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como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

RESUMO: O objetivo desta Tese foi restringir as diferenças semânticas básicas na 
polissemia de verbos leves às suas configurações sintáticas que, potencialmente, podem 
fazer surgir significados. Estudos formais tentam classificar e conceituar a categoria dos 
verbos leves. Surgem importantes contribuições para o campo a partir de trabalhos 
Lexicalistas, como os de Grimshaw e Mester (1988) e Butt (2010). Esta Tese pretende 
refinar a análise para classificar verbos leves, partindo de referências teóricas 
construcionistas. Para isso, apontarei problemas nas análises dos trabalhos citados. 
Mostrarei que possuir ou não uma semântica plena não diz respeito a uma 
potencialidade inerente à raiz ou mesmo ao complexo raiz e verbalizador, mas a 
potencialidades configuracionais da estrutura argumental. É um fato que haja menos 
conteúdo semântico no verbo leve, mas não é possível precisar o tamanho ou a parte do 
conteúdo semântico que falta. Conseguimos compreender a diferença entre “tomar 
banho” e “dar banho”, porém isso não faz parte de uma potencialidade da raiz, mas do 
evento sintático. Uma característica interessante que foi observada é que verbos leves 
precisam estar inseridos em uma estrutura de evento e, a partir dela, será possível o 
surgimento do significado para a construção em que o verbo leve está inserido. 
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ABSTRACT : The aim of this thesis is to restrict the basic semantic differences in the 
polysemy of light verbs to their syntactic configurations that can potentially give rise to 
meanings. Formal studies attempt to classify and conceptualize the category of light 
verbs. It has important contributions to the field from Lexicalist works, such as 
Grimshaw and Mester (1988) and Butt (2010). This thesis aims to refine the analysis to 
classify light verbs from the tradition of Projectionist theories, however, departing from 
Constructionist theoretical references. To do this, I will point out problems in the 
analysis of the cited works. I will also show that owning or not a full semantics is not 
about a potentiality inherent in the root or the root complex and verbalizer, but the 
configurational potential of argument structure. It is a fact that there is less semantic 
content in the light verb, but you can not specify the size or part of the semantic content 
that is missing. We are able to understand the difference between "dar banho" and 
"tomar banho", but this is not part of a potentiality of the root, but of the syntactic event. 
An interesting feature that is observed is that light verbs need to be entered in an event 
structure and, from there, will be possible the emergence of meaning for the 
construction wherein the light verb is inserted. 
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CAPÍTULO 1  

 O estado da arte em que se encontram os estudos de estrutura argumental dentro 

da teoria gerativa nos permite a pergunta: de onde provêm os significados dos verbos? 

Esta pergunta advém, principalmente, do fato de que alguns verbos têm significado 

polissêmico. Como lidar com os diversos significados que um só verbo tem? Algumas 

outras perguntas são desdobramentos destas indagações, como: o que é a raiz? Qual a 

participação da sintaxe e da semântica na interface sintaxe-semântica? Para além dessas 

questões, qual a teoria com as melhores ferramentas para a análise de polissemia verbal? 

 Nesta Tese, o intuito é discutir a polissemia verbal. Analiso estruturas 

correspondentes a diferentes significados de verbos leves, partindo da premissa de que 

os verbos são divididos nas seguintes classes: verbos plenos, verbos auxiliares, verbos 

leves, expressões idiomáticas e metáforas. Em relação ao fenômeno da metáfora, a 

gramática gerativa terá que fazer a opção de não analisá-lo, dado que a teoria não 

possui, coerentemente ao seu arcabouço teórico, as ferramentas necessárias para darem 

conta deste fenômeno.  

 As abordagens de verbos leves na literatura linguística parte da proposta de que 

existem verbos essencialmente leves, como dar ou fazer. No entanto, veremos que 

qualquer verbo tem a potencialidade de ser leve, dado que um verbo não existe 

isoladamente, assim como qualquer palavra não existe isoladamente (cf. MARANTZ, 

1997).  Diante disso, analisaremos dados de verbos como pegar (pegar uma gripe, 

pegar aquele rapaz, pegar a rua Castro Alves, pegar a filha na escola) e matar (matar 

a saudade, matar a garrafa de cerveja e matar a bola no peito) para demonstrar que 

não existe marca intrínsica que delimite a classe de palavra e muito menos o tipo de 

verbo que uma raiz terá. 

