
DETERMINER SPREADING EM GREGO ANTIGO 

 

Apresentamos, nesse trabalho, uma breve ponderação sobre o fenômeno de 
Determiner Stranding (“alastramento do determinador” – DS) no grego antigo 
(especificamente, o dialeto ático do séc. IV a.C.). O Determiner Spreading é um 
fenômeno em que o mesmo determinador definido aparece mais de uma vez no DP em 
que é originado: tipicamente, tanto o substantivo quanto um adjetivo que o acompanha 
recebem um artigo definido nessa construção.  

Como aporte teórico para a análise do grego antigo, repassamos brevemente pelo 
trabalho de alguns autores a respeito do Determiner Spreading no grego moderno 
(ALEXIADOU et al., 2007; PANAGIOTIDIS & MARINIS, 2011). Em seguida, 
analisando os dados do grego antigo em si. Coletamos, para tanto, uma série de exemplos 
desse fenômeno em discursos jurídicos produzidos por retóricos atenienses do séc. IV 
a.C., bem como informações e exemplos extraídos de uma gramática tradicional do grego 
antigo (SMYTH, 1920). A análise desses dados revela que o DS na antiguidade, apesar 
de partilhar algumas características básicas com o DS moderno, possuí algumas 
distribuições e parâmetros próprios que mostram que os dois fenômenos são bastante 
distintos entre si. 

A partir daí, examinamos duas propostas teóricas que tentam explicar o DS no grego 
moderno. Contudo, discernimos que nenhuma delas era capaz de dar conta dos dados da 
antiguidade, dadas as diferenças paramétricas observadas anteriormente. Assim, 
aventamos nossa própria estrutura teórica para descrever o funcionamento do DS no 
grego antigo. No entanto, nossa proposta é inadequada para predizer o comportamento 
do DS no grego moderno.  

Em face disso, mais pesquisas são necessárias para discernir se é possível encontrar 
uma descrição mínima capaz de dar conta das duas variedades do DS de maneira 
unificada, ou se é necessário entender o DS antigo e moderno como dois fenômenos 
diferentes, apesar das semelhanças superficiais e da ligação diacrônica entre eles. 

  



DADOS E ESTRUTURAS 

EXEMPLOS DE DETERMINER STRANDING NO GREGO ANTIGO 

(1) toùs   stefánous  toùs   khrusoûs   
as-ACC  coroas-ACC  as-ACC  de.ouro-ACC 
“As coroas de ouro” 
 

(2) tèn  protéran  zétesin   tèn  hypèr  tôn  talánton 
a-ACC  primeira-ACC  investigação-ACC  a-ACC  sobre  o-GEN  dinheiro-GEN 
“A primeira investigação sobre o dinheiro” 
 

(3) tèn  adelfèn  tèn  heautoû   
a-ACC  irmã-ACC  a-ACC  ele próprio-GEN 
“A irmã dele próprio” 
 

(4) tèn  oikían   tèn  toû  khrusokhóou  
a-ACC casa-ACC  a-ACC  o-GEN  ourives-GEN 
“A casa do ourives” 

 
EXEMPLOS DA DISTRIBUIÇÃO DE POSSESIVOS SEM DETERMINER STRANDING 

 
(5) tòn  patéra   moû 

o-ACC  pai-ACC  eu-GEN 
“O meu pai” 

 
(6) tò  toútou   thrásos 

a-ACC  ele-GEN  audácia-ACC 
“A audácia dele” 

 
(7) humôn  toùs   progónous 

vocês-GEN  os-ACC  ancestrais-ACC 
“Os ancestrais de vocês” 
 

CONSTRUÇÕES DE DETERMINER STRANDING AGRAMATICAIS NO GREGO ANTIGO 
 

(8) *toùs   khrusoûs  toùs   stefánous 
 as-ACC  de.ouro-ACC as-ACC  coroas-ACC 
“As coroas de ouro” 
 

(9) *tèn  tèn  heautoû   adelfèn 
a-ACC  a-ACC  ele.próprio-GEN  irmã-ACC 
“A irmã dele próprio” 

 
(10) *tèn  heautoû   tèn  adelfèn 

a-ACC  ele.próprio-GEN a-ACC irmã-ACC 
“A irmã dele próprio” 

 

  



PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA O DETERMINER STRANDING NO GREGO ANTIGO 
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