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1.1
O objetivo deste artigo é identificar quais são os traços-phi envolvidos na concordância

verbal no PB. É sabido que houve um enfraquecimento da concordância no PB, como já foi
mostrado por Galves (1993), Duarte (1993), dentre outros .Segundo Galve no PB contemporâneo
existe apenas um traço distintivo entre a primeira pessoa e as outras, e manuntenção do traço de
número.

A minha proposta é que, além da perda do traço de pessoa, houve também uma
mudança no status do traço de número na língua. Mostrarei que a pluraridade na língua pode ser
definida apenas semanticamente em alguns contextos, sem a necessiade de marcas
morfofonologicas. Tentarei  ainda mostrar se de fato número faz parte do conjuntos de traços que
precisam ser valorado para a derivação convergir no PB. Para mostrar o que pretendo, considere
as seguintes orações:

1. Médico é tudo classista.
2. Móveis é na casas Bahia.
3. As mina pira.
4. A gente gosta de chocolate.

Como se pode observar nos exemplos acima (1-4),  seja em contexto de generacidade ou
não, mesmo sem a marcação de plural no verbo no PB, semanticamente, o plural é interpretado.
A partir de dados como estes, combinado a um panorama dos paradigmas pronominais e
flexionais no PB, pretendo analisar qual o status do traço de número no PB. A própria entrada do
“a gente” no paradigma pronominal, pode ser considerado um indicativo, que o plural pode ser
expresso apenas semanticamente.

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 2 ,apresento o paradigma
pronominal do PB; em 3 discuto os paradigmas verbais do PB. A partir das discussões
desenvolvidas nas duas seções, elaboro, na seção 4, uma reflexão  sobre a natureza dos traços phi
no PB.

2. O paradigma pronominal no PB
2.1 Os pronomes sujeitos

O paradigma pronominal no PB contemporâneo trouxe uma série de problemas para os
diversos módulos da gramática. Na história recente da língua alguns pronomes foram
praticamente extintos (cf. vós);outros assumiram um papel diferente do que o original (cf. você
(s)); alguns ainda são utilizados em algumas variedades do PB, mas adotando um padrão de
concordância distinto do original ( cf. tu), e outras formas emergiram  da gramaticalização de
nomes ( cf. a gente ). De fato, todas essas mudanças ocorreram com uma mudança gramatical:  a
emergência de todas essas mudanças no sistema pronominal é seguida por uma redução
sistemática da flexão de concordância no PB. Por exemplo, a marca de segunda pessoa no verbo
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é raramente encontrada no PB contemporâneo, sendo substituídos por verbos da 3ª pessoa, ambos
no plural e singular (cf. exemplos 5 e 11).

5. Eu trabalho
6. Você   trabalha
7. Ele/Ela      trabalha

A primeira pessoa plural pode ser marcada por duas formas: a gente, que expressa 1ª
pessoa semanticamente, mas  não desencadeia concordância verbal (cf. exemplo 8) e nós que
desencadeia a flexão verbal de primeira pessoa do plural1 ( cf. exemplo 9):

8. A gente trabalha
9. Nós  trabalhamos
10. Vocês     trabalha(m)
11. Elas/Eles trabalha (m)

Considerando os dados apresentados aqui (cf. 1-11), assume-se, neste trabalho, os
seguintes pronomes sujeitos no PB, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

Quadro 1
Pronomes sujeitos no PB

Pessoa Número Pronomes
sujeitos

1ª sing. Eu
2ª sing. Você
3ª sing. Ele/Ela
1ª sing A gente2

1ª plur. Nós
2ª plur. Vocês
3ª plur. Eles/Elas

Considerando este quadro, com a presença de duas formas para a 1ª pessoa do plural,
discuto , na seção seguinte, porque as duas formas fazem parte do paradigma pronominal da
língua.

2.1.1 Algumas diferenças entre “Nós” e “A gente” e a proposta de Taylor (2009)

Além do desaparecimento de algumas formas pronominais do paradigma pronominal, a
gramaticalização de “a gente” foi uma grande mudança no paradigma pronominal. Diversos
estudos (cf. Lopes, 1999; Menuzzi, 2000, entre outros) mostraram que o substantivo “gente
cristalizado na forma “a gente“ passou a fazer parte do sistema pronominal do PB como indicador
da primeira pessoa, em variação livre com o pronome “nós”.

Taylor (2009) argumenta no sentido contrário, ao afirmar que apesar de “a gente” ser
amplamente usado no PB não pode ser uma variante livre do pronome “nós”. Assim, apesar de

1 Adiante discutirei o paradigma verbal brasileiro, apesar da redução do uso da forma nós e o verbo flexionado, seria
equivocado dizer que a forma desapareceu
2 A gente é semanticamente plural e sintaticamente singular
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compor o paradigma pronominal, é interessante entender porque as duas formas estão presentes
no PB.

