
SOBRE REPRESENTAES LINGUSTICAS

Maria Francisca Xavier

Podia fazer hoje os mesmos comentrios que fiz num artigo

publicado no n.3 da Revista da Faculdade, em 1989, em que comecei

citando um ttulo de Jackendoff (1988) -

"Why are they saying these

things about us?". Ento como agora a incompreenso manifestada

por muitos sobre o trabalho desenvolvido em gramtica generativa
resulta, creio eu, da impossibilidade de acompanhar os avanos teri

cos que se tm vindo a processar a um ritmo acelerado. Os sucessivos

modelos introduziram uma linguagem sofisticada s compreensvel

para os que com ela trabalham. Nos ltimos anos, poucos meses de

afastamento podem ser suficientes para que surjam srias dificuldades

no entendimento de hipteses tericas novas. E ns, os que aqui esta

mos interessados na teoria lingustica, com esforo que seguimos o

que vai acontecendo l fora, dadas as muitas dificuldades que ainda

temos nesta extremidade da Europa.
Por curiosidade, recordo que, enquanto no incio do sculo XIII,

em Inglaterra, Roger Bacon (Somerset, 1214?-Oxford, 1294) reflectia

sobre gramtica considerando que "Grammar is substantially the same

in ali languages, even though it may vary accidentally", aqui, pela

mesma altura (1214?), algum escrevia o que se julga ser o mais anti

go texto em portugus
- a Notcia de Torto -, um relato terrvel de

acontecimentos violentos: "E ora in ista trgua furu- a Veraci- ama-

zaru~li os omeess ermaru~li X casaes seu torto ai rec."

Afinal, s decorridos seis sculos (no sculo XIX) surge em Por

tugal, com Soares Barbosa, a primeira reflexo gramatical terica.

Revista da Faculdade de Cincias Sociais e Humanas, n. 10, Lisboa, Edies

Colibri, 1997, pp. 465-475.



O Conceito de Representao

Assim, mais uma vez meu objectivo falar, muito resumidamen

te, daquilo que se est a passar em Lingustica Generativa, tanto no

domnio terico como nas suas aplicaes no mbito da docncia na

Faculdade.

Desde os anos cinquenta que os generativistas assumem que exis

te uma componente da mente/crebro humana/o responsvel pela lin

guagem verbal - a faculdade da linguagem. Esta , segundo Chomsky,
"um objecto real do mundo natural" que interactua com outros

sistemas cognitivos. Trata-se, portanto, de um objecto de estudo tanto

da psicologia como da biologia que tem interessado particularmente

aquele grupo de linguistas.

A teoria generativa da gramtica universal (GU) assenta na ideia

de que "uma pessoa que adquiriu uma lngua desenvolveu uma repre

sentao interna de uma gramtica, ... um sistema computacional
mental" que o linguista pretende tornar explcito (Chomsky 1979/

/1984, por exemplo). A GU pressupe a existncia de Princpios Uni

versais, comuns s gramticas das diversas lnguas naturais, e de Par

metros que as lnguas fixam positivamente ou negativamente e que

explicam as diferenas morfossintcticas existentes entre elas.

Interessa ento comparar diferentes sistemas gramaticais na ten

tativa de explicitar a GU, que, por sua vez, explicar como se proces

sa a aquisio da linguagem humana e a variao lingustica possvel.

1. Do Modelo da Regncia e da Ligao ao Programa Minimalista

O Modelo de Princpios e Parmetros da teoria lingustica,
desenvolvido nos anos setenta, discutido nas Conferncias de Pisa e

amplamente divulgado e trabalhado nos anos oitenta, a partir da

publicao de Chomsky (1981) Lectures on Government and Binding,
tem nos anos noventa uma formulao minimalista, apresentada e

ampliada ao longo dos ltimos anos em textos sucessivos publicados,
em conjunto, no livro de Chomsky (1995) The Minimalist Program.

