que as (190b) e (190d) são
agramaticais por apresentarem elementos que quebram a adjacência com o mesmo.
Para demonstrar claramente o contraste na distribuição sintática dos SNus e os
sintagmas com marca de Caso Estrutural, apresentamos o correspondente paradigma
dos DPs:
(191) a. Ara-n
Ara-Nom

surch-y

khemum

e

café -Ac

tomar-Impf

aux-3_SG_Pres

„Ara toma/ está tomando o café‟.

b. Ara-n
Ara-Nom

surch-y

khanut-um khemum

café-Ac loja-Loc

tomar-Impf

e
aux-3_SG_Pres

„Ara toma/está tomando o café dentro da loja‟

c. Ara-n
Ara-Nom

khanut-um surch-y

khemum

e

loja-Loc

tomar-Impf

aux-3_SG_Pres

café-Ac

„Ara toma/ está tomando o café dentro da loja‟.

d. Ara-n

khemum

e

khanut-um surch-y

Ara-Nom tomar-Impf aux-3_SG_Pres loja-Loc

café-Ac

„Ara toma/ está tomando o café dentro da loja‟.
Estes exemplos mostram que os sintagmas com sufixo –n/y (neste caso o objeto
direto surch-y) têm uma ordem livre, podendo aparecer na posição pré ou pós verbal
(191a) e (191d), respectivamente, sem que o auxiliar esteja adjacente a eles. Ademais,
os sintagmas definidos podem ser separados do verbo por um sintagma nominal no
Locativo e apresentar várias ordens superficiais dos constituintes, como visto em (191b,
c,d). Numa entonação neutra, a interpretação destes exemplos é a mesma.
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Posição à esquerda

Os exemplos em (190) acima também mostram que somente a adjacência não é
o bastante: os sintagmas nus devem aparecer à esquerda do verbo. Somente a ordem OV
é permitida, quando o objeto é um sintagma nu, enquanto com o objeto direto que
carrega -n/y, permite-se tanto a ordem SOV ou SVO.
De fato, a restrição de adjacência do argumento expresso pelo sintagma nu pode
ser refinada, para exigir a adjacência com a parte flexionada do verbo, i.e., com o
auxiliar, pois nas construções que envolvem o verbo auxiliar e o particípio do verbo
principal, o argumento nu deve ser adjacente à esquerda do auxiliar.
Qual seria a motivação para o movimento do sintagma nu e do auxiliar? Ou
ainda, quais seriam os elementos que se movem e que ficam in situ nestas configurações
com sintagmas nus no armênio?
Na nossa opinião, a observação crucial para entender o comportamento sintático
do sintagma nu é que, ao não ser marcado pela morfologia de Caso estrutural, o mesmo
passa a comportar-se como um modificador do verbo, parecido com os advérbios.
Observe que tanto o advérbio como o sintagma nu aparecem numa configuração
sintática parecida, i.e, antes do verbo, seguido pelo auxiliar.

(192) a. Ani-n

yergum

e

Ani-Nom cantar-Impf aux-3_SG_Pres
„Ani canta‟

b. Ani-n

lav

e

yergum

Ani-Nom bem aux-3_SG_Pres cantar-Impf
„Ani canta bem‟

(193) a. Ani-n
Ani-Nom

yerg

e

yergum

artigo-ø aux-3_SG_Pres cantar-Impf

„Ani canta canção‟, i.e., entende-se que o que ela faz no momento ou de
costume, é a ação de „cantar canção‟, uma única ação, expressa pelo verbo e o sintagma
nu.
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Se a modificação do verbo em caso do advérbio tem a ver com a maneira como é
efetuada a ação, a modificação por sintagma nominal nu induz a uma interpretação em
que, parecido com os casos de pseudo-incorporação discutidos em Massam (2001), o
objeto direto perde a sua saliência como argumento canônico do verbo, passando a
modificar a ação do mesmo.
Portanto, o contraste essencial para a nossa análise vem a ser entre o sintagma
nominal marcado morfologicamente, que é um DP pleno que precisa de Caso estrutural,
contra sintagma nominal não marcado, que passa a modificar o tipo de ação do verbo.
Como havíamos comentado, primeiro a incorporação e a seguir a pseudoincorporação, foram propostas essenciais para explicar o fato de os sintagmas nus
poderem aparecer sem marcação de Caso dentro do VP. Sob esse ponto de vista,
achamos importante a contribuição do armênio para a discussão geral desses
fenômenos, uma vez que o deslocamento do auxiliar, que carrega as marcas de tempo,
pessoa e concordância, serve como uma evidência fundamental, não atestada em
nenhuma outra língua natural, de que os dois elementos formam uma unidade com um
estatuto sintático semi-independente, que envolve dois aspectos importantes, a saber: a
diminuição de „transitividade‟ do verbo e a ausência de definitude/referencialidade do
argumento.

Concluindo a análise dos sintagmas nus na posição do objeto em armênio, vimos
que os mesmos têm caráter frasal e apresentam uma série de propriedades compatíveis
com os SNus pseudo-incorporados do niueano. Um dado importante para nossa análise
vem a ser a interpretação do objeto nu em armênio, que parece modificar o tipo de ação
expressa pelo verbo, deixando de se comportar como um argumento canônico, como é o
caso de objetos pseudo-incorporados em muitas análises mencionadas acima. O
contraste entre os DPs marcados por Caso e os SNus se confirma pela impossibilidade
destes últimos formarem uma construção passiva no armênio. Consideremos, a título de
exemplo, os dados em (194) e (195) a seguir.

(194) a.Yes

kardum

em

guirk-y

Eu

ler-Impf

aux-1_SG_Pres livro-Ac

„Eu leio/estou lendo o livro‟
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b. Guirk-y

kardac-v-um

e

im

koghm-its

Livro-Nom ler-Pass-Impf aux-3_SG_Pres eu-Gen parte-Abl
„O livro está sendo lido por mim‟

(195) a. Yes guirk em

kardum

Eu livro-ø aux-1_SG_Pres ler-Imperf
„Eu estou lendo (um) livro‟

b. * Guirk

kardac-v-um

e

im

Livro-ø ler-Pass-Impf aux-3_SG_Pres eu-Gen

c. * Guirk

e

kardac-v-um

Livro-ø aux-3_SG_Pres ler-Pass-Impf

im

koghm-its
parte-Abl

koghm-its

eu-Gen parte-Abl

Nos exemplos em (194), em que o objeto é marcado por Caso estrutural,
podemos ter a formação de passiva, enquanto no exemplo (195) o objeto sem
morfologia aberta fica agramatical tanto com (195b) como sem o deslocamento do
auxiliar (195c). Isto é uma evidência extremamente relevante para o fato de não ser o
sintagma nu um argumento sintático nestes casos.
Considerando o acima exposto, a proposta de pseudo-incorporação parece ser
viável para o armênio, com a diferença de que, por ter um auxiliar na sua estrutura, o
armênio não exige alçamento do predicado, como é o caso do niueano. Fundamental
para nossa análise do armênio é o fato de assumirmos que as estruturas de pseudoincorporação se comportam como as estruturas com advérbios modificadores de VP, já
que existe uma semelhança no comportamento de predicados verbais na pseudoincorporação e predicados verbais modificados por advérbios.

Assumindo os princípios de Bare Phrase Structure (Chomsky, 1995) e seguindo
Kratzer (1996), que postula ser o sujeito gerado fora do VP, propomos a seguinte
estrutura para as sentenças transitivas em armênio:
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(196) SVO

TP
3
Suj
Yes

TP
qp

T
3
T
aux
em
3
V1
Tº
kardum

VP
3
V
DP
t1
guirk-y

Uma característica do armênio é que o verbo por si só não consegue atribuir
Caso Acusativo ao seu objeto, pois aparece na forma de um particípio, marcado
somente para aspecto. Portanto, a língua tem duas estratégias para derivar as estruturas:

1. O verbo sobe e se adjunge ao auxiliar, que carrega os traços de
número, tempo e pessoa, e o conjunto [V+aux] atribui Caso ao sintagma
nominal. Por conseqüência de receber Caso Acusativo, o sintagma nominal se
comporta como um DP, já que adquire definitude e recebe uma marca de Caso
típica de argumentos sintáticos nesse contexto, como em (196).

2. No caso de o NP na posição de objeto não ser interpretado como
argumento, mas formando um tipo de predicado complexo com o verbo, o
mesmo não recebe Caso e se adjunge ao TP antes do sujeito, se comportando
como modificador do VP, que, consequentemente, não tem escopo sobre o
sujeito.
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(197) SOauxV

TP
3
Suj
Yes

TP
3
NP1
guirk

TP
3
T
VP
em
3
V
t1
kardum

Ressalta-se que essa representação capta o paralelismo entre os advérbios
modificadores do verbo e os sintagmas nus pseudo-incorporados, que por não serem
marcados por Caso estrutural passam a ter uma função compatível com os
modificadores.
Consequentemente, tanto no armênio como no niueano e húngaro, existem duas
ordens

diferentes para os

sintagmas nominais

marcados

e não

marcados

morfologicamente. O armênio segue a seguinte ordem: SVO para definidos e S-O-auxV para nus.

6. SINTAGMAS NUS NA POSIÇÃO DE SUJEITO

Nesta seção, passamos a tecer breves considerações sobre o comportamento dos
sintagmas nus na posição de sujeito no armênio.
Por analogia com os objetos diretos expressos por nomes nus, poderíamos
pensar na possibilidade de pseudo-incorporação dos sujeitos no armênio, apesar de
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existir o consenso nas discussões lingüísticas, com raríssimas exceções56, que os
sujeitos não são passiveis de (pseudo) incorporação.
O fato relevante para nossa discussão aqui é de o movimento do auxiliar
amenizar a agramaticalidade dos sujeitos nas sentenças como (198c). Qual seria a
motivação sintática e a construção resultante desse movimento do auxiliar com os
sujeitos?
Na discussão inicial do fenômeno do movimento do auxiliar, já vimos que havia
uma diferença na interpretação dos sintagmas nus na posição de sujeito (198) e na
posição de objeto (199), que ora representamos:

(198) a. Tga-n

guirk-y

kardum e

Menino-Nom livro-Ac

ler-Impf aux-3_SG_Pres

„O menino lê o livro‟
b. * Tga

guirk-y

kardum

e

Menino-ø livro-Ac ler-Imperf aux-3_SG_Pres
c. ? Tga

e

guirk-y

Menino-ø aux-3_SG_Pres livro-Ac

kardum
ler-Impf

„Menino (em contraste com ex. menina) lê o livro‟
(199) a. Na guirk-y kardum
Ele livro-Ac ler-Impf

e
aux-3_SG_Pres

„Ele/a lê o livro‟
b.* Na

guirk

Ele livro-ø
c. Na
Ele

guirk

kardum

e

ler-Impf

aux-3_SG_Pres

e

livro-ø aux-3_SG_Pres

kardum
ler-Impf

„Ele lê/está lendo (um) livro‟
56

Em húngaro, os sujeitos expressos por sintagmas nus podem incorporar (Farkass & de Swart, 2003).
Mas, deve se notar, que para Farkas & de Swart os nominais incorporados podem ter marcas
morfológicas de Caso e número, diferentemente dos discutidos nesse trabalho.
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Tanto em (198c), como em (199), existe uma distribuição complementar entre a
marcação de Caso morfológica e o movimento do auxiliar. Mas os exemplos
gramaticais em (198c) e (199c) diferem quanto à interpretação e grau de aceitação, uma
vez que o sujeito em (198c) passa a ser interpretado, marginalmente, como foco da
sentença, enquanto a interpretação do objeto nu em (199c) não é de foco.
Ao se referir aos indefinidos nus na posição de sujeito, Tamrazian (1994)
também observa não ser possível ter um indefinido nu na posição de sujeito, trazendo o
exemplo em (200, glosa nossa).

(200) a. * ashakert
estudante-Nom

guirk-y

kardum

livro- Ac ler-Impf

e
aux –3_SG_Pres

A autora não chega a tratar dos casos de movimento do auxiliar, mas aponta que
uma vez que os indefinidos nus não podem ficar na posição de sujeito, a atribuição de
Caso e Filtro de Caso devem ser fatores que controlam a distribuição destes sintagmas.
Um dado empírico intrigante é que o nível de gramaticalidade e a interpretação
do sintagma nu na posição de sujeito parecem depender do tipo do verbo presente na
derivação.
Observemos o contraste dos dados com verbos inacusativos, ergativos e
transitivos abaixo:

Inacusativo
(201) a. * Tga

galis

Menino-ø vir-Impf
b. Tga

e

e
aux-3_SG_Pres
galis

Menino-ø aux-3_SG_Pres vir -Impf
„Menino(s) vem (vêm).