“Nós” e a “gente” não se comportam da mesma maneira em relação a dois aspectos
importantes: coocorrência com numeral e ocorrência com substantivos plurais.

De acordo com Bath (2004 apud Taylor 2009), os pronomes podem ocorrer junto com
pronomes, o que se sustenta em PB com nós e demais pronomes (cf. exemplos 12 e 13):

12. Nós três fomos á igreja ( Taylor 2009, p.6)
13. Vocês três foram a igreja. (Taylor 2009 p.6)

As duas sentenças são estruturalmente iguais, a questão que emerge é porque a mesma
construção não pode ocorrer com a gente (cf.exemplo 14).

14. *A gente dois fomos  a igreja (Taylor 2009 p.6)

O mesmo ocorre com construções em que o pronome pode ser seguido por um nome nu
plural. Enquanto com “nós”(cf. exemplo 15)isso é possível, o mesmo não ocorre com “a gente”(
cf. exemplo 16):

15. Nós brasileiros não gostamos de vocês portugueses. (Taylor 2009, p.7)
16. *A gente brasileiros não gostamos de vocês portugueses3 ( Taylor 2009, p7)

Dados como apresentados acima são uma clara evidência que nós e a gente, apesar de se
referirem a 1ª pessoa do plural, não podem ser substituídos um pelo outro livremente, o que é um
grande argumento a favor dos dois pronomes comporem o paradigma pronominal brasileiro.

Antes de seguir para os pronomes possessivos, na seção a seguir apresento alguns dados
que mostram que no PB os pronomes pessoais podem ser usados como expletivos.

2.1.2Os pronomes como expletivos no PB

Com já foi dito nos capítulos anteriores, o PB tem sido classificado com uma língua de
sujeito nulo parcial ( Holmberg, Nayudu, & Sheehan, 2009; Buthers, 2009, entre outros). Diante
disso, alguns pronomes podem ser usados como expletivos no papel de sujeito da oração.

Neste sentido, Vitral e Ramos (1999) mostraram que há um uso expletivo do pronome
“você” em algumas construções (cf. 17 e 18) :

17. Você encontra de tudo em BH.
18. Você trabalha o  mês inteiro e o salário mal dá pra pagar as contas.
19. Você tem tudo aqui na porta.

Segundo os autores nestas construções (cf.  17 e 18) há  uma perda de conteúdo
semântico, e ao invés de serem interpretados como segunda pessoa singular, há uma leitura
genérica.

O mesmo pode ser observado com “a gente”. O termo pode ser usado como genérico em
algumas construções. ( cf. 20 e 21)

3 Adiante discutirei a questão de nomes nu no PB, a sentença “A gente brasileiro não gosta de português”, é
aceitável,e, apesar de não ter marca morfonológica de plural, semanticamente remete a um plural.
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20. A gente encontra de tudo em BH.
21. A gente não deve desistir.
22. O que acontece quando a gente bebe leite azedo?

Assim como ocorre nos exemplos com “você”, “a gente”também é interpretado
genericamente.

Isto também ocorre no inglês, uma língua de sujeito obrigatório, assim como os dados
acima mostram para o PB (cf.17-19), no inglês o promome “you” ( segunda pessoa do plural ou
singular) pode ter leitura genérica, ou ainda pela particula “one”, ambos com leitura genérica.

23. One only lives once.4

24. You  only live once.
25. One should never give up.
26. You should never give up.

E  por fim é preciso mostrar que os pronomes pessoais de 3ª pessoa do plural, podem ser
usados em contexto de interdeterminação.

27. Eles estão batendo na porta
28. Eles aumentaram os impostos este ano.

Nestas, também há um desconhecimento de quem é o sujeito e,portanto, uma leitura
indeterminada.

Neste mesmo contexto em inglês é possível usar o pronome “they” ( 3ª pessoa do plural) (
cf 29e 30):

29. They are knocking on the door.
30. They've raised the taxes again.

A partir dos dados apresentados aqui  é possível observar o uso de pronomes pessoais do
PB como genérico, o que não altera o quadro pronominal da língua, mas que é uma característica
interessante, na definição da língua como língua de sujeito parcial, mas que não entra em questão
aqui.