Uma breve observao dos esquemas de representao da GU

associados a cada um daqueles modelos permite visualizar algumas

diferenas entre os dois, que mostram que o modelo mais recente

um modelo mais simples. De facto, as modificaes introduzidas tive

ram o objectivo de restringir tanto os pressupostos tericos como o

mecanismo formal de modo a dar origem a condies gerais mais

naturais, no redundantes e necessariamente mais econmicas.
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(i) Modelos

SINTAXE

FF

LXICO

Estrutura-P

Mover-a

Estrutura-S

/\

FL

Arbitrariedade

SISTEMA

COMPUTACIONAL

MENTAL

Interface

LXICO

Sintaxe visvel

Sintaxe oculta

Ao compararmos o esquema do modelo da Teoria da Regncia e

da Ligao com o do Programa Minimalista verificamos de imediato

que este ltimo no inclui os nveis de representao sintctica em

sentido estrito - a estrutura-P e a estrutura-S. No Programa Minima

lista os nveis de representao linguisticamente relevantes so os

nveis de interface com os sistemas da performance
- a Forma

Fontica (FF) e a Forma Lgica (FL). A FF constitui o nvel de inter

face com o sistema articulatrio-perceptivo e a FL o interface com o

sistema conceptuo-intensional.
O desaparecimento das representaes sintcticas

- estrutura-P e

estrutura-S - resulta numa mudana significativa, que ainda hoje no

totalmente assumida, porque as representaes do primeiro daqueles

modelos tem proporcionado explicaes que no so facilmente tradu-

zveis na verso derivacional minimalista.

Assume-se ento no programa minimalista que as estruturas

sintcticas so derivacionais e no representacionais, resultando aque

las de operaes de seleco dos elementos do lxico, bem como de

movimento e amlgama de categorias ('move and merge'). Pensa-se

que as operaes de movimento e de convergncia so provocadas por

propriedades morfolgicas dos ncleos funcionais, verificando-se

estas apenas se for necessrio, o que revelado atravs da variao

sintctica manifestada pelas diferentes lnguas. Assim, segundo

Chomsky (1993), a variao lingustica remetida para os aspectos

acessveis criana ao adquirir a linguagem, fundamentalmente, a

Forma Fontica e o Lxico.

A importncia do Lxico para explicar a variao lingustica

compreende-se facilmente dada, por um lado, a conhecida arbitrarie

dade do signo e, por outro lado, as propriedades diversas dos itens
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lexicais (por exemplo, a sua valncia), bem como as propriedades

variveis dos elementos no substantivos prprios da morfologia fle

xionai (por exemplo, traos fortes e fracos dos ncleos Flexo, Tempo
e Acordo). Deste modo, os Parmetros de variao sintctica so

necessariamente morfolgicos.
Para alm dos aspectos acima referidos, so eliminadas ou rear

rumadas subteorias do modelo anterior, bem como excludos

princpios anteriormente considerados relevantes. Por exemplo, a

Teoria da Regncia, fulcral no modelo anterior, desaparece deste, e as

Teorias Temtica e da Ligao actuam no novo modelo apenas em

Forma Lgica. Consequentemente, as condies das subteorias do

Caso, do Controlo, da Ligao e Temtica so motivadas por proprie

dades de interface, talvez entendidas adequadamente pelos sistemas

de performance como modos de interpretao.
Tambm os Princpios de Predicao e de Projeco desapare

cem do Programa Minimalista dando lugar ao Princpio de Economia

das derivaes, porque os primeiros, ao estabelecerem a relao entre

o Lxico e a Sintaxe, em sentido amplo (incluindo a Forma Lgica),
introduzem alguma redundncia no sistema. Deste modo, uma repre

sentao diagramtica da frase, como a que apresentada abaixo em

(ii a.), obedecendo ao Princpio de Projeco Alargado do modelo

anterior, que exige a presena de um sujeito, entendida como uma

relao de Predicao (Sujeito - Predicado), mediada por um ou mais

ncleos funcionais, por exemplo, Flexo (T e Ac), enquanto a estru

tura sintctica (ii b.) construda derivacionalmente numa arbores-

cncia de baixo para cima (aqui, da direita para a esquerda):

(ii) FRASE: a. C SN Flex SV b. C SN ACs-T-(ACo) SV

sujeito predicado

A observao de vrias lnguas desenvolvida nos anos oitenta,

tendo por base a Teoria da Regncia e da Ligao, um Modelo de

Princpios e de Parmetros, conduziu formulao de alguns
Parmetros que permitem agrupar lnguas de origens muito diversas

segundo critrios estritamente morfossintcticos. Obervemos dois

Parmetros, como exemplo.