154

Ergativo
(202) a. * Chor
Roupa-ø
b. Chor

tchoranum

e

secar-Impf

aux-3_SG_Pres

e

tchoranum

Roupa-ø aux-3_SG_Pres secar-Impf
„Roupa está secando‟
Transitivo
(203) a. * Tga
Menino-ø
b. ? Tga
Menino-ø

batsum

e

abrir-Impf

aux-3_SG_Pres porta-Ac

e

dur-y
dur-y

aux-3_SG_Pres porta-Ac

batsum
abrir-Impf

„MENINO abre a porta‟

Como se vê, com todos os verbos, os sintagmas nus na posição de sujeito são
barrados da sentença na ordem não-marcada. Já com o auxiliar deslocado, os verbos
inacusativos e ergativos são gramaticais, sendo interpretados normalmente, enquanto no
caso do verbo transitivo em (203), o sujeito nu é marginalmente gramatical e recebe
uma interpretação de foco.
Aparentemente, tal fenômeno pode estar ligado ao fato de os inacusativos
estarem dentro do domínio do VP, i.e, numa posição regida pelo verbo. Neste sentido,
teríamos um comportamento simétrico tanto dos objetos, como dos sujeitos dos verbos
inacusativos e ergativos, que não possuem traços de Caso e passam pelo processo de
pseudo-incorporação. Tal comportamento paralelo não é surpreendente, uma vez
existem propostas na literatura apontando que sujeitos dos inacusativos e objetos diretos
ocupam uma posição argumental interna (Perlmutter, 1978, Williams, 1981).
Já os verbos transitivos, cujo sujeito é gerado na posição externa do VP, não
permitem nomes nus como sujeitos, salvo as construções de foco.
Observe que o fato de o sujeito nu dos inacusativos permanecer numa posição
hierarquicamente mais baixa se confirma no comportamento dos advérbios, que não
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podem aparecer entre o sujeito nu e o verbo inacusativo, ao passo que isso é permitido
com o sujeito marcado por -n/y.

(204) a. * Tga

havanabar

vazum

e

Menino-ø provavelmente correr-Impf aux-3_SG_Pres

b. Tga-n
Menino-Nom

havanabar

vazum

e

provavelmente correr-Imperf aux-3_SG_Pres

„O menino provavelmente corre‟.

Quando o sujeito aparece com a morfologia aberta, ele é interpretado como
definido e está fora do domínio do TP. Estas propriedades são paralelas aos dos objetos
diretos discutidos anteriormente.
O comportamento dos sujeitos no armênio parece confirmar a argumentação
principal deste trabalho quanto à morfologia de Caso aberta no argumento nominal
corresponder a uma relação estrutural do referido sintagma na sentença.

Em resumo, diríamos que os pontos tratados neste capítulo podem ser
sintetizados como segue. A falta de marcação aberta de Caso estrutural impõe restrições
distribucionais fortes nos sintagmas nominais armênios, entre os quais o movimento do
SNu para uma posição anterior ao verbo, seguido pelo auxiliar. Dois trabalhos
referentes ao deslocamento do auxiliar no armênio foram considerados: o de
Megerdoomian (2008), para quem o auxiliar é um clítico de segunda posição no
domínio do vP e de Tamrazian (1994), que trata dos indefinidos nus como elementos
que recebem Caso Partitivo do auxiliar. A seguir, considerou-se a análise de
Incorporação (Baker, 1988) para o armênio, mostrando que a mesma não é viável.
Entretanto, as propriedades dos sintagmas nus podem ser capturadas adequadamente à
luz da abordagem de pseudo-incorporação em Massam (2001). Logo, revelamos que
existem motivações tanto de base empírica como conceitual, para uma análise de
pseudo-incorporação nominal no armênio.
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Os capítulos II e III trataram dos sintagmas nominais nos Casos estruturais no
armênio. Já no capítulo a seguir, passaremos a analisar os sintagmas Genitivos, como
exemplos de Caso inerente.
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CAPÍTULO IV

OS SINTAGMAS GENITIVOS EM ARMÊNIO

1. INTRODUÇÃO

Na discussão dos capítulos anteriores, ao tratarmos dos Casos estruturais, vimos
que as interpretações dos sintagmas definidos no armênio provêm da estrutura frasal,
em que as marcas de Caso estão associadas com o nível DP, ao passo que a ausência de
marcação morfológica leva à pseudo-incorporação do sintagma nominal.
Também revelamos que a distinção entre Casos estruturais e inerentes se torna
essencial no armênio quanto à formação dos sintagmas nominais, evidenciada pelo fato
de os estruturais poderem aparecer com ou sem marcação de Caso, enquanto os
inerentes devem carregar a morfologia casual obrigatoriamente.
Neste capítulo, voltamos a nossa atenção aos Casos inerentes, focando as
projeções nominais Genitivas, caracterizadas no armênio pela marca morfológica
distinta, numa tentativa de averiguar as peculiaridades do comportamento semânticosintático destas construções.
A hipótese que pretendemos defender neste capítulo é que, apesar da aparente
semelhança superficial, os sintagmas Genitivos exibem características distintas que
espelham duas estruturas internas diferentes do sintagma nominal. Como consequência
desta colocação, os mesmos devem ser agrupados em duas classes principais: o
Genitivo Referencial e o Genitivo Modificador. A nossa proposta é que os dois tipos de
Genitivo correspondem a posições sintáticas distintas. A análise desenvolvida no
percurso do capítulo sugere que o Genitivo Referencial se encontra numa posição
hierarquicamente mais alta dentro da projeção nominal, associada ao DP, enquanto o
segundo é gerado numa posição adjacente ao núcleo nominal, permanecendo no seu
domínio.
O elo da discussão desenvolvida neste capítulo é levar a hipótese de existência
de dois tipos de Genitivo até as últimas conseqüências, estabelecendo um quadro formal
que captaria suas peculiaridades e justificaria a postulação dos Genitivos Referenciais e
Modificadores.
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A hipótese sobre os tipos do Genitivo é apoiada nos testes sintáticos que incluem
a posição e a interpretação dos modificadores nominais, extração, elipse, o
comportamento das marcas morfológicas de Casos, entre outros.
A pesquisa dos sintagmas Genitivos foi impulsionada, inicialmente, pelo intuito
de investigar de que forma a definitude seria marcada no Genitivo e nos demais Casos
inerentes no idioma armênio, Casos esses que não admitem o sufixo definido -n/y. Em
Yeghiazaryan (2005), foi apontado que nas projeções nominais contendo Genitivos, os
sintagmas marcados pelo Genitivo tendem a ser interpretados como definidos. Tal
generalização dá margem a várias questões, das quais a principal pode ser formulada
como segue:
Qual seria a relação entre o estatuto de (in)definitude dos membros de um
sintagma nominal contendo Genitivo e o sintagma como um todo, i.e, como se dá o
valor de definitude desses sintagmas?
Tal questão, que vem se tornando um dos assuntos amplamente discutidos nos
estudos sobre as projeções nominais dentro da Teoria Gerativa nos últimos anos,
principalmente com o avanço das pesquisas sobre línguas semíticas, foi o ponto de
partida para a pesquisa dos Genitivos, e nos possibilitou perceber que, por trás da
discrepância na interpretação (in)definida dos sintagmas Genitivos há uma gama de
peculiaridades, identificáveis na sintaxe, que permite concluir que os NPs Genitivos não
formam uma classe homogênea no armênio, podendo ser classificados em Genitivos
Referencial e Modificador, exibindo vários contrastes, derivados das diferentes posições
estruturais.
Comprova-se, ademais, que o Genitivo Referencial é invariavelmente
interpretado como definido, e requer ambientes sintáticos definidos, enquanto a
interpretação do Genitivo Modificador é indefinida e insensível à (in)definitude do
núcleo que o segue.
O fato de a diferença estrutural resultar, entre outras, na discrepância de
interpretação quanto à (in)definitude, contribui de uma forma significativa para a
discussão desenvolvida até agora neste trabalho, que é a questão do estatuto do D como
núcleo funcional e a sua relação com a expressão de definitude e referencialidade, bem
como os itens tradicionalmente presumidos como realizações do D (artigo definido,
demonstrativos, etc).
Caso a hipótese referente às posições distintas de dois tipos de Genitivo se
confirme, teríamos uma contribuição para as discussões teóricas referentes ao estatuto da
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categoria D universalmente, por mostrar que, apesar de não possuir determinantes que
atribuissem definitude sistematica e uniformemente a vários elementos na sentença, a
categoria funcional D deve ser postulada no armênio como lócus de definitude.
As construções nominais Genitivas constituem um dos tipos de construção mais
freqüentes nas línguas do mundo, e são um dos assuntos tradicionalmente mais discutidos
dentro da Gramática Gerativa. Os Genitivos contribuem para os debates que incluem,
entre outros fenômenos semânticos e sintáticos, a noção morfossintática de definitude e
questões de atribuição de Caso. Nesta pesquisa, consideramos os trabalhos relevantes que
tratam da estrutura argumental dos DPs Genitivos nas línguas românicas, da distinção
entre os Genitivos argumentais e não argumentais no PB, dos efeitos de espraiamento de
(in)definitude no romeno, línguas semíticas e outras, bem como a discussão detalhada
(ainda que relativamente) recente sobre os dois tipos de Genitivo no inglês.

2. SINTAGMAS GENITIVOS NOS TRATAMENTOS GERATIVOS

A partir do trabalho de Abney (1987), a pesquisa das projeções nominais passou
a se desenvolver em algumas direções principais, entre as quais, os sintagmas Genitivos.
O espectro dos problemas dos DPs Genitivos, discutidos na literatura, inclui
questões como as relações temáticas dentro dos DPs, a atribuição de Caso, estrutura
argumental dos DPs núcleos, distribuição dos elementos Genitivos dentro do sintagma
nominal, a relação entre a definitude do sintagma nominal como todo e seus
constituintes (o chamado espraiamento de (in)definitude), entre outros.
Além disso, surgiu a questão sobre as projeções funcionais presentes no sistema
nominal, seu número, motivação para sua existência e propriedades interpretativas. Não
obstante os inúmeros trabalhos, a questão que permanece na vasta literatura sobre DPs,
é a necessidade das projeções funcionais postuladas com base nos critérios semânticos,
sintáticos e distribucionais dentro do DP.
Nas últimas décadas, surgiram pesquisas que distinguem os Genitivos prénominais do inglês em dois tipos relevantes. Abordamos, abaixo, os principais
tratamentos que se referem aos tipos do Genitivo pré-nominal no inglês, relevantes para
o presente trabalho.
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3. A DISTINÇÃO ENTRE GENITIVO DETERMINANTE E NÃO-DETERMINANTE
NO INGLÊS

Conforme apontado por Alexiadou et al (2007), os Genitivos pré-nominais do
inglês são frequentemente chamados de „determiner genitives‟, pois ocupam a mesma
posição estrutural que os determinantes, fato este confirmado pela distribuição
complementar desses elementos na língua, exemplificada abaixo:
(205) a. John‟s/his books are on the table
b. * the John‟s/*the his books are on the table

Os autores apontam que além deste Genitivo, o inglês faz uso de Genitivos do
tipo old people‟s abaixo (206), geralmente chamados de Genitivo „classificador‟
(classifying genitive) ou Genitivo descritivo ou atributivo, porque classificam o conceito
indicado pelo núcleo. Estes Genitivos diferem dos que estão em (205) quanto ao seu
comportamento, pois não competem para as mesmas posições sintáticas com os artigos
ou demonstrativos no inglês, como demonstrado em (206).
(206) a. She lives in an old people‟s home.
b. She lives in this old people‟s home.
c. Roald Dahl is a famous children‟s author.
d. I used to love reading those glossy women‟s magazines.
Ademais, os Genitivos „determinantes‟ precedem os adjetivos modificadores do
nome, como exemplificado em (207) abaixo, enquanto os Genitivos descritivos tendem
a seguir os adjetivos (206c e 206d). Os autores admitem que, nesse aspecto, os
Genitivos classificadores têm funções similares aos adjetivos pré-nominais.

(207)

a. John‟s new book is on the shelf
b. John‟s careful analysis of the data was much appreciated.

Os dois tipos de Genitivos possuem, também, diferenças semânticas. O Genitivo
„determinante‟ é referencial, enquanto o Genitivo classificador denota propriedade. Em
(206a) old people‟s não se refere ao conjunto de pessoas de idade. Veja que o pronome
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possessivo pode substituir o Genitivo „determiner‟ em (207a), mas não o Genitivo
classificador em (206a).

(208)

a. His new books are on the table.
b. * She lives in a their home.

Alexiadou et al (2007) observam que o grego possui, também, semelhantes
construções genitivas de propriedade:

(209) a. vivlio istorias
livro

historia-Gen

„livro de história‟

b. potiri krasiu
copo vinho-Gen
„copo de vinho‟.

Deve-se observar que, há pouquíssima discussão sobre os Genitivos descritivos
na literatura gerativa.

Nas palavras de Munn (1995), eles representam “a rather

puzzling question to which the theory at the present time has no answer”.
A distinção entre os dois tipos de Genitivo foi investigada em outras línguas,
como nos trabalhos de Strauss (2004), que discute as diferenças entre possessivos
„individual denoting‟ e „property denoting‟ no hebraico, e Koptjevskaja-Tamm (2004),
que distingue as relações „ancoring‟ e „non-ancoring‟ dentro das construções
possessivas nas línguas européias.
Existem dois tratamentos básicos dos dois Genitivos do inglês na literatura: o
primeiro analisa os Genitivos Modificadores57 como adjetivos (Munn ,1995 e ZribiHertz, 1997), enquanto o segundo considera os mesmos como um tipo especial de
compostos (Barker, 1995 e Taylor, 1995).