2.2 Os pronomes possessivos.

O sistema pronominal de possessivos no PB funciona da seguinte maneira: apenas a
primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do singular preservam formas específicas para o
possessivo, como foi amplamente discutido por (Carvallho, 2008). Observem-se os exemplos:

31. Minha(s)  casa(s)
Meu(S)  carro(s)
seu(s)   carro(s)
suas(s)  casa(s)
Nossa (s) casa(s)
Nosso(s) carro(s)

4 Os dados apresentados aqui do inglês cf 23-26, 29-30, fazem parte de um trabalho em andamento da Professora
Drª.  Theresa Biberauer, sobre indeterminação e leituras genéricas, do qual fui informante para dados do PB.
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O autor também mostra que, nos outros casos, o possessivo é composto por uma
preposição e um pronome sujeito:

32. A(s) casa(s)/ o(s) carro(s)dele/dela
33. A(s) casa(s)/ o(s) carro(s)      da gente
34. A(s) casa(s)/ o(s) carro(s)        de vocês
35. A(s) casa(s)/ o(s) carro(s) deles/delas

É importante dizer que essa variação ocorre também em outras línguas, como o inglês, em
que o possessivo pode ser expresso de duas formas:

36. Your friends / friends of yours
“Seusamigos/ amigos de vocês”

Desta forma o paradigma pronominal simplificado de possessivos segue abaixo.

Quadro 2
Pronomes possessivos no PB

Pessoa Pronomes
possessivos

1ª meu(s)/minha(s)
2ª Seu/teu(s) sua/tua(s)
3ª dele/dela
1ª da gente
1ª nosso
2ª de vocês
3ª deles/delas

Apesar da maioria dos dados desta tese lidar com a relação entre sujeitos ( ou tópicos,
possuidores) e verbo, decidi apresentar o quadro de sistema possessivo, que será crucial pra
definição dos traços-phi no PB. Como pode ser observado acima, há uma clara distinção entre a
primeira pessoa e as outras.

2.3 O paradigma pronominal

Considerando o  que foi exposto até aqui e os dados apresentados acima, o paradigma
pronominal assumido neste trabalho segue abaixo:

Quadro 3
Paradigma Pronominal do PB

Pessoa Número Pronomes
sujeitos

Possessivos

1ª sing. Eu meu(s)/minha(s)
2ª sing. Você Seu/teu(s) sua/tua(s)
3ª sing. Ele/Ela dele/dela
1ª sing A gente da gente
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1ª plur. Nós nosso
2ª plur. Vocês de vocês
3ª plur. Eles/Elas deles/delas

O quadro acima apresenta o paradigma pronominal do PB simplificado. Fica claro no
paradigma dos pronomes possessivos, uma oposição entre a primeira pessoa e as outras, o que
será retomado adiante.

Na seção seguinte apresentamos uma breve discussão sobre o paradigma pronominal do
PB.

3. O Paradigma Verbal

É sabido que há uma perda de desinências verbais no PB, o que já foi mostrado por vários
trabalhos (Lemle & Naro, 1977; Galves, 1993; Scherre, 1994, entre outros). È também consenso
que há uma hibridez e co-ocorrência de formas. Nos anos recentes, é possível perceber em
contextos informais uma variação quanto a marcação de número no verbo. Esta variação pode ser
observada abaixo:

37. Não pode matar,  os               cara          mata.  ( Corpus VoCe)
38. Os caras matam todo dia aqui na rua ( fala espontânea)

Acima, percebe-se ( cf. 37) que há uma perda da redundância da marcação de plural que
não aparece no verbo, mas apenas no DP5 . Apesar disso, a interpretação é de pluralidade.
Enquanto no segundo exemplo (38) há uma marcação de plural tanto no substantivo quando ao
verbo. Há obviamente uma questão de registro formal e informal, mas é notório que tais formas
co-existem na língua, inclusive a  não marcação de plural chega até a vinhetas publicitárias (39) e
músicas populares (40). Por exemplo:

39) Móveis é nas Casas Bahia. ( propaganda de rádio)
40) As mina pira

Estes dados ( cf. 39 e 40) são muito interessantes, pois, estes dois contextos não são de total
espontaneidade, ambas as construções foram pensadas, seja pela equipe publicitária (39) ou pelo
compositor (40).

Há também enorme variação de marcação de plural com sujeitos pós-verbais de verbos
inergativos, esta variação ocorre mesmo para falantes escolarizados.

41) Chegou as                   carta(s).( fala espontânea)

42) Chegaram        as carta (s) ( fala espontânea)

A própria entrada da expressão “a gente” para o paradigma pronominal, traz uma
variação para a primeira pessoa do plural.  ( cf. 43 e 44)

43)Nós moramos               no        Brasil. (fala espontânea)

44)A gente mora no brasil

5 A marcação de número de DP será discutida a seguir

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3993



Para discutir estes dados, segue uma discussão breve sobre o trabalho de Duarte (1993),
que é um dos pioneiros ao discutir o enfraquecimento do paradigma flexional brasileiro dentro do
modelo gerativista.