O Parmetro do Ncleo

a. S(ujeito) E(erbo) 0(bjecto)> port., ingl.,franc, esp., etc.

b. S(ujeito) C7(bjecto) V(erbo) > alemo, chins, japons, etc.
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Este Parmetro divide as lnguas tendo em considerao a

posio fixada para os complementos dos ncleos, e podendo esta ser

direita ou esquerda do ncleo que os seleciona temos lnguas VO

(em a.) e lnguas OV (em b.)-

O Parmetro do Sujeito Nulo

Sabendo-se que os Parmetros admitem apenas dois valores (+ e -),

podemos formular o Parmetro do Sujeito Nulo da seguinte maneira

(Rizzi 1989):

a. SIM> portugus, espanhol.
/ italiano, etc.

a FLEXO verbal legitima um sujeito nulo?\
b. NO> francs e ingls, etc.

Este Parmetro divide as lnguas em dois grupos, sendo um

constitudo pelas lnguas que permitem oraes sem sujeito realizado

foneticamente (em a.) e o outro pelas lnguas que, nas mesmas

oraes, no permitem omitir o sujeito (em b.).

Vejamos alguns exemplos:

1. a) comi trs bolos

b) *ai mang trois gteaux

c) *have eaten three cakes

Em portugus possvel no realizar foneticamente o sujeito

pronominal, em francs e em ingls no possvel.

2. a) *ele chove

b) il pleut

c) it is raining
O sujeito das oraes com verbos atmosfricos no realizado

foneticamente em portugus, mas tem de ser realizado em francs e

em ingls.

3. a) - foi dado um prmio ao presidente

b)* - at donn un prix au prsident

c)
*- was given a prize to the prsident

Em portugus o sujeito de uma frase passiva pode ficar na

posio de complemento do verbo principal que o selecciona, em

francs e em ingls tem de ocupar a posio de sujeito.
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4. a) - telefonou o Joo

a)* - a telephon Jean

c)*- telephoned John

Em portugus o sujeito pode aparecer no fim da frase, direita

do verbo, em francs e em ingls no pode.

5. a) quem pensas que
- telefonou?

b)*qui penses tu que
- a tlphon?

c)*who do you think that
- has telephoned?

Em portugus possvel extrair o sujeito de uma orao subordi

nada introduzida pelo complementador
- a conjuno quelthat -, em

francs e em inlgs no .

6. a) *ele parece que o Joo inteligente

b) il parait que Jean est intelligent

c) it seems that John is intelligent
O sujeito expletivo das oraes com verbos do tipo de parecer

no realizado foneticamente em portugus, mas tem de ser realizado

em francs e em ingls com il e it, respectivamente.

O aspecto mais interessante da investigao sobre a variao

paramtrica a verificao de que os Parmetros so definidos na

base de valores morfolgicos que permitem a associao de um

determinado aglomerado de construes s lnguas que fixam positi

vamente o valor de um Parmetro e de outro aglomerado s lnguas

que o fixam negativamente. Jaeggli e Safir (1989) concluem que

uma certa "uniformidade morfolgica" existente nas lnguas de sujeito

nulo o que distingue estas lnguas das lnguas de sujeito obrigatrio.

2. Aplicaes

Nas disciplinas de sintaxe o modelo terico adoptado funda

mentalmente a Teoria da Regncia e da Ligao, que, como foi referi

do acima, pressupe estudar comparativamente a gramtica das ln

guas. Sendo um dos objectivos daquelas disciplinas reflectir e repen

sar os conceitos da gramtica tradicional, desde as partes do discurso

s relaes gramaticais, incluindo o conceito de regncia, aquele o

modelo que trata mais desenvolvida e objectivamente estas questes.

Na disciplina de Sintaxe e Semntica, por exemplo, procura-se

relacionar a informao lexical com as estruturas sintcticas das

frases e a sua significao. Parte-se da observao de frases simples
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em que se encontram alguns itens lexicais com contedo proposicio
nal, porque seleccionam argumentos, e outros que so apenas elemen
tos sintcticos. Verifica-se que as frases resultam da organizao de
uns e de outros, podendo ter uma significao que pode ser equivalen
te a uma proposio, por exemplo:

a) o Joo comeu bem

b) o Joo comeu o bolo

c) o Joo gostou da Maria

d) o Joo adorou a Maria

O verbo comer selecciona dois argumentos, a sua valncia de

dois lugares, tal como acontece com os verbos gostar e adorar. No

entanto, para alm de um argumento do verbo comer ter uma signifi
cao diferente, pois este verbo selecciona um agente e um tema,

enquanto os outros dois seleccionam um experienciador e um tema,

existem outras diferenas naquelas frases. Na frase a), ao contrrio do

que se passa na frase b), no referido o que comeu o Joo, mas

compreende-se que o Joo comeu bem algo comestvel, pois que o

argumento tema, implcito na frase a), uma constante - COMIDA.