A primeira pergunta necessária que decorre do parágrafo acima é: o que são 

verbos leves? Existem muitas abordagens dentro da teoria gerativa que pretendem 

responder a esta pergunta. A afirmação é a de que verbo leve é uma classe verbal cujos 

verbos não possuem um conteúdo semântico que permita uma definição precisa do 

significado. Veremos que a teoria assumida nesta Tese, a Exo-esqueletal, prevê 

parcimônia na semântica lexical para qualquer categoria sintática antes de sua inserção 

na estrutura argumental. Diante deste fato, a definição acima não seria capaz de 

diferenciar um verbo leve de um verbo pleno ou de qualquer outro. Logo, verbo leve é 

uma categoria de evento, um predicado complexo cuja contribuição específica é 



10 
 

aspectual. Uma possibilidade é conseguirmos atingir o significado da sentença por meio 

de paráfrases como: pegar uma gripe = experienciar/receber uma gripe. A análise dos 

dados desta Tese seguirá este modelo, partindo destas hipóteses sobre a classe de verbos 

leves. 

Na teoria linguística, existem duas famílias de hipóteses sobre a relação entre o 

contexto sintático e seus significados: a projecionista (CHOMSKY, 1995; 

JACKENDOFF, 1992; LEVIN, 1999 etc) e a construcionista (MARANTZ, 1997; 

BORER, 2003, 2005a, 2005b etc). 

 De acordo com a hipótese projecionista, cada verbo em uma dada língua possui 

um conjunto ou uma lista de conjuntos de papéis temáticos a serem atribuídos aos seus 

argumentos em certa posição sintática. Essas posições sintáticas são criadas por cada 

verbo de acordo com o papel temático que deve ser descarregado sobre seus 

argumentos, a fim de produzir o significado desejado. Quando a inserção lexical 

acontece, o papel temático de cada argumento sintático é descarregado a partir das 

potencialidades semânticas internas ao verbo no contexto da inserção. A teoria 

minimalista de Chomsky (1995) é uma teoria projecionista, também designada como 

lexicalista, dado que a entidade que origina a projeção dos papéis temáticos para a 

estrutura sintática é o item lexical.  

 A hipótese construcionista inverte a direção da operação: o verbo por si só 

consiste meramente em sua forma fonológica. Dependendo da construção dentro da qual 

será inserido, um significado particular emerge. Além dos vários componentes da 

construção, o morfema categorizador é um componente essencial do contexto sintático 

que transforma uma raiz pura em um verbo.    

  Assim como nas teorias projecionistas, não existe unanimidade na hipótese 

construcionista. Para a Morfologia Distribuída (MARANTZ, 1997), a hipótese proposta 

para o ponto da derivação em que acontece a convencionalização do significado é que 

uma raiz toma a sua leitura enciclopédica (arbitrária, não composicional) no estágio 

derivacional em que ganha o seu primeiro morfema categorizador. Dessa fase em 

diante, todos os novos significados provenientes do processo derivacional seriam 

regular e composicionalmente derivados do seu primeiro significado negociado.  Por 

exemplo, a raiz √pur- torna-se o adjetivo puro quando adjetivada, e com a adição do 

sufixo nominalizador -eza torna-se o nome pureza, sintaticamente derivado do adjetivo 

puro. O significado do nome é composicionalmente derivado do significado do adjetivo 

puro. E, do significado de puro, provém derivacionalmente o do verbo purificar.  
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 Ainda segundo a Morfologia Distribuída, quando duas palavras são relacionadas 

morfologicamente, existem duas possibilidades sintáticas para alicerçar as leituras 

semânticas. Arad (2003) exemplifica: 

 

 

 

 

 Observamos que a categorização da palavra pode ser obtida com a concatenação 

imediata de um categorizador à raiz ou através de uma recategorização. Nas árvores 

acima, o verbo to hammer (martelar) pode significar prender batendo com um martelo 

ou qualquer outro objeto que produza pancadas semalhantes à de um martelo. A outra 

possibilidade é uma formação com leitura composicional estrita, como tape (fita) e to 

tape (colar com fita). O verbo, neste caso, herda o significado do nome tape interno.  

Em português, a sentença ela colou o selo no envelope com saliva é gramatical, 

enquanto que *ela esmaltou o vaso com aquarela não é. As propostas de Marantz 

(1997) e Arad (2003) para esta diferença na composicionalidade semântica do verbo são 

que a estrutura morfológica do verbo colar contém a raiz √col-, mas não o nome cola; o 

verbo esmaltar contém a raiz esmalt- e o nome esmalte, e o significado do verbo é 

composto a partir do significado do nome. A aposta da teoria está no significado 

arbitrário negociado na inserção do primeiro morfema categorizador da raiz e na 

composicionalidade do significado em todas as camadas posteriores à do primeiro 

categorizador.  