3.1 A proposta de Duarte (1993)

Duarte (1993) mostra que, a partir da segunda metade do século XIX, a concordância
número-pessoal no PB começou a enfraquecer-se, como é possível visualizar no quadro abaixo:

Quadro 4
A evolução do paradigma flexional do PB

Pessoa Número Paradigma 1 Paradigma 2 Paradigma 3
1ª sing. Cant-o Cant-o Cant-o
2ª direta sing. Canta-s ____ ______
2ª indireta sing. Canta-0 Canta-0 Canta-0
3ª sing. Canta-0 Canta-0 Canta-0
1ª plur. Canta-mos Canta-mos Canta-0
2ª direta plur. Canta-is ____ _____
2ª indireta plur. Canta-m Canta-m Canta-m
3ª plur. Canta-m Canta-m Canta-m

(cf.  Duarte 1993, p.109)

No quadro acima, observa-se que o paradigma 1 exibe um conjunto de seis desinências
número-pessoais distintas para as pessoas do discurso, com dois sincretismos, sendo um referente
à 2ª pessoa do singular indireta (você) e à 3ª pessoa do singular (ele/ela). O segundo sincretismo
refere-se à 2ª pessoa do plural indireta (vocês) e à 3ª pessoa do plural (eles/elas).

Mais adiante, a autora mostra que, por volta dos anos 30 do século passado, inicia-se o
paradigma 2 e nota-se a perda da 2ª pessoa direta do singular (tu) assim como  da 2ª pessoa direta
do plural (vós), ocasionando a diminuição no número de desinências distintivas para quatro, com
dois sincretismos.

Já no terceiro paradigma, que, segundo Duarte, coexiste com o segundo, há a
implementação na gramática da expressão “a gente” (com marca desinencial de 3ª pessoa do
singular), forma sinônima ao pronominal “nós”, cuja consequência foi mais uma diminuição das
desinências, restando apenas três formas distintivas. E, por fim, é possível visualizar um
paradigma com apenas duas formas distintas, a 1ª do singular (eu) em oposição às demais, que
acrescento na tabela como ilustrativo do tipo de concordância de número e pessoa que tem se
apresentado no PB falado atualmente.

4.3.2. O paradigma flexional do PB

[A partir dos dados apresentados acima (cf 37-44) é possível perceber que há uma hibridez
nas desinências verbais no PB, e uma opcionalidade da marcação do plural no verbo, apresento o
paradigma flexional brasileiro que leva em conta essa opcionalidade, seria como uma
coexistência de dos paradigmas2 e 3 no PB.]
Quadro 5

Pessoa Número Paradigma 1 Paradigma 2
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1ª sing. Cant-o Cant-o
2ª sing. Canta Canta-0
3ª sing. Canta-0 Canta-0
1ª plur. Canta-mos Canta-0
2ª plur. Canta-m Canta-0
3ª plur. Canta-m Canta-0

No quadro acima apresentei 2 paradigmas, mas que podem ser interpretados como um só,
com uma opcionalidade de marcação de plural. Trabalhos recentes do quadro gerativista
(Rodrigues, 2004, Ferreira 200, Nunes 2007), desconsideram a existência de nós como pronome
pessoal, e ainda a existência das formas flexionadas da primeira pessoa do plural no PB
coloquial. Defendo aqui o paradigma como apresentado acima, pois como já mostrei ,na seção
2.1.1 ,existe uma diferença entre nós e a gente, e algumas evidências para manutenção dos dois
no quadro pronominal.  Além disto, é comum a marcação de plural na primeira pessoa do plural
no verbo em orações com sujeito nulo.

45. Vamos sair hoje?
46. Trabalhamos aqui.

Ao assumir que “nós” ainda faz parte do paradigma flexional do PB, não estou afirmando
que a forma é abundante e sim apenas reconhecendo que ela ocorre. Considerando o que foi
exposto até aqui, as perguntas que tento responder neste trabalho são (1) quais são os traços-phi
que são relevantes para a gramática do PB, uma vez que há uma marcação de plural,
aparentemente opcional, nos verbos e DPs?E (2) qual o papel que o traço [pessoa] desempenha
na gramática da nossa língua As respostas a essas perguntas nos ajudarão a desenvolver um
tratamento sintático que também explicite quais s são os traços-phi valorados em T durante a
derivação E como essa opcionalidade pode ser capturada dentro do modelo minimalista.

A seguir tento responder estas perguntas.