Apresentamos a essência de cada uma destas propostas:

57

Os genitivos como em (206) são chamados „classifying‟, „descriptive, „qualitative‟ , „modifying‟ etc. A
partir de agora, para uniformizar o tratamento, denominamos estes NPs de Genitivo Modificador.
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3.1 Análise do Genitivo Modificador como adjetivo: Munn e Zribi-Hertz

Munn (1995) analisa os dois tipos de Genitivo no inglês, que ele chama de
Genitivo Regular, como John‟s book, e Genitivo Modificador, como em men‟s clothing,
dentro do modelo minimalista de Chomsky (1993).
O autor defende que ambos os tipos de possessivos são sintáticos, e que suas
propriedades podem ser explicadas dentro da sintaxe do NP, seguindo as linhas de
pesquisa de Szabolcsi (1993), Abney (1987) e Giorgi and Longobardi (1991). No
Genitivo Regular, o possuidor se move para Spec/DP, enquanto no Genitivo
Modificador o mesmo permanece perto do núcleo, porque faltam-lhe traços que
desencadeariam o seu movimento para uma posição hierarquicamente mais alta.
Munn apresenta uma série de propriedades, que distinguem os dois tipos do
Genitivo. Considere a ambigüidade do (210).
(210) A man‟s shoe is on the counter.

Esta sentença pode significar tanto que um tipo de sapato (sapato de homem)
está no balcão, como também pode se referir a um sapato que pertence a um homem.
Para o autor, a ambigüidade é claramente estrutural, pois desaparece com uma única
substituição.
(211) a. This man‟s shoe and that one
b. This man‟s shoe and that one‟s
A frase (211a) não pode ser interpretada como „shoe belonging to that man‟ e
portanto contém o Genitivo Modificador. Já a (211b) não pode denotar „shoe worn by
men‟ e é, portanto, Genitivo Regular.

Munn observa que sob a análise de DP de Abney, one pode substituir um NP.
Assim, man‟s shoe em (210) forma um constituinte (NP) sob a leitura de Modificador,
mas isso não ocorre quando entendido como Genitivo Regular. Portanto, teremos duas
estruturas básicas, que ele apresenta sem entrar em detalhes:
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(212) Genitivo Modificador
DP

D

NP

a
NP

Nˈ

man‟s

shoe

(213) Genitivo Regular

DP
Dˈ

DP

D

NP

D

NP

a

man

„s

shoe

As estruturas acima explicam a ambigüidade de (210) e o contraste da
substituição por one em (211). Em (211 a) man‟s shoe pode ser substituído por one, ao
passo que em (211b) isso não é possível.
A estrutura em (213) revela o fato de o possuidor em Genitivo Regular
(doravante GR) ser um DP completo, como demonstrado pela possibilidade de
ocorrência dos determinantes, nomes próprios e formas pronominais no exemplo (214)
abaixo. O possuidor do Genitivo Modificador (doravante GM) parece se limitar ao NP.
Observe que os exemplos abaixo são interpretados como GRs, e jamais como GMs.

(214) a. The large dog‟s bone.
b. Bill‟s shoes
c. his shoes
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Munn (1995) se opõe ao tratamento dos GMs como compostos, defendido por
Barker (1991), que se baseia, principalmente, nos exemplos como men‟s room
(banheiro masculino) ou cat‟s eye (refletores nas pistas) do inglês.
Para Munn, apesar da interpretação idiomática e entonação característica aos
compostos mencionados acima, não há razões substanciais para postular que os demais
Genitivos Modificadores não-idiomáticos também sejam considerados compostos.
Como argumentos, o autor aponta que os GMs são uma classe produtiva e recebem uma
interpretação uniforme. Assim, além de men‟s room, temos men‟s clothing, men‟s
pants, men‟s shoes, que são todos transparentes em sua interpretação. Isto faz o autor
concluir que há um conjunto produtivo dos MPs no inglês, que não são necessariamente
compostos.
A segunda evidência contra a análise dos Genitivos Modificadores como
compostos provém dos dados de concordância dentro do sintagma nominal contendo
GM, uma característica que não é típica dos compostos, e nem dos Genitivos Regulares.
Observe que além de men‟s room, é possível ter o GM abaixo:
(215) This is a real man‟s room.

Nessa sentença, o DP Genitivo denota um tipo de quarto, sem remeter a um
homem particular que seria o possuidor do quarto. Agora, imagine que há uma casa que
possui dois quartos desse tipo. Nesse contexto, a sentença pronunciada seria a (216 a) e
não a (216b).
(216) a. There are two men‟s rooms in this house (ambígua)
b. * There are two man‟s rooms in this house.

Estes exemplos permitem postular uma generalização de que o núcleo plural tem
que concordar em número com o possuidor.
Munn observa que o Genitivo Modificador forma um constituinte com o núcleo
e atua como adjetivo, resultando numa leitura de „tipo‟ (type reading) do núcleo (que
provavelmente deve ser NP e não DP). Além disso, o GM exibe a concordância em
número com o núcleo. Nenhuma dessas restrições é aplicável ao Genitivo Regular.
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Zribi-Hertz (1997) desenvolve uma abordagem semelhante à de Munn (1995)
para os sintagmas Genitivos do inglês, assumindo a idéia de os Genitivos Modificadores
se comportarem como adjetivos.
A autora argumenta a partir do contraste dos dados em (217) e (218).
(217) a. There is a small green girl‟s bicycle on the lawn.
b. I saw the large blue man‟s bathing suit which you mentioned.

Os possessivos desses exemplos são diferentes do (218).
(218) a. The [tall blonde] girl‟s [small green] bicycle is on the lawn.
b. John‟s [small green] bicycle is on the lawn.
c. His [small green] bicycle is on the lawn.
Em (217), o Genitivo Modificador é adjacente ao núcleo bicycle, sendo
precedido por adjetivos (small green), que referem ao mesmo núcleo, ao passo que os
adjetivos (tall blonde) em colchetes em (218a) referem ao sintagma Genitivo Regular
girl‟s, que pode ser separado do seu núcleo bicycle por outros adjetivos.

Observe que os nomes próprios ou pronomes são excluídos dos exemplos em
(217), como ilustrado em (219):
(219) a. * There is a small green Mary‟s bicycle on the lawn.
b. * There was a large blue his bathing suit in the sink.

O constituinte que recebe a marca do possessivo pode incluir mais de um
membro:
(220)

a. There was a small green [little girl]‟s bicycle on the lawn.
b. There was a large blue [heavyweight truck driver]‟s bathing suit in the sink.

Como já apontamos, o possessivo em (218) pode ser separado do núcleo por
vários adjetivos. A expressão possessiva em (217) deve ser adjacente ao núcleo que o
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segue, caso contrário a sentença fica agramatical sob a leitura do Genitivo
Modificador58:
(221) * There is a girl‟s nice/small/green bicycle on the lawn.

Em (217), a marca do possessivo não desencadeia a leitura definida do DP que o
contém, enquanto em (218) o marcador possessivo é correlacionado com a leitura
definida do DP. A expressão possessiva em (218) é interpretada como sujeito do DP,
enquanto o de (217) tem outra leitura.
(222) a. I saw the blonde girl‟s bicycle.
(= „the bicycle which the blonde girl has)
b. I saw a small green (little) girl‟s bicycle.
( = „a small green bicycle contrived for (little) girls)

A autora traz exemplos de co-ocorrência de dois tipos de possessivos, como em
(223) abaixo.
(223) a. I saw the blonde boy‟s girl‟s bicycle.
b. I saw his girl‟s bicycle.

Zribi-Hertz identifica os Genitivos em (217) como um adjetivo, formado a partir
do substantivo no léxico, com a ajuda de marca derivacional possessiva. Ela denomina
estes constituintes Adjetivos Possessivos Prenominais (Prenominal Possessive
Adjectives), que corresponde ao Genitivo Modificador.

A natureza adjetival dos GMs é confirmada, na visão da autora, por pelo menos
três fatos:
1. parecido com os demais adjetivos, os GMs não são sensíveis à (in)definitude
do DP que os contêm;
2. os GMs são ordenados linearmente dentro da frase nominal; eles tendem a
seguir os adjetivos pré-nominais e preceder os modificadores nominais;
58

Sob uma leitura em que o girl‟s é o possuidor, a sentença é gramatical, mas com uma interpretação
diferente.
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(224) a. I saw the other amusing thick green girl‟s cookery book.
b. * I saw the other amusing thick green cookery girl‟s book.

3. os GMs podem exibir abertamente o traço de número (number feature) dos
seus DPs, que é uma propriedade tipicamente adjetival, característica dos adjetivos nãoderivados do inglês:
(225) a. I saw one large green
(girl‟s/man‟s/child‟s/woman‟s) bicycle
b. I saw two large green
(girls‟/men‟/children‟s/women‟s) bicycles.

Dentro do modelo teórico de Chomsky (1972), o caráter adjetival dos GMs
indica que o seu marcador possessivo é derivacional e não flexional, uma vez que este
marcador transforma o nome num adjetivo.
Ao finalizar a discussão, a autora aponta uma complementaridade morfológica e
semântica interessante entre os Genitivos Modificadores e os Genitivos Regulares. Os
GMs são derivados dos nomes, e causam uma leitura de „propriedade‟ (a girl‟s bicycle =
a bicycle contrived for girls). Por outro lado, os Genitivos Regulares, na maioria das
vezes, são derivados de nomes próprios e pronomes, desencadeando uma leitura de
possessão.
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3.2. Análise do Genitivo Modificador como composto59:

Como já mencionado, o estatuto do Genitivo Modificador é também analisado
como composto. Aqui, expomos de uma maneira sucinta, a argumentação desenvolvida
em Taylor (1996).
Taylor (1996) dedica um capítulo inteiro à discussão de duas funções do
Genitivo dentro da perspectiva cognitiva. O autor usa o termo „Possessivo Composto‟
para se referir aos Genitivos Modificadores, e „Genitivo Determinante‟ para se referir
aos Genitivos Regulares e propõe vários testes que podem ser usados como “diagnostics
of the status of an expression as prenominal possessive or possessive compound”. Entre
estes, identificamos:

1. Concordância de número entre determinante e o DP Genitivo.
Numa frase com Genitivo Regular, o pronome demonstrativo, ou um outro
determinante, concorda em número com o DP Genitivo. No DP com o Genitivo
Modificador, o determinante concorda com o constituinte [Genitivo + nome], i.e., com o
constituinte como um todo.
Taylor mostra que o número (singular ou plural) do determinante pode indicar,
sem sombra de ambigüidade, o tipo do DP Genitivo numa projeção nominal. Considere
os exemplos em (226):

(226)

a. [this woman]‟s magazines
b. these [woman‟s magazines]

Em (226a), o pronome demonstrativo concorda em número com o DP Genitivo,
portanto, this woman é analisado como Genitivo Regular, pois a forma singular do
pronome this não pode se referir ao núcleo plural magazines.
Em contrapartida, o pronome plural these em (226b) não pode referir ao núcleo
singular woman, que é entendido como parte do DP nucleado por magazines. Para

59

O termo composto (compound) é usado por Taylor para as expressões do tipo man‟s room do inglês.
Não confundir com os compostos das línguas semíticas, discutidos nos trabalhos de Ritter (1991) e Borer
(1988) e Minussi (2008).
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autor, este fenômeno é indicador de que o sintagma nominal woman‟s magazines é um
composto.

2. Modificação por adjetivos
O adjetivo que preceder o Genitivo Modificador, pode se referir tanto ao DP
Genitivo, como ao constituinte [Genitivo + núcleo] como um todo. Observe a seguir que
girl‟s school pode ser modificado como em (227a) ou (227b):
(227) a. A [ young girls‟] school
b. an expensive [girls‟school]

No caso do Genitivo Regular, o adjetivo anterior só pode modificar o DP
Genitivo.
(228)

[the tall man‟s] hat

Portanto, a incompatibilidade semântica entre o adjetivo e o Genitivo Regular
força a leitura do Genitivo como modificador no exemplo abaixo:
(229) *[the torn woman‟s] magazine - the torn [woman‟s magazine]

No caso da leitura do Genitivo como determinante, o adjetivo deve segui-lo,
adjacente ao nome:
(230) [the woman‟s] torn magazine

3. Co-referência com o pronome.
Taylor argumenta que com o Genitivo Regular, o possuidor pode ser retomado
anaforicamente por um pronome, pois o Genitivo é “grounded nominal, which denotes
an individual”. Isto contrasta com o Genitivo Modificador, que denota meramente o tipo
do núcleo. Portanto, nesse caso, exclui-se a co-referência com pronome, o que explica a
agramaticalidade do (231b):
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(231) a. I found [that woman1]‟s magazines, but as far as I know she1 has not read
them.
b. * I found those [woman1‟s magazines], but as far as I know, she1 has not read
them.
A mesma diferença quanto à referencialidade explica o fato de o GM não poder
questionar a identidade do possuidor com um sintagma Qu. A pergunta em (322) é
possível, a partir do exemplo em (231a) e inaceitável quando segue o de ( 231b).

(232) Whose1 magazines did you say you had found?
4. Contraste fonológico.
Taylor demonstra que os sintagmas nominais com o Genitivo Modificador tendem a
possuir acento tônico no primeiro constituinte, i.e., no Genitivo, o que corresponde ao
padrão dos compostos nominais:
(233) a. a [wóman‟s magazine]
b. cát food

Em contrapartida, os DPs contendo Genitivo Regular recebem o acento tônico
no segundo elemento:
(234) [the truck driver]‟s lícense.