Este argumento explicitado como complemento directo do verbo

sempre que se quer referir o que se comeu, por exemplo em b), e faz

parte do predicado que se relaciona com o sujeito agente. Nas frases

c) e d) no possvel omitir o argumento complemento dos verbos,

pois as sequncias resultantes dessa omisso no constituiriam frases

bem formadas - *e> Joo gostou bem e *o Joo adorou bem. Nestas

sequncias no interpretamos um argumento implcito e o verbo

seguido de advrbio no funciona como um predicado, ao contrrio

do que se verifica na frase a).

Um outro facto interessante a verificao de que possvel

construir frases passivas com os verbos comer e adorar (por exemplo:

o bolo foi comido pelo Joo e a Maria foi adorada pelo Joo), mas

no com o verbo gostar (por exemplo: *a Maria foi gostada pelo

Joo), embora os verbos adorar e gostar tenham o mesmo contedo

proposicional. Acontece que a idiossincrasia do verbo gostar, revela

da pela seleco do complemento tema oblquo, ao contrrio do que

acontece com os outros dois verbos
- adorar e comer -

que seleccio

nam um tema complemento directo, no permite que aquele funcione

em construes passivas. Nestas construes,
o argumento tema dos

verbos tem o caso nominativo, prprio do sujeito das oraes finitas,

e o verbo transitivo tem caso acusativo, o que diferente daquilo que
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se verifica com o verbo gostar, que tem caso oblquo realizado pela

preposio de. A explicao daqueles contrastes -nos dada pelos

prprios dados, uma vez que um sintagma nominal com caso oblquo
no pode ter simultaneamente caso nominativo.

A reflexo sobre as relaes gramaticais tendo por base a Teoria

do Caso e a Teoria Temtica permite, fundamentalmente, distinguir as

funes sintcticas que os constituintes da frase desempenham das

suas funes semnticas, tornando claro que umas e outras se podem
combinar de determinadas maneiras, sob determinadas condies. Por

exemplo, os sintagmas nominais sujeitos das frases a), b), c), d) e o

sujeito das frases passivas so interpretados diferentemente. Como

agente nas frases a) e b), experienciador em c) e d), e tema nas frases

passivas, correspondendo as duas primeiras significaes relao
semntica que o sintagma verbal, predicado da frase, estabelece com

o sintagma nominal sujeito e a terceira relao que o verbo estabe

lece com o sintagma nominal, seu complemento, que funciona como

sujeito da frase na construo passiva.
Verifica-se que o sujeito pode ter vrias interpretaes semnti

cas e pode tambm no ter nenhuma interpretao, quando apenas

expletivo, por exemplo, nas frases 6) acima. Sujeito e predicado so

conceitos que encerram uma grande ambiguidade e que merecem ser

bem trabalhados. Sujeito o sintagma nominal que concorda com as

marcas da flexo verbal, em pessoa, nmero e caso, mas ainda o

sintagma nominal que se relaciona com o predicado. Predicado , por
um lado, um elemento operador lexical que se relaciona com uma ou

mais variveis - os argumentos -, relao que constitui uma proposi

o, mas , por outro lado, uma categoria sintagmtica que se rela

ciona com o sujeito da orao, relao que constitui a. predicao.
A reflexo lingustica pode tambm ser aplicada a textos

literrios. Alguns poemas tornam-se certamente mais claros aps ter

sido feita a sua anlise gramatical e ter sido reconhecida a criatividade

do poeta que lhe permite alterar a infomao lexical, reclassificando

as palavras e, por vezes ainda, violando as relaes normais dos

constituintes das estruturas da sua lngua. Observem-se os excertos

seguintes:

what if a much of a which of a wind

gives the truth to summer's lie

bloodies with dizzying leaves the sun
and yanks immortal stars awry?
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blow king to beggar and queen to seem

(blow friend to fiend: blow space to time)
- when skies are hanged and oceans drowned, the single secret

will still be man

e.e. cummings&1-

Eu queria agradecer-te, Galileu

A inteligncia das coisas que me deste

Eu,

e quantos milhes de homens como eu

a quem tu esclareceste,...