4. Os traços-phi no PB

Para o desenvolvimento desta tese, decidi lidar apenas com os traços de
concordância que podem ser expressos no verbo no PB: os traços de [pessoa] e de [número]. Esta
seção é organizada da seguinte forma: primeiramente, uma discussão sobre o traço de pessoa no
PB, seguida de uma discussão sobre o status do traço de [número] na nossa língua, e, por fim,
apresento uma articulação de como as duas propostas interagem.

4.1 Pessoa

4.4.1.1 A proposta de Galves

Entre os muitos estudos sobre o enfraquecimento da concordância no PB, o trabalho de
Galves (1993) é tido como referência no assunto e é, por isso, que o  retomo aqui A partir de um
estudo diacrônico, Galves analisa a emergência da gramática do PB a partir de textos do século
XIX.

Galves realiza, portanto, um estudo de natureza analítica e diacrônica a respeito do
fenômeno que nos ocupa.Segundo a autora, o enfraquecimento da concordância causou alterações
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linguísticas significativas, as quais se apresentam como decorrência de uma mudança profunda na
gramática do PB, e não meramente como uma representação de comportamento variacional. Uma
das alterações decorrentes do enfraquecimento do paradigma flexional, segundo a autora, é a
representação lexical do sujeito.

Galves propõe que os traços de concordância são fracos no PB. Segundo a autora,  é fraca
a concordância que não contém pessoa, ou contém pessoa como um traço puramente sintático.
Ela observa que, no PB, não se encontra, na flexão verbal, uma distinção de 1ª, 2ª e 3ª pessoas,
mas apenas uma oposição binária pessoa (1ª) e não pessoa (3ª). A autora mostra que o que
emerge então é uma gramática fraca morfologicamente (sem a marca de 2ª pessoa)  e
semanticamente, uma vez que a terceira pessoa pode ser interpretada como indeterminada.

Em suma, Galves propõe que a redução no paradigma flexional é responsável pela perda
do traço semântico, que se refere às três pessoas do discurso, na categoria gramatical de pessoa,
restando, a esse paradigma, apenas o traço sintático, com um valor positivo e um negativo.

4.4.1.2 O traço pessoa no PB e a análise de Richards (2008).

Como os dados apresentados nas seções anteriores mostram, e ainda como a análise
pioneira de (Galves, 1993) sugere, no PB, a única forma verbal que codifica distintamente o
traço pessoa é a primeira;  as outras duas flexões, tem um valor default. Galves (1993), como
mostrei na seção anterior, propõe que esta redução no paradigma acarreta uma perda do traço
semântico, que se refere às três pessoas do discurso, na categoria gramatical de pessoa, restando,
a esse paradigma, apenas o traço sintático, com um valor positivo e um negativo.

A proposta da autora pode ser reinterpretada tomando por base o modelo de fases e novos
desdobramentos da teoria gerativa (citar autores). Para tanto, apresento a seguir a proposta de
(Richards, 2008), que pode ser um caminho para a formalização, dentro dos princípios
minimalistas, das mudanças ocorridas no traço de pessoa no PB.

Richards (2008) propõe que pessoa é uma distinção binária [+/-pessoa], e as outras
pessoas são derivadas de combinações de outras características, por exemplo, [+/- participante].
Considerando a combinação destes traços, as pessoas do discurso podem ser fatoradas da
seguinte forma, por exemplo:
1 ª pessoa [+pessoa] [+participante]

2ª pessoa [- pessoa, +participante]
3ª pessoa [-pessoa, - participante]

.
No BP, como já foi dito,a única forma verbal que codifica distintamente pessoa é a

primeira pessoa (cf. 45 a e b), as outras duas inflexões envolvem um valor default ( terceiro
completar ) para pessoa (cf. 45c-d).

45)a. Nós moramos  no Brasil.
b. Eu moro noBrasil.
c. Ela/Ele mora  no Brasil.
d. Você mora   no Brasil.

Sendo assim, o que se propõe aqui é que o que aconteceu na BP não foi a perda do traço
de [pessoa] , mas, ao invés disso,  ocorreu a perda da distinção [ +/-participante]  . Mais
especificamente, no PB contemporâneo, o traço [ participante] não é uma característica relevante
,o que  quer dizer  que a distinção entre [+ / _ participante] não pode ser interpretada

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3996



sintaticamente, uma vez que segunda e terceira pessoa são marcados pela ausência do traço
pessoa. É importante ressaltar que semanticamente , há uma distinção entre 2ª e 3 ª pessoa .