Entretanto, Taylor (1996) adverte que a evidência dos acentos deve ser avaliada
com cautela, levando em consideração que outros fatores podem influenciar a entonação
dos constituintes.
Rosenbach (2006) também distingue entre os dois tipos de Genitivo no inglês,
denominando-os Genitivo Determiner e Genitivo Descriptive, este último contendo três
tipos: Classifying, Generic e Metaphisic

60

. Desses, o Genitivo „Classifying‟ é o

prototípico, enquanto os demais possuem certas características que os colocam no limite
entre os Genitivos Regular e Modificador.
Considere a citação de Rosenbach (2006, p. 558), referente à interpretação dos
Genitivos Modificadores:

60

Optamos por não traduzir estes termos para PB, para evitar uma possível incompreensão.
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The classifying genitive thus forms one „unit‟ with the noun it modifies,
specifying a type of thing, and instantiation takes place when a
determiner is added to this whole unit. Consequently, in contrast with
possessive NPs containing a determining genitive, a matrix NP
containing a classifying genitive designates only one instance. The
classifying genitive itself does not designate a separate instance; its
function is limited to adding detail to the type specification being built
up in the matrix NP.

Rosenbach (2006) aponta que o estatuto unificado do [GM + núcleo] muitas
vezes pode levar à lexicalização da frase como um único constituinte. Contudo, os
Genitivos Modificadores representam uma categoria produtiva, formada livremente
entre os sintagmas nominais. Por isso, o estatuto lexicalizado de [GM + núcleo] não
pode ser visto como a principal característica dos GMs. A característica mais
proeminente desses Genitivos é a sua interação com a semântica do núcleo, para formar
um tipo complexo de especificação.

4. SINTAGMAS GENITIVOS E A (IN)DEFINITUDE

Na discussão dos tipos de Genitivos, um dos fatores relevantes é a sua
interpretação quanto à definitude.
As pesquisas gerativas que estudam a interação entre as construções possessivas
e a noção de definitude, sugerem que a interpretação do DP possessivo depende da
(in)definitude do seu possuidor, como postulado em (235).

(235) A possessive DP is (in)definite just in case the possessor is (in)definite.

Este fenômeno é conhecido como (in)definiteness spread, e é discutido por
Jackendoff (1977), Barker (1995) e outros.
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De acordo com (235), os possessivos herdam a indefinitude do seu possuidor.
Como evidência disso, Jackendoff observa que, os possessivos pré-nominais com um
possuidor indefinido ocorrem em contextos que são incompatíveis com a definitude, a
saber, (i) a posição predicativa e (ii) sentenças existenciais com there.

(236)

a. She is a nice girl/*the nice girl/ a farmer‟s daughter.
b. There was * John‟s book on the table/ a man‟s dog in the garden.

Propriedades similares foram atribuídas ao construto (Construct State) das
línguas semíticas. O construto é formado pela justaposição de dois nomes, sendo que o
primeiro carrega as marcas de número e gênero, enquanto o segundo, que está no
Genitivo, recebe a marca de definitude.
Uma das principais características do construto é que o seu núcleo, i.e., o seu
primeiro membro, não é precedido pelo artigo. A interpretação (in)definida do DP é
predeterminada pelo Genitivo, que é o segundo membro da frase nominal, e também é
chamado de associado. Isto é demonstrado no exemplo do construto do hebraico em
(237) abaixo, onde a definitude do Genitivo resulta em interpretação definida do DP
como um todo. Quando o possuidor é indefinido, como sugere o exemplo do árabe em
(238), a indefinitude do possuidor infere à indefinitude do DP (exemplos de Siloni,
1997a).

(237) Beyt

(*sel) ha-íš há-gadol

House the man

hebraico

the big

„the man‟s big house‟

(238) a. Bayt-u
House-Nom

rajul-i-n

árabe padrão

man Gen-a

„A man‟s house‟

b. Bayt-u
House-Nom

rajul-i
the man-Gen

„the man‟s house‟
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Este fenômeno de Definiteness Spread (espraiamento de definitude) consiste no
fato de o membro que está mais à direita do construto estar associado com cada um dos
membros do mesmo, e com o construto inteiro61.
A aparente semelhança entre as construções do inglês e do hebraico serviu de
base para alguns lingüistas considerarem que as duas línguas devem ser tratadas de uma
maneira uniforme, como os trabalhos de Fassi Fehri (1993) e Longobardi (1996).
Alexiadou (2004) foca a relação entre o estatuto de definitude do DP como um
todo e o estatuto (in)definido dos seus componentes nas línguas naturais. Ela mostra,
diferentemente de Longobardi (1996), que as construções possessivas não exibem um
comportamento uniforme no que tange ao espalhamento da (in)definitude, e, portanto,
torna-se questionável um tratamento uniforme dos possessivos, uma vez que tais
construções são sujeitas a várias restrições nas línguas naturais.
Já nas línguas em que os possuidores pronominais não co-ocorrem com o
determinante, como francês, alemão, dinamarquês e inglês, estes são analisados como
determinantes (Giorgi & Longobardi, 1991) ou elementos clíticos em D (Cardinaletti,
1998).
(239) a. * The my book
b. * das meine Buch

Quanto aos Genitivos Regulares e Modificadores, Alexiadou et al (2007)
apontam que o segundo é [-referencial], pois não identifica o referente e simplesmente
restringe a classe de denotação do núcleo, o que induz que a posição estrutural desse
Genitivo não pode ser Spec/DP, aceita, tradicionalmente, para o Genitivo possessivo no
inglês.
Lyons (1999) argumenta que, mesmo quando o Genitivo é indefinido numa
construção possessiva, o NP possessivo inteiro é processado como definido, i.e., os NPs
como a visitor‟s hat são „naturalmente parafraseados como „the hat of a visitor‟.
Em contrapartida, Declerck (1991) postula que „se o Genitivo for precedido pelo
artigo indefinido, ele será interpretado como Genitivo Modificador‟.

61

Minussi (2008) apresenta um resumo das principais propostas para explicar as propriedades dos
Construtos, entre os quais (i) incorporação de definitude, por Borer (1999); (ii) o tratamento de Sorin
(2000), que analisa CS como resultado de uma regra de composição semântica, (iii) a análise sintática de
Danon (2001); (iv) análise do CS como uma palavra fonológica de Pereltsvaig (2005).
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Zribi-Hertz(1997),

ao

observar

a

natureza

adjetival

dos

Genitivos

Modificadores, defende que, os mesmos não são sensíveis à (in)definitude do DP
máximo.
Taylor (1996, p.92) elabora um estudo mais detalhado do estatuto de definitude
dos NPs possessivos e conclui que, apesar do fato de os NPs possessivos “are
presumably always compatible with definiteness......there can be no grounds for
asserting that possessives are invariably definite”.
O autor formula uma regra, de acordo com a qual, o núcleo não pode estar mais
baixo na escala de definitude do que o possuidor. Novamente, o estatuto de definitude
de um NP possessivo como um todo está ligado ao estatuto de definitude do Genitivo.
Assim, o NP possessivo que contém o Genitivo definido é sempre definido, e quando o
Genitivo é indefinido, o NP possessivo pode ser tanto definido como indefinido. Taylor
(1996) baseia esta regra em dois testes para definitude. No primeiro, ele mostra que as
paráfrases dos NPs possessivos com Genitivo indefinido não são sempre definidas. A
frase a student‟s dictionary pode ser parafraseada como the dictionary of a student ou a
dictionary of a student (Taylor, 1996, p. 187). No segundo, ele mostra que todos os NPs
possessivos, mesmo os com Genitivo indefinido, são compatíveis com os contextos
sintáticos que selecionam definitude, tais como as construções partitivas abaixo:

(240) a. three of the / those/ *some/*ten/*many men
b. three of John‟s/ a person‟s/someone‟s friends.

Estes fatos servem como evidências para Taylor assumir que os NPs possessivos
são sistematicamente compatíveis com a definitude.
A mesma idéia é compartilhada por Woisetschlaeger (1983), que defende serem
os possuidores sempre definidos, independentemente da sua (in)definitude, i.e., no
exemplo abaixo o núcleo room é sempre interpretado como definido:
(241) a man‟s room = the room of a man

Destarte, a definitude dos DPs possessivos revela ser um assunto complexo,
como pode ser observado nas palavras de Rosenbach (2006, p.108): “„It is not clear
what are hard-and-fast diagnostics for assessing the definiteness of these constructions‟.
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Na abordagem de Munn (1995), a diferença na interpretação de dois tipos de
Genitivo está correlacionada ao fato de serem os Genitivos Regulares DPs completos,
enquanto os Genitivos Modificadores são NPs, o que conduz a uma diferença
interpretativa notável entre as duas construções: o possuidor em GM se comporta como
adjetivo e nunca é referencial, recebendo uma interpretação de „tipo‟ do núcleo. Munn
conclui que: “If determiners are the locus of referentiality in noun phrases, as is
commonly thought, then this distinction follows naturally if the MP (modificational
possessive) is never a DP”.

5. ANÁLISE DOS DADOS DO ARMÊNIO E A CLASSIFICAÇÃO DOS SINTAGMAS
GENITIVOS

À luz da discussão das propostas existentes na literatura referentes aos tipos dos
Genitivos no inglês, e as interpretações (in)definidas dos sintagmas Genitivos em várias
línguas, passamos a nos dedicar, nesta parte do trabalho, à análise dos dados do
armênio, recorrendo a alguns dos testes representados nas abordagens citadas nas seções
anteriores.
A hipótese que norteia nossa investigação é que a estrutura da frase
predetermina as interpretações e a distribuição dos sintagmas nominais. Nos Casos
estruturais, vimos que o Caso está ligado à definitude, pois a sua marca morfológica
aparece em D, e que a ausência de tal marcação desencadeia a interpretação indefinida
do sintagma, além de impor restrições sob sua distribuição.
No presente capítulo, tornamos a nossa atenção às propriedades dos Casos
inerentes, no exemplo do Genitivo, e mostramos que os sintagmas Genitivos exibem,
também no armênio, contrastes significativos no seu comportamento semântico e
sintático, podendo ser classificados em dois tipos: Genitivo Referencial e Genitivo
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Modificador.62 A principal tarefa deste capítulo é, portanto, investigar as diferenças
entre os referidos sintagmas Genitivos, a fim de estabelecer um quadro formal de suas
peculiaridades.
A postulação de que há duas classes de Genitivos no armênio baseia-se nas
expressivas diferenças no comportamento dos mesmos em vários contextos, que serão
apresentados a seguir. Queremos mostrar que, apesar de parecerem semelhantes
superficialmente, as construções contendo Genitivo no armênio não podem ser
igualadas, pois na realidade são construções nominais diferentes, tanto semântico como
sintaticamente.

5.1. O Genitivo no armênio.

Antes de prosseguirmos com a análise dos dados, fazemos uma breve
apresentação das características básicas do Caso Genitivo, relevantes à pesquisa.

O Genitivo difere dos demais casos no armênio, uma vez que é o único que se dá
entre os nomes, não interagindo com os verbos. Para noventa por cento dos substantivos
no armênio, a marca casual do Genitivo é -i-, como demonstrado abaixo1:

(242)

segan - mesa
segan-i - mesa-Gen

Apesar de a maioria das palavras formarem Genitivo com a marca –i, os
vocábulos que recebem outras marcas63 são os que têm uso freqüente, como os termos
62

Existem mais dois tipos de construções Genitivas; o Genitivo partitivo, e o de medida, que deixamos
fora do escopo deste trabalho.
63
O resto das palavras recebe as marcas -u, -och, -a, -va, -an e outras. Estas palavras são classificadas
em vários grupos. Assim, por exemplo, as que terminam em -i- no Nominativo, recebem a marca –u no
Genitivo, como (ia), as que tem significado temporal, como estações de ano, recebem –an (ib), etc.
(i) a. kami
kam-u
vento
vento-Gen
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de parentesco (mãe, pai, tia) etc. Para homogeneizar a apresentação dos dados, neste
trabalho, usamos os Genitivos com –i quando possível, recorrendo aos demais quando
necessário. Ao mencionarmos a marca –i, referir-nos-emos a todas as marcas
morfológicas do Genitivo.
O Genitivo expressa no armênio várias relações entre os nomes. A natureza
desta relação pode ser das mais variadas, parecida com os tradicionais exemplos de
“Peter‟s foto” no inglês, discutidos na literatura (Haegman, 2003, etc):

(243) Ara-i

foto-n

Ara-Gen foto-Nom/Ac
„A foto de Ara‟ i.e., que pertence ao Ara, a foto em que ele é retratado, a
foto que ele tirou.
A posição do Genitivo é antes do núcleo, como se vê nos exemplos abaixo:

(244) a. Usanogh-i

tetrak-y

estudante-Gen

nor

e

caderno-Nom novo aux-3_SG_Pres

„O caderno do estudante é novo‟

b. * Tetrak-y
caderno-Def

usanogh-i

nor

estudante-Gen

novo

e
aux-3_SG_Pres

O mesmo aparece em posposição somente na linguagem poética, em raríssimos
casos.
Quando há mais de um elemento modificando o núcleo no armênio, a ordem
desses não é livre, especialmente no que tange ao complemento Genitivo.