Antnio Gedeo

Os olhos da ave brilham, Brilham o brilho que eu e ela quer

Joo Miguel Fernandes Jorge

e.e. cumings, neste e noutros poemas, reclassifica palavras do

lxico do ingls, por exemplo: a much of a which, para alm de jogar
com o som e o significado das sequncias de palavras bem constru

das e esplendidamente conjugadas, por exemplo: the single secret will

still be man.

Antnio Gedeo apresenta no segundo verso do seu poema

Galileo uma ambiguidade interessante que resulta da escolha da pala
vra inteligncia. Esta, no lxico do portugus, no selecciona um

complemento, ao contrrio do que acontece, por exemplo, com as

palavras compreenso e entendimento, que permitem a construo

natural da sequncia a compreenso/entendimento das coisas que me

deste. Mas o poeta escolheu a palavra inteligncia e construiu com ela

um complemento e uma orao relativa que permite ainda uma outra

ambiguidade
- a inteligncia que me deste ou as coisas que me deste.

Joo Miguel Fernandes Jorge faz, no primeiro verso, uma utiliza

o do verbo brilhar perfeitamente normal, tratando-o como verbo

intransitivo que . No entanto, no segundo verso, o poeta constri

com ele uma frase transitiva com um tema cognato
- brilham o brilho

-, a que acrescenta uma orao relativa de complemento directo
-

que

eu e ela quer, em que o sujeito plural
- eu e ela - no concorda em

nmero com a flexo verbal da palavra quer, permitindo que os dois

sujeitos se mantenham separados mas unidos no mesmo querer.

Estas so pequenas notas
sobre aspectos que a anlise lingustica

permite aprofundar. E para terminar fao ainda uma referncia

comunicao de Joo Sgua (1996) "Curiosidades sobre a Teoria
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Lgica da Identidade", apresentada aos Primeiros Encontros Interdis

ciplinares.
Recordo a dificuldade encontrada pelo autor na aplicao

daquela Teoria aos heternimos de Fernando Pessoa. Eu diria que se

verifica a mesma impossibilidade de identidade entre os nomes

prprios e os seus pseudnimos, s que esta no parece ser to

evidente. Efectivamente, no verdade que lvaro de Campos seja
Fernando Pessoa, assim como tambm Marilyn Monroe no total

mente coincidente com Norma Jean Baker. Portanto, verdade que

embora Fernando Pessoa tenha escrito "Vem sentar-te comigo, Ldia,

beira do rio", lvaro de Campos no o escreveu, do mesmo modo

que tambm no foi Marilyn Monroe quem se suicidou se foi Norma

Jean Baker quem o fez. Sabemos que nem os heternimos, nem to

pouco os pseudnimos recobrem completamente os nomes prprios.
Mas Joo Sgua reconhece-o apenas relativamente aos heternimos

literrios, porque refere a necessidade de um operador lgico escon

dido para determinar a interpretao destes e no dos outros.

Na realidade, as frases geradas pela linguagem humana, que

interpretamos com toda a facilidade, tm frequentemente operadores
nulos que nos pernitem compreender, por exemplo, que ao dizermos o

Joo partiu o brao, o brao partido foi o dele e no o brao da

cadeira, porque na relao de posse inalienvel um operador nulo na

estrutura nos permite relacionar o brao com o seu possuidor, enquan
to que se se tratasse de o brao da cadeira seria o contexto situacional

aquilo que permitiria identificar o brao como sendo da cadeira,
mesmo que a cadeira no tivesse sido verbalmente referida.

Afinal a extenso das regras lgicas da identidade aos nomes

prprios da linguagem natural encontram logo partida a dificuldade

normal resultante do simples facto de se atribuir um nome prprio
com um referente a uma varivel.

Abstract

A short and schematic comparision of the last two models of Generative

Grammar - Government and Binding Theory and The Minimalist Program
-

illustrates the most recent changes in the theory of Universal Grammar, which
seeks to represent the faculty of language - "a real object of the natural

world" -

responsible for language acquisition. Many previous basic ideas

have been eliminated or changed. The standard leveis of syntactic reprsenta
tion -

D(eep)-structure and S-structure - have given place do syntactic deri-

vations. The only leveis of represention are the phonetic form (PF) and lhe
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logical form (LF), which function as interface leveis providing instructions
for the articulatory-perceptual and conceptual-intentional systems (Chomskv
1995).

y

Both some aspects of comparative linguistic analysis and its aplications
to literary texts analysis are prescnted. On the other hand, the difficulty in

applying successfully the Logic Theory to natural language is referred as an

answer to Sgua (1996).
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