Richards (2008) foi ainda além ao assumir o traço de pessoa como um componente
binário e que pode ser relacionado com as operações concordar e mover, o que traz implicações
interessantes para entender os processos de concordância no PB. Para desenvolver sua teoria,
Richards tenta estabelecer uma relação entre o traço pessoa e EPP. Tal ideia já havia sido
proposta por outros autores (Boeckx, 2006; Sigurðsson 2002, 2007 apud Richards, 2008).
Segundo o autor o traço [pessoa] está relacionado ao EPP da seguinte maneira:

46) a.EPP  obrigatório = [µPerson, µNumber]EPP

b. EPP opcional = [µPerson]EPP

Segundo o autor [pessoa] é proeminente, em línguas de EPP opcional, isto significa que o
único traço φ que precisa ser valorado em T para a derivação convergir é [pessoa]. Se
considerarmos que o PB é uma dessas línguas, emerge a pergunta qual o papel de número na
língua, o que discutirei na seção a seguir.

4.2 O traço [número].

Existem vários trabalhos sociolinguísticos que têm demonstrado que o PB tem perdido
concordância verbal de número (Lemle & Naro, 1977; Rodrigues, 2007). Por exemplo, Scherre
(1994) mostrou que, em grupos com falantes de áreas rurais e pouca educação formal,
concordância de número verbal não é obrigatória..

Enquanto Scherre (1994) argumenta que o número se perde em verbos, por razões
fonológicas, este trabalho propõe que este fenômeno é motivado por razões morfológicas e
sintáticas, e além disso, há uma mudança em curso em todas as variantes do PB.

Uma hipótese que poderia ser explorada é que há duas estruturas gramaticais
concorrentes, que é onde as variações são encontradas (cf.4-7).

A hipótese explorada neste trabalho não é essa, ou seja, não há uma competição entre
gramáticas e sim a ocorrência de  uma gramática que permite a interpretabilidade de um traço
opcionalmente.

Um argumento que favorece nossa hipótese leva em conta o fato de haver variação na
marcação de  número em D (Cyrino & Espinal, 2013; Simioni, 2007; Magalhães, 2004) entre
outros.). Vamos discutir esse ponto  na próxima seção.

4.2.1 O número no DP

De acordo com vários trabalhos sobre  a marcação de número do DP no  PB (Cyrino &
Espinal, 2013; Simioni, 2007; Magalhães, 2004), a pluralidade pode ser marcada apenas no
determinante (cf 47a-b):

47) a. As casas
b. As casa

Em princípio, pode-se especular que este apagamento é apenas fonológico, mas veremos
que há implicações sintáticas claras na marcação de número no PB. A oposição entre
constituintes que aparecem antes ou depois do substantivo é crucial no DP, o que foi observado
por (Menuzzi, 1994). Segundo o autor, marcadores de plural podem opcionalmente marcar
constituintes pré-nominais, mas se o substantivo não exibir os morfemas de  plural, os
constituintes que aparecem depois do substantivo não apresentarão  a marcação. Os adjetivos que
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aparecem antes do substantivo,podem ou não, apresentar morfologia de plural. ( cf 48 a-c; 49 a-
c):

48) a. Os primeiros livros novos
b. Os primeiros livro novo
c. Os primeiro livro novo

Por outro lado as construções a seguir são impossíveis no PB:
49)a. * Os  livro novos

b. *O livros
c. *O primeiros livro novo

Magalhães (2004) propõe que existe uma explicação para o desaparecimento ou
enfraquecimento da flexão nos predicados no PB. Em todos os exemplos, o número só aparece no
argumento. No momento em que se perde a redundância na realização de número, o número é
fonologicamente realizado somente quando o elemento é interpretável-D. Na seção a seguir,
discuto algumas propriedades de [número] no PB, especialmente no que tange a concordância
verbal.

4.2.2 O número no PB

Como vimos, o enfraquecimento da concordância no PB já esteve relacionada à perda da
distinção entre 2ª e 3ª pessoa ( Galves, 1993, Galves, 2001). Além disto, alguns trabalhos
sociolinguísticos mostram que há perda da concordância verbal de número (Lemle & Naro, 1977;
Scherre, 1994; Rodrigues, 2007)]. Em comum estes trabalhos têm a atribuição da perda de
concordância à falta de escolaridade dos falantes. Mas dados recentes de propaganda ou músicas
populares ( que passam por revisão) levantam dúvidas sobre esta análise.

Além disto, como já mostrei no início deste capítulo, há contextos na língua em que
mesmo sem a presença de nenhuma marca de plural, há uma interpretação de plural. Isto ocorre,
por exemplo, em construções com nomes nu(cf. 50 a-b). ( Schmitt & Munn, 2002, Muller, 2002;
Cyrino & Espinal, 2013)

50) a. Brasileiro é trabalhador.
b. Criança lê revistinha.
(Cyrino & Espinal, 2013 p.2)

Nestes contextos, há uma leitura genérica, não havendo, portanto, referência a um
individuo específico. Estas orações são semânticamente interpretadas como plural. A própria
entrada da expressão “a gente” para o paradigma flexional do PB pode ser relacionada com a
mudança as marcas de pluralidade na língua.