(245) a. tiknik-i
boneca-Gen

yerkar
longo

64

sirun
bonito

zgest-y
vestido-Ac/Nom

„o vestido longo bonito da boneca‟

b. garun
garn-nan
outono outono-Gen
64
Não há categoria de gênero no armênio.
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b * yerkar
longo

c. * yerkar
longo

tiknik-i

sirun

boneca-Gen

zgest-y

bonito vestido-Ac/Nom

sirun

tiknik-i

zgest-y

bonito

boneca-Gen

vestido-Ac/Nom

As sentenças em (245b e 245c) são agramaticais quanto à interpretação
possessiva do sintagma tiknik-i. 65

5.2

A grade temática dos substantivos no armênio.66

Diferentemente do armênio, na maioria das línguas românicas, a ordem dos DPs
Genitivos é relativamente livre. No espanhol, por exemplo, a ordem livre dos DPs
Genitivos dá margem a vários testes sintáticos. Ticio (2005) investiga extração,
cliticalização, elipse e a modificação dos DPs para determinar a estrutura básica dos
65

As outras leituras possíveis serão discutidas detalhadamente nas seções seguintes.
Para proporcionar uma análise completa sobre as construções Genitivas, convém frisar que o tipo do
núcleo também predetermina a relação entre os membros dos referidos sintagmas.
Vergnaud & Zubizarreta (1992) discutem a possessão alienável e inalienável, representadas em (ia) e
(ib), respectivamente:
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(i) a. John‟s book / the house of a wealthy aristocrat
b. John‟s nose / John‟s mother / the top of the mountain
Ambos os tipos de possessão relacionam dois elementos, com a diferença de que no caso de
possessão inalienável, as duas entidades são dependentes semanticamente. Objeto inalienável é uma
entidade intrinsecamente definida por um outro objeto, como por exemplo, as relações de parte e todo,
partes do corpo e relações de parentesco. Segue-se daí que, nomes inalienáveis são chamados de nomes
relacionais, e são estranhos quando usados isoladamente (Vikner & Jensen, 2002)
A possessão alienável, por outro lado, não é uma dependência intrínseca deste tipo. O nome book em
John‟s book não tem relação intrínseca com John. Ademais, a relação entre John e o livro não é definida
como uma relação única, podendo denotar o livro que John escreveu, comprou, descobriu, etc.
Além disso, existe a distinção entre os nomes relacionais e absolutivos, descritos em Grimshaw
(1990). Os nomes relacionais possuem uma relação inerente com os constituintes nominais que os
acompanham, ao passo que os nomes absolutivos podem ter relação com os constituintes que os
acompanham, mas esta relação não é inerente. Nomes relacionais são de três tipos: nomes deverbais,
nomes de parentesco (kinship nouns) e nomes com relação interna de parte-total.
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DPs nessa língua. Para tal, a autora analisa vários tipos de PPs introduzidos no DP pela
preposição de e classifica-os como argumentos ou adjuntos, dependendo de sua conduta
quanto à extração da frase qu e outros fenômenos sintáticos.
Ormazabal (1991) mostra que, quando há mais de um elemento modificando o
N, a ordem desses é livre à direita do núcleo N. Observe o exemplo (246) a seguir, em
que há dois Genitivos: sujeito [de Velásquez] e objeto [das meninas], que podem
aparecer como em (246a), ou numa ordem invertida, como em (246b):

(246) a. Pedro conocia [el retrato [ de las Meninas] [de Velazques]].
b. Pedro conocia [el retrato [de Velásquez] de las [Meninas]

Os exemplos paralelos no armênio, construídos com os DPs Genitivos, não
admitem o sujeito e objeto do sintagma nominal simultaneamente. Observe que as
sentenças em (247) e (248) abaixo têm outra interpretação.

(247) Na tchanacuhm

er

[aghchik-ner-i

Velasques-i

nkar-y]

Ele conhecer-Impf aux-3_SG_Pass menina-Pl_Gen Velasques-Gen quadro-Ac

„Ele conhecia o retrato do [Velásquez que é das meninas]‟
(248) Na tchanachum
Ele conhecer-Impf

er

[Velasques-i

aghchik-ner-i

nkar-y].

aux-3_S_Pass Velasques-Gen menina-Pl_Gen quadro-Ac

„Ele conhecia o retrato [das meninas do Velásquez]

A interpretação dos exemplos acima é muito diferente a do espanhol. Para obter
o mesmo significado, o DP „retrato das meninas‟ deve aparecer entre aspas (249a), ou,
ainda, ser introduzido pelo sintagma que contém particípio, como em (249b):
(249)
a. Na tchanachum

er

Velasques-i

“ Aghchik-ner-i

Ele conhecer-Impf aux-3_SG_Pass Velasques-Gen “menina-Pl_Gen

nkar-y”.
quadro-Ac”

„Ele conhecia o “Retrato das Meninas” do Velásquez‟
b. Na tchanacuhm

er

aghchik-ner-i-n

patkerogh

Velasques-i

nkar-y

Ele conhecer-Impf aux-3_SG_Pres menina-Pl_An_Ac representar-Part Velasques-Gen quadro-Ac

„Ele conhecia o retrato de Velásquez que representa as meninas‟.
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Estes dados sugerem que o núcleo do sintagma nominal possui uma só posição
sintática para ser ocupada pelo Genitivo sujeito, objeto e possuidor no armênio. Os
testes que apresentamos a seguir confirmam esta hipótese.
Consideremos o exemplo em (250):
(250)

a. Ana-i

lusankar-y

Ana-Gen

foto-Nom/Ac

„a foto da Ana‟
O exemplo em (250) pode significar „a foto que pertence à Ana (Anapossuidor)‟, „a foto que foi tirada por Ana (sujeito do sintagma nominal)‟, „a foto na
qual a Ana aparece (possível objeto)‟, etc.
Entretanto, a tentativa de incluir, numa mesma frase nominal, o sujeito e o
objeto expresso pelo DP Genitivo resulta numa sentença agramatical no armênio.

(251) a. * Ana-iposs
Ana-Gen

b. * Ana-i poss
Ana-Gen

*c. Ana-i suj
Ana-Gen

Lula-i obj

lusankar-y

Lula-Gen

foto-Nom/Ac

tga-i suj

lusankar-y

menino-Gen

foto-Nom/Ac

dprots-i obj

lusankar-y

escola-Gen

foto-Nom/Ac

As sentenças acima são gramaticais sob a interpretação de que os dois Genitivos
são interpretados como um constituinte só, assim a foto seria de „o Lula da Ana‟ (251a)
ou de „o menino da Ana‟(251b) , ou „da escola da Ana‟ (251c).
Para expressar ao mesmo tempo o sujeito (agente) e o objeto (paciente) dentro
da frase nominal, um dos argumentos emprega a construção com particípio (nome
deverbal), correspondente ao PP ou relativa no português, enquanto o outro argumento
aparece no Genitivo.
(252) a. Ana-i
Ana-Gen

nkarats/unetsats

Lula-i

lusankar-y

tirado/tido

Lula-Gen foto-Nom/Ac

„A foto do Lula que a Ana tirou/tem‟
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b. Lula-in

patkerogh

Lula- Ac-Def mostrar-Part

Ana-i

lusankar-y

Ana-Gen

foto-Nom/Ac

„A foto da Ana que mostra o Lula‟

Os exemplos acima demonstram que os nomes no armênio permitem somente
uma posição para complemento no Genitivo (Referencial) na sua grade temática,
exigindo que o outro seja expresso por outros meios.
A seguir, demonstramos ser impossível a inclusão, na frase nominal, de mais de
um Genitivo para acomodar o possuidor, o agente e o objeto do sintagma nominal,
diferentemente do exemplo do português brasileiro apresentado por Muller (1997).

(253) Foto de Luiza Brunet de David Zing do colecionador.

(254) * Colektsioner-i

Luiza Brunet –i

David Zing-i

foto- n

Colecionador-Gen David Zing-Gen Luiza Brunet-Gen foto-Nom/Ac

A correspondente sentença gramatical seria como em (255) abaixo:

(255) Colektsioner-i

[ David Zing-i

nkarats]

Colecionador-Gen David Zing-Gen pintado
[Luiza Brunet –i-n patkerogh]

foto-n

Luiza Brunet-Ac-Def mostrar-Particípio

foto-Nom

„A foto do colecionador tirada pelo David Zing que mostra Luiza Brunet‟

Chegamos à conclusão de que o nome no armênio tem somente uma posição
estrutural para abrigar o complemento no Genitivo Referencial, sendo que para
expressar os demais complementos Genitivos argumentais, a língua recorre a outros
meios.
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5.3 A definitude dos sintagmas Genitivos no armênio.

Analisemos o comportamento dos sintagmas Genitivos no armênio, revelando
os dados que justificam a postulação de duas classes diferentes dos mesmos.

A primeira característica notável refere-se à interpretação dos Genitivos.
Considere o exemplo (256) a seguir.

(256)

Tga-i

seghan-y

Menino-Gen mesa-Nom

aystegh

e

aqui

aux-3_SG_Pres

„A mesa do menino está aqui‟
„A mesa de menino está aqui‟

Há uma ambiguidade na interpretação do sintagma nominal tga-i quanto a
(in)definitude. Sob a leitura de possessão, o mesmo tem um referente identificável e
definido, que tem a posse da mesa, enquanto a outra interpretação induz à leitura de
„tipo de mesa‟, específica para os meninos.
Sabe-se que desde os primórdios da gramática gerativa, o raciocínio de
Chomsky tem partido da premissa de que a ambiguidade na interpretação é associada a
diferentes estruturas, organizadas hierarquicamente e não linearmente. Neste sentido, a
ambiguidade na interpretação do sintagma Genitivo tga-i é indicador de duas
representações estruturalmente diferentes.
Para demonstrar de uma forma mais clara o contraste entre a interpretação
referencial e modificadora dos Genitivos, passamos a contrastar a leitura referencial de
tga-i seghan-y com a leitura modificacional de poker-i seghan-y (mesa de pôquer).

(257) Poker-i
pôquer -Gen

seghan-y

aystegh

e

mesa-Nom

aqui

aux-3_SG_Pres

„A mesa de pôquer está aqui‟

Em (257), o sintagma Genitivo pokeri tem o papel de dar uma característica do
nome em posição do núcleo e, portanto, o DP como um todo denota um tipo específico
de mesa, que serve para jogar pôquer. Neste sentido, o sintagma Genitivo em (257) subespecifica a denotação do nome, criando um subconjunto do conjunto apresentado pelo
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mesmo. Pode-se dizer que o referido Genitivo tem o papel de identificador de uma
„classe‟ do núcleo, neste caso, a mesa.
Observemos mais exemplos:

(258) a. Srt-i

hivandutiun-y

vtangavor e

Coração-Gen doença-Nom

perigoso

aux-3_SG_Pres

„A doença de coração é perigosa‟

b. Ana-i
Ana-Gen

hivandutiun-y

vtangavor e

doença-Nom

perigoso

aux-3_SG_Pres

„A doença da Ana é perigosa‟

Em (258b) o sintagma hivandutiun tem uma referência identificável, uma pessoa
chamada Ana, ao passo que em (258a) srti hivandutiun faz referência ao tipo de doença.

Os fatos expostos acima permitem-nos ponderar sobre a correlação existente
entre as propriedades semânticas e a representação sintática dos dois tipos do Genitivo.
Parece que a marca morfológica de Genitivo encobre uma gama de operações de
natureza distinta, que fazem com que as projeções nominais de diferentes estruturas
sejam idênticas superficialmente.
Baseando-nos, num primeiro momento, na interpretação demonstrada nos dados
acima, a partir de agora, passamos a denominar o Genitivo do exemplo (258b) de
Genitivo Referencial, e o do exemplo em (258a) de Genitivos Modificadores.
Ao explorar a variação entre os dois tipos de Genitivos quanto à expressão de
definitude, podemos dizer que, à diferença do Genitivo Modificador (doravante GM)
em (259a), o Genitivo Referencial (doravante GR) em (259b) não é aceito com os
sintagmas nus nos Casos estruturais, exigindo a presença do sufixo –n/y.

(259) a. Yes poker-i
Eu pôquer-Gen

seghan

tesa

khanut-um

mesa-ø

ver-1_SG_PretPerf

loja-Loc

„Eu vi (uma) mesa de pôquer na loja‟
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b. * Yes tga-i
Eu menino-Gen

khanut-um67

seghan

tesa

mesa-ø

ver-1_SG_PretPerf loja-Loc

A sentença (259b) é agramatical com o Genitivo tga-i interpretado como
Referencial.
Por outro lado, registra-se aqui que o núcleo do Genitivo Modificador pode ser
marcado por Caso estrutural por –n/y, sendo que isto não interfere na leitura indefinida
do GM.
(260) Yes poker-i
Eu pôquer-Gen

seghan-y

tesa

khanut-um

mesa-Ac

ver-1_SG_PretPerf loja-Loc

„Eu vi a mesa de pôquer na loja‟

Em (261) a seguir, o núcleo seghan (mesa) é um sintagma nu que ao combinar
com o Genitivo pokeri, tem a interpretação de „uma mesa de pôquer‟:

(261) Yes poker-i
Eu pôquer-Gen

seghan

tesa

khanut-um

mesa- Acø

ver-1_SG_PretPerf loja-Loc

„Eu vi uma mesa de pôquer na loja‟

O dados acima mostram que os Genitivos Modificadores não interferirem na
interpretação do núcleo quanto à definitude.
Como vimos na discussão da seção anterior, a interpretação de um DP contendo
Genitivo está primordialmente ligada ao Espraiamento de (in)definitude, que faz com
que a (in)definitude do constituinte marcado pelo Genitivo predetermine a (in)definitude
da frase [Genitivo + núcleo] como todo.
No entanto, no armênio o efeito de Espraiamento de Definitude poderia existir
com o Genitivo Referencial, no sentido de o mesmo requerer contextos definidos e ser
agramatical com os sintagmas sem marcação morfológica de Caso estrutural.