Assim como mostrei na seção anterior,  houve perda da marca redundante no DP, isto
ocorre também na orações, onde a pluralidade pode ser expressa apenas uma vez. (cf. 51 a-b)

51) a. As mina pira
b.  Eles vai
c. Móveis é nas casas Bahia.
Nenhum falante interpreta as orações acima (51a-c) como singular e o plural pode ser

marcado apenas uma vez.Um fato muito relevante é a agramaticalidade de construções  em que o
verbo tem a marca de plural e  o sujeito, por sua vez, é singular.

52)a. *Ele foram
b. *Eu fomos
c.  *Você foram
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A partir destes dados, ou melhor, da ausência de dados como estes (cf. 52 a-c),  posso
afirmar que o fenômeno não é meramente fonológico e tem que estar relacionado a questões
sintáticas.

Observando estes dados, [número] pode não ser um traço sintático no PB, ou é um traço
que não precisa ser interpretável. De fato, em alguns dados, percebe-se que não há nenhuma
marcação sintática de plural (cf.50 a-b), mas, por outro lado, há várias construções em [ que o PB
tem marcação de plural, ela apenas não é redundante. (cf. 51 a-c, 48 a-c)]

A pergunta que é emerge é se número existe e é traço formal do PB, porque nem sempre
ele é interpretável, seja no DP ou no verbo? E como isto pode ser analisado com base no modelo
de fases?  Em princípio, no modelo de fases (Chomsky N. , 1999; Chomsky N. , 2005), todos os
traços ininterpretáveis devem ser valorados/checados dentro de uma fase  para que a derivação
possa convergir.

O traço de número no PB traz então alguns problemas para o modelo teórico. Por outro
lado, há trabalhos que sugerem que nem sempre todos os traços ininterpretáveis precisam ser
checados/valorados para derivação convergir. Entre eles ,destaca-se o de(Preminger, 2010). A
partir dos dados do hebraico, o autor argumenta que a falta de concordância ( ou valoração de um
traço) não acarreta em “crash” da derivação. Talvez seja essa a saída mais interessante para
explicar essa variação presente no PB. A seguir apresento a análise de Preminger (2010).

4.3 A proposta de Preminger (2010)

Como mostrado no capítulo introdutório desta tese, a ideia central do PM é que cada
sonda (probe)  tem um traço ininterpretável -[ μF] e cada  alvo (goal) tem um traço interpretável,
[- iF] que são valorados na derivação, sendo gatilhos para os ditos movimentos nas propostas
anteriores. Essa combinação tem que ocorrer numa relação de localidade e é importante realçar
que as fases são os momentos em que a valorações acontece. Além disso,  para ocorrer a
derivação, todos os traços ininterpretáveis devem ser valorados.

Preminger (2010), a partir de dados de sujeitos pós-verbais no Hebraico, argumenta contra
a ideia de que o fracasso em estabelecer “ concordância entre uma sonda e um alvo, por exemplo,
devido a intervenção”, resultaria em agramaticalidade ou “crash” da derivação. Autor ainda
argumenta que o fato de haver ou não a a concordância não pode ser totalmente opcional, isto é,
deve haver  alguma motivação (um  constituinte que intervém, por exemplo).

O autor apresenta construções do hebraico em que ocorre um dativo possessivo e há falha
em concordância – número ou gênero. (cf. 53 – 54):

53)Ordem VS – falta de concordância tolerada ( gênero)
a.

Cair-3sgFEMDAT-Dani       a jarra FEM

b.
Cair-3sgMASCDAT-Dani       a jarra FEM

“ A jarra da Dani caiu.”

54)Ordem VS – falta de concordância tolerada ( número)

a.
Cair-3PLDAT-Dani       a chave MASC – PL

b.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3999



Cair-3SGDAT-Dani       a chave MASC – PL

“ As chaves da Dani caem”
(Preminger, 2010 p. 10)

Segundo o autor, nos exemplos acima (cf. 53 a-b, 54 a-b), o possessivo dativo e o DP
interno ao VP estão em máximas projeções separadas ( cf. 55)

55)Construção passiva dativa com intervenção

(Preminger 2010, p. 11)

Tais construções, portanto, não  estão sujeitas à condição de eqüidistância em (56),
repetida aqui:

56) Condição de eqüidistância (Chomsky 1995, 2000): se um item α e um item β
estão no domínio mínimo de um núcleo, então α e β nunca intervém nas relações
que os envolvem.