(262) a. Na
Ele

brnets

tga-i

dzerk-y

segurar-3_SG_PretPerf menino-Gen mão-Ac

„Ele segurou a mão do menino‟
67

Observe que nesse caso consideramos a leitura referencial do Genitivo. Sob a leitura de „tipo de mesa,
comum para menina(s)‟ a sentença é gramatical.
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b. * Na

brnets

Ele

tga-i

dzerk

segurar-3_SG_PretPerf menino-Gen mão-ø

Este fenômeno sugere que o Genitivo Referencial consegue obter definitude e,
consequentemente, ser gramatical somente quando relacionado com o núcleo marcado
por Caso estrutural, uma evidência importante para nossa análise.
Os exemplos a seguir mostram que, uma vez marcado por Caso estrutural, a
definitude do núcleo da frase contendo Genitivo independe do tipo deste, podendo
aparecer tanto com Genitivo Referencial, ou com Genitivo Modificador.

(263) a. Harevan-i

guirk-y

Vizinho-Gen livro-Nom

nra mot e
dele perto aux-3_SG_Pres

„O livro do vizinho está com ele‟

b. Tsavaktsut-ian

quirk-y

nra mot

Condolência-Gen livro-Nom dele perto

e
aux-3_SG_Pres

„O livro de condolência(s) está com ele‟

Como resultado dessa discussão, chegamos à conclusão de que, na sua
interpretação definida, o Genitivo Referencial depende do núcleo do sintagma nominal,
restringindo-se aos núcleos marcados por Caso estrutural.
O GM se comporta como um modificador de tipo do núcleo, sem ser ligado à
(in)definitude do mesmo. O sintagma nominal, contendo Genitivo Modificador, passa a
denotar um subconjunto do conjunto expresso por núcleo, sendo insensível à
(in)definitude do mesmo.
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5.4. A classificação dos sintagmas Genitivos no armênio.

No que segue passamos à apresentação dos testes que providenciam evidências
decisivas na explicitação da diferença entre os NPs Genitivos, proposta neste trabalho.
Considere, por exemplo, o teste de substituição dos Genitivos por pronomes
possessivos.

(264) a. Tga-i

seghan-y

Menino-Gen

mets

e

mesa-Nom grande aux-3_SG_Pres

„A mesa do menino é grande‟

b. Nra
Dele

seghan-y

mets

e

mesa- Nom

grande aux-3p_SG_Pres

„A sua mesa é grande‟

(265) a. Poker-i
Pôquer -Gen

seghan-y

mets

e

mesa- Nom

grande aux-3_SG_Pres

„a mesa de pôquer é grande‟

b. * Nra
Dele

seghan-y

mets

e

mesa- Nom

grande aux-3p_SG_Pres

Vê-se que o Genitivo Referencial em (264), em contraste com o Genitivo
Modificador em (265), pode ser substituído por pronome possessivo.

Os Genitivos Referenciais podem ser parafraseados com cujo, que tem duas
formas no armênio: um para animados e inchi para inanimados. À diferença deste, o
Genitivo Modificador não admite tal paráfrase:

(266) a. Tga-n,

um

seghan-y

mets

e

Menino-Nom cujo mesa-Nom grande aux-3_SG_Pres
„Menino, cujo mesa é grande‟
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b. * Poker-y,

inchi seghan-y

Pôquer-Nom, cujo

mets

e

mesa-Nom grande aux-3_SG_Pres

Os dois testes mencionados são aplicados em Milner (1962) e Muller (1997) e
serão discutidos adiante.
O comportamento dos modificadores é a maior evidência de que os Genitivos
no armênio não representam uma classe homogênea.
Como podemos atestar pelos dados em (267), com o Genitivo Referencial, o
modificador pode preceder tanto o Genitivo como o núcleo, acarretando diferentes
interpretações para o sintagma nominal.

(267) a. Sirun

tga-i

Bonito menino-Gen

seghan-y

mets

e

mesa-Nom

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa do menino bonito é grande‟

b. Tga-i

sirun

menino-Gen bonita

seghan-y

mets

e.

mesa-Nom

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa bonita do menino é grande‟

O adjetivo sirun em (267a) opera sobre o sintagma Genitivo tga-i, e a
interpretação é que a mesa pertence ao menino bonito. Portanto, o tga-i bloqueia a
possibilidade de o adjetivo modificar o núcleo seghany.
Em (267b) o adjetivo precede o núcleo, seguindo o Genitivo. Agora a mesa é
que está sendo interpretada como bonita, e o tgai está fora do escopo do adjetivo sirun.
O exemplo que segue demonstra que não há restrição de adjacência do Genitivo
Referencial ao núcleo. Ao contrário, em caso de seqüência de modificadores, o GR deve
preceder todos estes, fato que indica estar este Genitivo em posição hierarquicamente
mais alta dentro do sintagma nominal:
(268) a. Tga-i
Menino-Gen

sirun

fransiakan

seghan-y

bonita

francesa

mesa-Nom

„a bonita mesa francesa do menino‟

b. * sirun
bonita

fransiakan tga-i

seghan-y

francesa

mesa-Nom

menino-Gen
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A sentença em (268b) é agramatical sob a leitura referencial do sintagma tga-i.

No caso de Genitivo Modificador, o adjetivo sirun aparece antes do Genitivo e
qualifica o conjunto expresso por [GM + núcleo] como um único.

(269) Sirun

poker-i

seghan-y

Bonito pôquer-Gen mesa-Nom

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa de pôquer bonita é grande‟

O adjetivo sirun neste caso modifica ou se refere ao constituinte [mesa de
pôquer] e não a um dos seus constituintes.
Diferentemente de (267b), a inserção do adjetivo entre o GM e o núcleo resulta
na agramaticalidade da frase.

(268) * Poker-i

sirun seghan-y

Pôquer-Gen bonita mesa- Nom

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

Apliquemos o mesmo teste a um outro Genitivo Modificador :

(269) a. Nor

metro-i

Novo metro-Gen

kayaran-y

mets

e

estação - Nom

grande aux-3_SG_Pres

„A nova estação de metro é grande‟

b. * Metro-i

nor kayaran- y

Metro-Gen nova estação- Nom

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

Novamente, (269) mostra que há uma restrição de localidade entre o Genitivo
Modificador e o núcleo, pois torna-se necessária a adjacência do Genitivo metroi ao
núcleo kayarany.

A diferença crucial entre os dois Genitivos fica explícita também quando são
modificados por um outro DP Genitivo, i.e., na seqüência de Genitivos.
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(270) a. [Harevan-i

tga-i]

Vizinho_Gen menino-Gen

seghan-y

mets

e

mesa- Nom

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa do menino/filho do vizinho é grande‟

b. [Tga-i

harevan-i]

menino-Gen

seghan-y

mets

e

vizinho-Gen mesa-Nom grande aux-3_SG_Pres

„A mesa do vizinho do menino é grande‟

Em (270a) o DP Genitivo harevani que precede o tga-i, e entende-se que a mesa
pertence ao filho do vizinho, sendo que a leitura em que harevani se referia ao núcleo
está excluída.
Observe que quando inserimos o DP harevani entre os DP Genitivo tgai e o
núcleo, como em (270b) temos a interpretação de a mesa pertencer ao „vizinho do
menino‟.
Consideremos agora exemplos com Genitivo Modificador em (271) abaixo.
Quando um outro Genitivo precede o Genitivo Modificador, o primeiro passa a se
referir ao constituinte [GM + núcleo] inteiro.

(271) a. Harevan-i

[poker-i

seghan-y]

Vizinho-Gen pôquer-Gen mesa-Nom

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa de pôquer do vizinho é grande‟

b. * pokeri-i
pôquer-Gen

harevan-i

seghan-y

vizinho-Gen mesa-Nomø

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

O DP harevani em (271a) se refere ao DP a mesa de pôquer e não a um dos seus
constituintes, demonstrando um contraste significativo com o seu comportamento em
(270a).
A agramaticalidade da construção em (271b), onde o sintagma Genitivo aparece
entre o GM pokeri e o núcleo, confirma o fato de ser a adjacência ao núcleo uma
condição necessária para o processamento do Genitivo Modificador.
Observe que os dois tipos de Genitivos podem co-ocorrer, como em (272a). A
evidência de que existe uma hierarquia entre os Genitivos provém do fato de eles não se
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combinarem em qualquer ordem, sugerindo claramente que as posições estruturais dos
dois tipos do Genitivo não podem ser idênticas.

(272) a. Tga-i

poker-i

seghan-y

Menino-Gen poquer -i

mesa-Nom/Ac

„ a mesa de pôquer do menino‟

b. * Poker-i

tga-i

seghan-y

pôquer-i menino-Gen

mesa-Nom/Ac

Em (272a) a GR tgai precede o GM pokeri e temos uma sentença perfeitamente
gramatical, com a interpretação de que o menino está de posse da mesa de pôquer. A
inversão de ordem dos Genitivos em (272b) resulta em agramaticalidade.
Estes fatos vêm reforçar a diferença estrutural entre os dois Genitivos,
apontando que o Genitivo Modificador ocupa uma posição mais baixa dentro da
estrutura do sintagma nominal, adjacente ao núcleo, enquanto o Genitivo Referencial
fica mais alto na estrutura.
Além dos testes acima, os que incluem partitivas ocultas68, que são formadas
por meio da combinação do indefinido mi e um DP marcado casualmente, também
diferenciam o caráter dos dois tipos de Genitivo.
68

„Partitiva oculta‟ é um termo proposto em Yeghiazaryan (2005) para as construções formadas com o
indefinido mi e o sintagma nominal marcado por Caso, como no exemplo a seguir:
(i) Mi tga-n
hay
Um menino-Nom armênio
„Um dos meninos é armênio‟.

e
aux-3_SG_Pres

As partitivas ocultas diferem das construções partitivas padrão do armênio, nas quais o NP partitivo
aparece no plural, com a marca de Ablativo, e precede o quantificador, sendo que este último deve ser
marcado casualmente, i.e., não pode aparecer como sintagma nu.
(ii) hay-er-its
chat-er-y/
* chater
armênio-Pl_Abl
muito-PL_Nom/ * muito-PL
„muitos dos armênios‟
As partitivas ocultas introduzem, no domínio do discurso, entidades de um conjunto previamente
estabelecido. A diferença entre as partitivas padrão e oculta é que as primeiras podem ser manifestadas
(pronunciadas) fora do contexto, ao passo que as partitivas ocultas ficam agramaticais, ou pelo menos
revelam-se estranhas, se manifestadas fora do contexto.
A ideia de partitividade também é expressa por objeto direto singular ou plural no Ablativo:
(iii) Yes
portsel
em
guaraná-its
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A título de exemplo, considere os dados em (273) e (274):

(273)

[Mi tga-i]
Um menino-Gen

seghan-y

mets

e

mesa-Nom

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa de um dos meninos é grande‟

(274)

Tga-i

[mi

Menino-Gen uma

seghan-y]

mets

e

mesa-Nom

grande

aux-3_SG_Pres

„uma das mesas do menino é grande‟

Refletindo as mesmas características apontadas em caso de modificação por
adjetivos e outros Genitivos, ao preceder o Genitivo Referencial em (273), mi forma um
constituinte com o mesmo, neste caso uma partitiva oculta, ao passo que na posição
anterior ao núcleo, passa a formar partitiva oculta com o núcleo seghany.
Com o Genitivo Modificador, só há uma possibilidade de formação de partitiva
oculta com mi, que é o caso de (275a), quando mi precede o [GM + núcleo].

(275) a. Mi
Um

[poker-i

seghan-y]

pôquer -Gen mesa-Nom

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

„Uma das mesas de pôquer é grande.‟

b. * Poker-i

[mi

seghan-y] mets

Pôquer-Gen uma mesa-Nom grande

e
aux-3_SG_Pres

Achamos ser o dado em (275) muito significativo, pois além de demonstrar que
o GM, diferentemente do GR, não aceita nenhum elemento que interfira na sua
adjacência com o núcleo, também indica o caráter modificador do Genitivo
Modificador, uma vez que a sua marca morfológica de Caso, neste contexto, fica
invisível para a partícula mi, que forma a partitiva oculta com o núcleo marcado pelo
sufixo n/y.

Eu
provar-Perf
aux-1_SG_Pres guaraná-Abl
„Eu provei (um pouco do) guaraná.‟
Para uma explicação mais detalhada destes fenômenos, consulte Yeghiazaryan (2005).
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O fato de o Genitivo Referencial não permitir a modificação do DP núcleo por
meio de modificadores que precedem o GR, prevê a não concordância em número entre
o modificador do GR e o núcleo. Isto é confirmado em (276) a seguir.

(276)

Mi tga-i

seghan-ner-y

mets

en

Um menino-Gen

mesa-PL_Nom

grande aux-3_PL_Pres

„As mesas de um dos meninos são grandes‟

No exemplo acima mi concorda em número com o Genitivo Referencial tgai e
não com o núcleo plural seghannery. Em (277) abaixo temos o GR plural, como
resultado de concordância com o numeral yerku. O núcleo seghan não é afetado pela
pluralidade do modificador do GR.

(277) Yerku tga-ner-i
Dois

seghan-y

mets

e

menino-PL_Gen mesa-Nom grande aux-3_SG_Pres

„A mesa de dois (dos) meninos é grande‟

Os dois tipos do Genitivo também diferem quanto à possibilidade de
interrogação, teste que permite visualizar as relações estruturais entre os elementos
dentro de um DP.
Dentre as construções Genitivas, apenas os Referenciais podem ser interrogados
separadamente. A título de exemplo, considere o contraste entre (278) e (279). Duas
perguntas podem ser formuladas a partir do (278a), enquanto (279a) permite só uma
interrogação.

(278) a. Tgai

seghan-y

Menino-Gen mesa-Nom

mets

e

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa do menino é grande‟
b. Um69

seghan-n

Quem-An_Gen mesa-Nom

e

mets?

aux-3_SG_Pres grande

„A mesa de quem é grande?‟
69

Tamrazian (1994) aponta que as perguntas wh estão in-situ no armênio, e são caracterizadas pelo
movimento do auxiliar.
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c. Tga-i

inch-n

Menino-Gen que-Nom

e

mets?

aux-3_SG_Pres grande

„O que do menino é grande?‟

O exemplo com Genitivo Modificador a seguir confirma mais uma vez que o DP
pokeri seghany (a mesa de pôquer) em (279a) é interpretado como um conjunto, não
sendo possível formular uma pergunta referente ao constituinte marcado pelo Genitivo,
conforme é indicado pela agramaticalidade de (279b).

(279) a. Poker-i

seghan-y

mets

Pôquer-Gen mesa-Nom

e

grande aux-3_SG_Pres

„A mesa de pôquer é grande‟

b. * Inch- i

seghan-n

e

Que-Gen mesa-Nom

c. * Poker-i

inch-n

mets

aux-3_SG_Pres grande

e

mets?

Pôquer-Gen que-Nom aux-3_SG_Pres grande
Passemos agora ao comportamento dos sufixos possessivos70 com os Genitivos
Referenciais e Modificadores, que traz revelações sobre a semântica destes Genitivos.
Os sufixos possessivos, marcadores de 1º e 2º pessoa no armênio, não têm
nenhuma restrição de ocorrência dentro do paradigma dos Casos, i.e, são aceitos com
todas as declinações e, portanto, podem se juntar também ao Genitivo.

(280) a. tga-i-s

seghan-y

menino-Gen_1Poss mesa-Nom/Ac
„a mesa do meu menino‟
70

Além do sufixo -n/y, existem no armênio os sufixos possessivos –s -d, chamados de artigos possessivos
pela gramática tradicional, originários dos pronomes demonstrativos ays (este/a) e ayd (esse/a). No
percurso do desenvolvimento da língua, os artigos -s e -d passaram a ter significado de possessão de
primeira e segunda pessoa:
(i) a.

tun -s
b. tun -d
casa-1Poss
casa-2Poss
„minha casa‟
„tua casa‟
Os artigos possessivos existem paralelamente aos pronomes possessivos no armênio.
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b. pat-i-d

guyn-y

parede-Gen_2Poss

cor-Nom/Ac

„a cor da sua parede‟

Entretanto, o Genitivo Modificador não aceita os sufixos possessivos, como
demonstrado em (281), provavelmente porque o conceito de possessão está em conflito
com a natureza não-referencial do DP Genitivo.

(281) * oker-i-s

seghan-y

poquer-Gen_1Poss mesa-Nom/Ac

O sufixo possessivo pode se juntar ao núcleo, e teremos a interpretação de
„minha mesa de pôquer‟, conforme visto no exemplo abaixo:

(282) poker-i
poquer-Gen

seghan-s
mesa-1Poss

„a minha mesa de pôquer‟

Observe que a mesma construção é impossível com o GR, pois nele o núcleo já
está em posse do menino.

(283)

* Tga-i

seghan-s

Menino-Gen mesa-1Poss

Outro aspecto que diferencia as referidas construções é o fato dos Genitivos
Referenciais poderem aparecer no plural (284b), enquanto os Genitivos Modificadores
não (285).
(284) a. tga-i

seghan-y

menino-Gen

mesa-Nom/Ac

„a mesa do menino‟

b. tga-ner-i
menino-PL-Gen

seghan-y
mesa-Nom/Ac

„a mesa dos meninos‟
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(285)

a. dprots-i

seghan-y

escola-Gen mesa-Nom/Ac
„a mesa de escola ‟

b. * dprots-ner-i
escola-PL-Gen

seghan-y71
mesa-Nom/Ac

Quando quantificado pelo numeral, é o núcleo do Genitivo Modificador que
concorda em número com o quantificador.

(286) a. erek
três

poker-i

seghan-ner-y

pôquer-Gen

mesa-Pl_Nom/Ac

„as três mesas de pôquer‟

b. * erek

poker-i

seghan-y

três

pôquer-Gen

mesa-Nom

c. * erek

poker-ner-i

seghan-y

pôquer-PL_Gen

mesa-Pl_Nom/Ac

três

Ao contrário de (286), é o Genitivo Referencial nos exemplos abaixo que
concorda em número com o quantificador.

(287)

a. erek
três

tga-ner-i

bajak-y

menino-PL_Gen

copo-Nom/Ac

„o copo dos três (dos) meninos‟

b. * erek
três

c. * erek
três

tga-i

bajak-y

menino-Gen copo-Nom/Ac

tga-i

bajak-ner-y

menino-Gen copo-PL_Nom/Ac

71

O sintagma Genitivo dprotsi seghany é ambíguo entre GR e GM. (285b) é agramatical quando o
sintagma nominal Genitivo é interpretado como modificador.
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Os testes desta seção mostram que existem argumentos expressivos que
viabilizam a distinção entre os Genitivos Referencial e Modificador, cada um com suas
características semânticas e sintáticas distintas.
É interessante observar que alguns Genitivos Modificadores podem passar pelo
processo de lexicalização com o seu núcleo, fenômeno caracterizado, entre outros, pela
entonação como uma palavra única, i.e., com o acento na última silaba tônica.

(288) a.Kar-i

mekena

[karimekená]

Costura-Gen maquina
„maquina de costura‟
b. Shan72

hot

[shanhót]

Cão-Gen cheiro
„fedor‟

Ademais, existem palavras compostas, que se originaram a partir de [GM+
núcleo] e no percurso de desenvolvimento da língua se lexicalizaram, incorporando o
Genitivo ao núcleo.

(289) a. Mor(a)kuyr

b. Asvatsamayr

Mãe-Gen irmã

Deus-Gen mãe

„tia materna‟

„madona (mãe de Deus)‟

Não obstante a existência destas formas, os Genitivos Modificadores podem ser
formados livremente no léxico, constituindo uma classe aberta e extremamente
produtiva de sintagmas nominais. Assim, paralelamente ao shan hot (288b), podemos
ter:
(289) Shan
Cão-Gen

hagust/ kerakur
roupa/ comida

„roupa/comida de cão‟

72

A palavra shun (cão) forma o Genitivo por meio de mudança da vogal -u para – a (shan).
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Resumindo a investigação das propriedades distintas dos sintagmas Genitivos no
armênio, podemos sumarizar as características dos Genitivos Modificadores em (290):

(290)
a. Os referidos sintagmas modificam o núcleo nominal;
b. são adjacentes ao núcleo, devendo permanecer no seu domínio;
c. são interpretados como indefinidos;
d. são neutros quanto ao numero;
e. formam uma configuração produtiva, possível com uma classe aberta de
nominais.

5.5. A ambigüidade dos sintagmas Genitivos

Um fenômeno importante, que mencionamos no início da nossa discussão, é o
fato de um sintagma nominal Genitivo ser ambíguo entre interpretação referencial e
modificadora, dependendo da sua posição na estrutura da frase.
É o caso de lusamuti apaki (vidro de janela) em (291), que pode ser interpretado
tanto como GR ou GM, dependendo do contexto.

(291) a. Na lusamut-i

apaki

e

vacharum.

Ele janela-Gen vidro-ø aux-3_SG_Pres vender-Impf
„Ele vende vidro de janela‟ (tipo de vidro, Genitivo Modificador)

b. Im
Meu

lusamut-i

apaki-n

janela-Gen vidro-Nom

djardvets.
quebrar-3_SG_PretPerf

„O vidro da minha janela quebrou‟ (Genitivo Referencial)

À guisa de esclarecimento, devemos admitir que em alguns casos o limite entre
os dois tipos de Genitivo baseia-se numa diferença semântica bastante sutil.
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O fato de a distinção entre o Genitivo Referencial e Modificador não ser nítida o
bastante é observado por Taylor (1995): “…clean distinction..(between the two types)
..may be defensible only to the extend that we concern ourselves with „good examples‟
of the two constructions”.
Entre os casos que apresentam problemas para a classificação como GR ou GM,
o autor cita os assim-chamados possessivos onomásticos, i.e., possessivos nos quais o
Genitivo se expressa por meio de um nome próprio de um indivíduo, em sua maioria,
histórico.
(292) a. Ockham‟s razor
b. Parkinson‟s desease
c. Halley‟s comet

Estas frases contêm o Genitivo que se refere a um individuo identificável e
específico, funciona como NP definido, i.e, tem característica de GR, mas ao mesmo
tempo parece especificar o núcleo. Para Willemse (2007), estes Genitivos são melhor
analisados como Genitivos Modificadores.
As ambiguidades entre as duas interpretações são demonstradas pela seqüência
de Genitivos em (293):

(293) Pedro-i
Pedro-Gen

agtk-a

dzain-y

filha-Gen

voz-Nom/Ac

„a voz da filha do Pedro‟ ou
„a voz feminina do Pedro‟
A interpretação default desta frase é „a voz da filha do Pedro‟, sendo que a
segunda interpretação de que Pedro tem uma voz feminina (de menina) é possível em
contextos específicos.
Observe que a ambigüidade desta frase desaparece com a inserção do
modificador:

(294) a. Pedro-i

sur

agtk-a

Pedro-Gen aguda filha-Gen

dzain-y
voz-Nom/Ac

„a voz aguda de menina do Pedro‟ (Genitivo Modificador)
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b. Pedro-i

agtk-a

Pedro-Gen filha-Gen

sur

dzain-y

aguda voz-Nom/Ac

„a voz aguda da filha do Pedro‟ (Genitivo Referencial)

Em (294b), com a quebra de adjacência entre o DP Genitivo e o núcleo, o
Genitivo agtka é interpretado como GR.
O fato de a inserção de modificadores resolver a ambiguidade na interpretação
dos dois tipos do Genitivo indica que por trás da aparente semelhança das suas formas,
existe uma hierarquia na organização estrutural dos mesmos.

5.6. Genitivo Referencial é o Genitivo Argumental

Nesta seção, discutimos a questão de ser o Genitivo Referencial equivalente ao
Genitivo Argumental, postulado em muitos trabalhos da teoria gerativa.
A distinção dos Genitivos em argumentais e não argumentais tem uma longa
tradição nas línguas românicas. Além dos trabalhos de Cinque (1980), Ormazabal
(1991) e Torrego (1987), que estudam a questão, podemos citar, ainda, outros estudos
relevantes.
Giorgi & Longobardi (1991) assumem que os argumentos Genitivos de um
núcleo estão organizados na seguinte hierarquia: núcleo > argumento externo >
argumento interno > possuidor. Ticio (2003), que estuda os DPs Genitivos argumentais
no espanhol, mostra que os mesmos podem ter uma ordem livre e ser extraídos.
Muller (1997) faz distinção entre dois tipos de sintagmas de + N no português
brasileiro:
a. argumentais, que satisfazem exigências do núcleo, entre eles incluído o
„possuidor‟;
b. adjuntos, que simplesmente „qualificam‟, „especificam‟ ou „modificam‟ o
núcleo nominal e são não-argumentais.

Nesta seção aplicamos os testes discutidos em Milner (1982) e Muller (1997) ao
armênio, a fim de verificar se os Genitivos Referenciais e os Genitivos Modificadores
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compartilham algumas das características dos sintagmas de+N do português brasileiro.
Como resultado, chegamos à conclusão de que no que tange ao comportamento nos
testes verificados, os Genitivos Referenciais (possuidor, sujeito e objeto) parecem com
os sintagmas argumentais, enquanto os Genitivos Modificadores se comportam como os
sintagmas nominais não-argumentais do PB.
Existem quatro critérios descritivos (parte deles do Milner, 1982), que
caracterizam o argumento Genitivo discutido em Muller (1997):

(295)

a. a introdução por de;
b. a relativização por cujo;
c. a não aceitação de pronomes, com a exceção de ele e das „formas de
tratamento‟ você e a gente.;
d. a possibilidade de substituição por pronome possessivo.

Destes, os testes aplicáveis ao armênio seriam: (i) a relativização por „um‟,
(cujo- para núcleos animados) e inchi (cujo–para núcleos inanimados) e (ii) substituição
pelo pronome possessivo. Na seção anterior já verificamos a aplicação destes testes aos
dados do armênio. Abaixo apresentamos mais exemplos de Genitivo Referencial, que
passa pelos testes mencionados em (295 b e 295d).

(296) a. Sarian-i

nkar-y

mek milion dolar arji

Sarian-Gen quadro-Nom um

milhão dólar custa

„O quadro do Sarian custa um milhão de dólares‟

b. Sarian-y,

um nkar-y

mek milion dólar

Sarian- Nom, cujo quadro-Nom um

milhão dólar

arji
custa

„Sarian, cujo quadro custa um milhão de dólares‟

c. Nra

nkar-y

mek milion dólar arji.