[Portanto, nas relações sonda-alvo, entre uma sonda mais alta T0, e o DP possuídor, de
fato ocorrerão uma intervenção.( cf. 55)]. [A partir disto, pode se explicar porque a concordância
não acontece (b 53b, 54b),mas a partir dessa perspectiva, a aceitação das variantes concordando
em (53a, 54a) agora é surpreendente]. Preminger vai argumentar que, na verdade, as construções
acima têm duas estruturas distintas. As construções nas quais ocorre  concordância teriam a
seguinte representação.

57)Tema movido para fora de ApplP

( Preminger, 2010 p. 31)
Nesta representação não ocorre intervenção, pois D está em uma posição mais alta, e, portanto,
sem elementos interventores. A partir destes dados, o autor estipulou uma nova relação entre
concordância e agramaticalidade:

58) Pode falar, mas é preciso tentar:
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A concordância φ é obrigatória, mas, se a estrutura é tal, que a concordância não
acontece, esta pode culminar em uma interpretação aceitável.

Para a análise do PB, a ideia que a ausência de concordância não leva à falha na derivação
parece ser uma solução interessante. Mas ao mesmo tempo, os dados apresentados aqui levam a
crer que no PB a concordância de número é opcional.

4.4. A concordância de número no PB

A partir dos dados apresentados aqui, é razoável assumir que o traço [número] no PB
passou por mudanças consideráveis; no DP, por exemplo, ele pode ser interpretável apenas nos
determinantes,  pois houve uma perda de redundância da marcação de plural. Os dados sugerem
que o mesmo acontece no verbo.

Qual seria de fato o status do traço de número?   Proponho que os fatos que apontamos
acontecem porque [número], apesar de ser uma traço sintático em PB, não precisa ser valorado
para a derivação convergir, ou seja, o fracasso da concordância não leva à agramaticalidade.

Preminger,  ao afirmar que, com base no modelo de fases, é possível ter uma oração
gramatical mesmo sem todos os traços ininterpretáveis valorados, abre um precedente
interessante. O maior problema para o PB é que parece haver opcionalidade.

Por outro lado, como mostrei no quadro 5 da seção x,. Richards (2008) afirma que o traço
φ proeminente em línguas de EPP opcional  é o traço de pessoa, ou seja, apenas a falha de
concordância de pessoa acarretaria em uma falha na convergência.

Apesar de apresentarem  diferenças, as duas propostas de fato dialogam, pois há uma clara
distinção entre os traços pessoa e os outros. [A falta de concordância no modelo, sempre está
relacionada a outros traços φ: número, gênero].

Um traço de [número] que às vezes desencadeia concordância e ás vezes não é um
problema especialmente para a aquisição da língua pela criança. Uma saída para lidar com esse
problema [é considerar este traço [ número] opcional, como uma estratégia de último recurso, é
uma etapa da mudança, e espera-se a longo prazo, que a marcação de número seja perdida.]

Um passo importante para confirmação das propostas apresentadas aqui seria observar a
aquisição de concordância verbal pelas crianças. Acredito, que as crianças ao adquirirem o PB
não fazem concordância de número, o que é aprendido na escola. Não fazer concordância de
número no PB é algo que soa como deselegante, errado; desta forma a gramática prescritiva
acaba tendo um papel importante.

Apesar disto, um fator relevante é que há sempre muitos “erros” quanto ao uso de número
na língua. A variação de concordância, mesmo em um registro formal, acontece em vários
contextos, por exemplo, os infinitivos que podem ser flexionados ou não.

59) Eu entrei em casa sem os meninos ver(em).
60) Os cientistas dizem ter(em) descoberto a cura do câncer.

Além disto, a adjacência parece ter um papel importante pra a marcação de plural na
língua.

61) A maioria de nós é petista.
62) A maioria de nós somos petistas
63) O grupo de turistas era grande.
64) O grupo de turistas eram grandes.

Estes dados (59-64) mostram que há uma grande variação quanto a marcação de plural na
língua, e a maioria destes registros podem ser considerados formais.
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Considerando tudo que foi analisado aqui, proponho que o traço de [número] no PB,
existe sintaticamente, mas não precisa se expresso redundantemente. O traço pode ser
interpretável apenas em Spec de TP, sem trazer problemas para a interpretação. Parece que a
tendência da gramática do PB é a perda da concordância de número, mas tal mudança é
desacelerada pela gramática prescritiva. E ainda acredito que, a aquisição de concordância verbal
de número, tem aquisição tardia, já na escola, e investigar tal hipótese é crucial para entender os
dados apresentados neste capítulo.
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