Ele-Gen quadro-Nom um

milhão dólar custa

„O quadro dele custa um milhão de dólares‟

Observe que os Genitivos Modificadores, como o choro de alegria em (297) não
passam por estes testes:
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(297) a. Urakhut-ian

lats-y

Alegria-Gen

patec

bolor-in

choro-Nom envolver-PretPerf todos-Dat

„O choro de alegria tomou conta de todos‟

b.

* Urakhutiun-y, inchi
Alegria-Nom,
c.

* Dra

cujo

lats-y
choro- Nom

lats-y

Isto-Gen choro-Nom
Muller (1997) demonstra que as interpretações de um argumento Genitivo (de
um nome não deverbal) no português brasileiro podem ser percebidas através da
aplicação dos seguintes „testes‟, propostos por Milner (1962, p. 62 ) para o francês:

(298)

(i) a existência de sentença correspondente com o verbo ter para o
Genitivo possuidor, na qual o argumento Genitivo ocupa a
posição do sujeito.

Considere os exemplos de Muller (1997) com os correspondentes exemplos do
armênio:
(299)

o cortador de grama [do vizinho]
„O vizinho tem um cortador de grama‟

(300) a. [ Harevan-i ] khot
Vizinho-Gen grama-ø

ktrelik-y
cortador-Nom/Ac

„O cortador de grama do vizinho‟

b. Harevan-y

khot

ktrelik

Vizinho-Nom grama-ø cortador-ø

uni
tem

„O vizinho tem cortador de grama‟.

(ii) O segundo teste é a existência da sentença correspondente com o verbo fazer
para o Genitivo agente, na qual o argumento Genitivo ocupa a posição do sujeito;
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(301)

o artigo [daquele autor]
„Aquele autor fez artigo‟

(302) a. Ayd

heghinak-i

hodvats-y

Este

autor-Gen

artigo-Nom/Ac

„o artigo deste autor‟

b. Ayd heghinak-y hodvats
Este autor-Nom

artigo-ø

tpets/arets
publicar/fazer-3_SG_PretPerf

„Este autor publicou um artigo‟

(iii) O terceiro teste é a existência de sentença correspondente com o verbo representar
para o Genitivo tema.

(303)

a imagem [de um santo]
„a imagem representa um santo‟

(304) a. Srb-i
Santo-Gen

patker
imagem

„imagem do santo‟

b. Patker-y
Imagem-Nom

surb

e

santo-ø aux-3_Sg_Pres

patkerum
representar-Impf

„A imagem representa um santo‟

Muller adverte que, esses testes não se aplicam aos Genitivos de nomes
deverbais (sujeito e objeto), e por isso devem ser tomados como testes indicativos, e não
conclusivos.
Através de um outro dado, Muller comprova que as interpretações dos sintagmas
nominais precedidos por de são distintas, pois nenhuma dessas construções se realiza
mais de uma vez dentro de um mesmo sintagma nominal. Abaixo em (305) são os
exemplos da autora, onde todos os sintagmas nominais são agramaticais, se aos dois
Genitivos que dependem do mesmo núcleo é atribuída a mesma interpretação:
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(305) a. * o filho [poss da vizinha] [poss da Maria]
b. * o livro [agente de Drummond] [agente de autor mineiro]
c. * a imagem [tema de um homem] [tema de Santo António]
Isto se comprova também no armênio, como mostra (306).
(306) a. * [poss Maria-i] [poss harevan-i ] tga-n
Maria-Gen

harevan-Gen

menino-Nom/Ac

b. * [agente Sarian-i] [agente hay
Sarian-Gen

nkarch-i ]

nkar-y

armenio quadro-Gen quadro-Nom/Ac

c. * [tema mi mard-u ]

[tema surb

Um homem-Gen

Antonio-i ]

patker-y

santo Antonio-Gen imagem-Nom/Ac

Uma outra evidência deste fenômeno é que a coordenação só é possível para
Genitivos do mesmo tipo, como em (307). Os sintagmas (307c e 307d) são agramaticais
porque coordenam argumentos Genitivos de tipos diferentes.
(307) a. o livro [poss da vizinha] e [poss da Maria]
b. o estudo [temaa de psicologia] e [tema de lingüística]
c. * a foto [tema de Luiza Brunet] e [poss do colecionador]
d. * a demonstração [tema do teorema] e [poss da Maria]

Estes fenômenos também são observados no armênio:

(308) a. [poss Maria-i] ev
Maria-Gen

[poss harevan-i ] tgan

e

vizinho-Gen

menino-Nom/Ac

„o filho da Maria e do vizinho‟
b. [tema mi mard-u ]

ev [tema surb Antonio-i ]

Um homem-Gen e

patker-y

santo Antonio -Gen imagem-Nom/Ac

204

Após a aplicação dos testes de Milner (1962) e Muller (1997) aos Genitivos
Referenciais e Modificadores do armênio, podemos concluir que os primeiros se
comportam semelhantemente ao Genitivos argumentais do PB, ao passo que os testes
para identificar os sintagmas nominais adjuntos no PB se confirmam com os Genitivos
Modificadores.

6. A REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL DOS SINTAGMAS GENITIVOS.

Acreditamos ter apresentado argumentos suficientemente robustos que
viabilizam a distinção entre os Genitivos Referencial e Modificador, cada um com suas
características semânticas e sintáticas distintas no armênio.
Passamos, então, a apresentar as estruturas que refletem, de maneira adequada,
as posições estruturais dos constituintes Genitivos dentro dos sintagmas nominais.
Devemos ressaltar que os núcleos nominais do armênio são projetados à direita, e os
sintagmas nominais obtêm interpretação definida fora do contexto de pseudoincorporação, i.e., nas posições de sujeito ou de objeto, quando marcados por Caso
estrutural.

Propomos as seguintes estruturas para os sintagmas contendo Genitivo no
armenio:

1. Sintagmas nus

Quando o núcleo do sintagma Genitivo é um sintagma nu, a representação
estrutural correspondente é como em (309b) abaixo. Aqui, assumimos que por ser um
Caso inerente, o sintagma Genitivo já vem com a marca morfológica do léxico e
permanece dento do NP.
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a. NP Genitivo + NP objeto sem marca de Caso

(309) a. tga-i

chor

menino-Gen roupa
„roupa de menino‟
(309) b.
NP
3
NP
N˚
tga-i

chor

Numa sentença com pseudo-incorporação (ordem SOauxV), é o NP tga-i chor
que se adjunge a TP, como mostra a representação em (310b):

(310) a. Yes tga-i

chor

Eu menino-Gen roupa-ø

em

arnum.

aux-1_SG_Pres comprar-Impf

„Eu compro roupa de menino‟

b.

TP
3
Suj
Yes

TP
3

NP1
TP
3
3
NP
N˚ T
VP
tga-i
chor
em
3
V
t1
arnum
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b. Modificador NP Genitivo + NP objeto sem marca de Caso

No caso de sintagmas nus com Genitivo Modificador acrescido de um outro
modificador, como em (311), teremos a correspondente representação arbórea do
sintagma nominal em (312):

(311) sirun

tga-i

chor

bonita menino-Gen roupa
„roupa de menino bonita‟

(312)

NP
3

AP

NP

4

3
NP

N˚

tga-i

chor

sirun

2. Sintagmas marcados por Caso estrutural
No caso de o núcleo do sintagma Genitivo ser marcado por Caso estrutural, o N˚
aparece em D˚, como resultado de movimento de núcleo para núcleo.

a. Genitivo Modificador + Sintagma com Caso estrutural

(313) tga-i
menino-Gen

chor-y
roupa-Nom/Ac

„a roupa de menino‟
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(314)

DP
3
D`
3
NP
3
NP
N˚

tga-i

D˚
chor1-y

t1

Observe que o Genitivo Modificador continua sendo interpretado como
indefinido, por estar fora do alcance da atribuição de Caso estrutural.

b. Modificador + Genitivo Modificador + Sintagma com Caso estrutural

(315)

Sirun
Bonito

[ tga-i

chor-y]

menino-Gen roupa-Nom/Ac

„A roupa de menino bonita‟

(316)

DP
3
AP
4
sirun

DP
3
NP
D˚
3
chor1-y
NP
N˚

tga-i

t1

O adjetivo modifica toda a expressão nominal e por isso é adjungido ao DP e
não ao NP.

208

c. Modificador + Genitivo Referencial + Sintagma com Caso estrutural

(317) [Sirun

tga-i]

chor-y

Bonito menino-Gen roupa-Nom/Ac
„A roupa do menino bonito‟

(318)

DP
qp

NP1
3
AP
NP
4
4
sirun
tga-i

D`
3
NP
D˚
3
chor2- y
t1
N˚
t2

Neste caso, o Genitivo se move para Spec/DP e por isso recebe interpretação de
definido, i.e., o sintagma Genitivo só é definido quando aparece em Spec/DP.
Com as representações estruturais dos sintagmas nominais acima, os dados
apresentados na discussão sobre os dois tipos de Genitivo no armênio podem receber
uma explicação adequada.

A distinção entre os dois tipos de Genitivo embasa a discussão teórica
abrangente dentro da Gerativa, em busca do estatuto da categoria funcional de D, e sua
relação com os meios de expressão da categoria de definitude nas línguas naturais.
Apesar de a definitude ser expressa de uma maneira assimétrica nos Casos estruturais e
inerentes, o comportamento do Genitivo (um exemplo de Caso inerente) advoga a
necessidade de postulação do nível do DP em armênio, uma vez que o Genitivo
Referencial, que aparece numa posição alta na estrutura da frase, é interpretado como
definido, ao passo que o Genitivo Modificador, que está numa posição inferior ao D,
não consegue obter leitura definida.
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Conclusão

A presente pesquisa procurou capturar os mecanismos aos quais os sintagmas
nominais no armênio recorrem para expressar Caso e definitude e as conseqüências da
relação entre os dois conceitos para a estrutura sentencial.
Para isso, optamos por seguir em três direções na nossa análise: (i) estabelecer o
estatuto do sufixo –n/y, visto como artigo definido; (ii) explicar o comportamento
semântico-sintático dos sintagmas sem marcação morfológica; e (iii) investigar a
relação entre caso e definitude no Genitivo, um Caso inerente. A análise procurou
captar os princípios que elucidam de uma maneira sistemática o comportamento dos
sintagmas nominais no armênio em relação aos três pontos mencionados acima.
Dentre as questões cruciais tratadas nesta tese destacamos a reanálise do sufixo
n/y como uma marca de Caso estrutural, que atribui definitude aos sintagmas nominais.
Esta proposta foi o resultado de uma pesquisa cuidadosa tanto de dados empíricos,
como do recorte (dentro dos pressupostos teóricos adotados, em particular Chomsky, a
partir de 1981, Longobardi, 1991 e Giusti, 2002) entre as funções de marcação de Caso
e os meios de expressão de definitude.
Ademais, focamos os sintagmas nominais sem marcação casual aberta
(sintagmas nus) e verificamos que os mesmos comportam-se de maneira diferente dos
DPs marcados por Caso estrutural no que diz respeito à interpretação e configuração
sintática. A análise desses sintagmas nos fez recorrer aos trabalhos de Megerdoomian
(2008) e Tamrazian (1994), além de considerar uma analise nos moldes de incorporação
de Baker (1986), sem obter resultados coerentes. No entanto, fundamental para a análise
dos SNus do armênio foi o conceito de pseudo-incorporação (Massam, 2001), no qual
os SNus perdem sua saliência como argumentos canônicos do verbo e passam a se
comportar como um de seus modificadores. Mostramos, então, que os sintagmas
nominais que não recebem Caso estrutural passam pelo processo de pseudoincorporação no armênio, que causa o movimento do sintagma nu para uma posição em
adjunção a TP, adjacente ao auxiliar, captando o paralelismo entre os advérbios
modificadores do verbo e os sintagmas nus pseudo-incorporados.
Com a postulação de ser o sufixo –n/y uma marca de Caso estrutural, que atribui
leitura definida aos sintagmas nominais, e a análise dos SNus como pseudoincorporados, temos o quadro completo de como Caso e definitude se relacionam nos
Casos estruturais no armênio.
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A seguir, passamos a destacar o contraste entre os Casos estruturais e o Genitivo,
um Caso inerente. Discutindo as propostas sobre dois tipos de Genitivos em inglês
(Munn, 1995 e Zribi-Hertz, 1997), aplicamos vários testes aos sintagmas Genitivos do
armênio e mostramos que apesar de sua semelhança superficial, existem argumentos
sólidos que viabilizam a distinção entre os Genitivos Referencial e Modificador nessa
língua. O primeiro aparece no Spec/DP, nucleado por nomes marcados por Caso
estrutural e é interpretado como definido. O segundo fica no domínio do NP e exibe
uma série de propriedades distintas, como interpretação indefinida, restrição de
adjacência ao núcleo, e outros.
Ao mostrar que as interpretações semânticas dos sintagmas nominais do armênio
são ditadas pela sintaxe, este trabalho também revela um fenômeno, até onde se sabe,
não atestado nas línguas naturais, que diz respeito à assimetria de expressão de
definitude nos Casos estruturais e inerentes, atada à existência de uma marca
morfológica peculiar, que combina a marcação de Caso estrutural e a definitude.
Os resultados alcançados neste trabalho lançam um novo olhar nas questões de
interação entre Caso, definitude e a estrutura dos sintagmas nominais do armênio e,
numa perspectiva maior, nas línguas naturais e suscita muitas indagações, que abrem
caminho para pesquisas futuras.
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