 Essa teoria, porém, não explica significados não composicionais tardios em 

palavras com múltiplas camadas. A teoria Exo-esqueletal (BORER, 2005a; 2005b; 

2013) considera inúmeros casos em que a raiz aparece em diferentes estruturas, em cada 
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uma delas com um significado não composicional em relação às demais, como na 

sequência act, react, reaction, reactionary (agir, reagir, reação e reacionário) (BORER, 

2003). Note que o significado de react não é composicionalmente derivado do 

significado do verbo act, e o significado da palavra reactionary não é 

composicionalmente derivado do significado de reaction. Este conjunto de dados 

conduz Borer a concluir, contrariamente a Marantz, que a busca enciclopédica pode ser 

aplicada em qualquer ponto da derivação de uma palavra complexa. A vantagem deste 

tipo de abordagem é a preservação da morfologia, já que este componente é muito caro 

ao sistema computacional da linguagem, dado que é grandemente responsável pela 

economia gramatical, porque tenta garantir a herança de dados da gramática. 

 Um exemplo de como Borer, na teoria Exo-esqueletal, aborda os casos 

idiomáticos é muito conveniente para alguns exemplos do português. O nome 

proveniência é lido composicionalmente a partir do adjetivo proveniente, que por sua 

vez, é lido composicionalmente a partir do verbo provir, ao passo que o nome 

conveniência tem, além da leitura de estrutura argumental composicional (AS-

nominals), também a leitura referencial (R-nominals) de ‘pequena coisa prática’. Para 

Marantz, este caso não tem previsão, porém Borer (2009) oferece uma proposta mais 

estruturada a respeito de categorizadores. Ela propõe uma distinção entre 

categorizadores (functores) funcionais – tempo, determinante etc. – e lexicais – 

nominalizadores, verbalizadores, adjetivadores – (FF e FL), sendo que somente os 

functores funcionais (FF) fecham a possibilidade de formação idiomática na 

concatenação seguinte. No exemplo: a checagem vagarosa dos relatórios pelos 

pareceristas mostrou sérios problemas, a leitura do nominal checagem é herdada a 

partir da leitura do verbo checar dentro do nominal. A transparência do nome checagem 

para a estrutura argumental do verbo checar decorre do fato de que o sufixo –agem é 

somente um functor lexical (FL). De fora para dentro, o primeiro functor funcional (FF) 

juntado ao nome é o Determinante a em a checagem: DP[a [[[chec]R a]vgem]n]. Este, 

sim, tem o poder de fechar o domínio sintático da construção da palavra. Este exemplo 

ilustra a lógica da teoria de Borer a respeito das fronteiras sintáticas para leituras 

semânticas composicionais.  

 Permanece a necessidade de discriminar, em português, quais são as peças 

lexicais e configurações com poder funcional de formar fronteiras. Retornando ao nome 

conveniência, ele pode idiomatizar-se depois, no contexto uma conveniência, porque 

acima do functor lexical –ia vem o functor funcional do determinante uma. Para o 
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estudo de estrutura argumental, a fronteira entre verbo e objeto direto não impede a 

idiomatização (dar bola, chutar o balde, passar a perna, comer mosca etc.), porque, 

nestes casos, a entrada enciclopédica do idioma precisa ativar o templato [V DP]. O 

termo templato, na teoria Exo-esqueletal, significa uma configuração sintática fixa, com 

informações sintáticas suficientes que, já por si só, permitem uma interface sintaxe-

semântica bastante precisa.  

 É controversa a tese de que é possível encontrar um princípio explanatório para a 

polissemia a partir de propriedades inerentes das raízes, propriedades estas que são 

muito difíceis de definir. Por isso, julgo apropriada, para a análise de verbos leves, o 

templato de estruturas eventivas da Teoria Exo-esqueletal. 

         A Tese será estruturada em sete capítulos. O capítulo 2 será dedicado a um 

histórico das teorias projecionistas e construcionistas na abordagem do tema da 

estrutura argumental. No capítulo 3, farei uma abordagem confrontando a teoria Exo-

esqueletal e a teoria de Linguística Cognitiva, enfatizando o fato de que a precedência 

morfológica é imprescindível para a teoria Exo-esqueletal, enquanto que, para a teoria 

Cognitiva, não é fundamental ou sequer considerada como responsável por qualquer 

efeito semântico. Para essa teoria, a semântica, mesmo isoladamente, tem capacidade de 

formação gramatical. No capítulo 4, desenvolverei as relações entre estrutura 

argumental e significados. O objetivo será discriminar a parte do significado que é 

proveniente da estrutura e a parte do significado que é proveniente da interface do 

componente da gramática com a semântica em diferentes propostas de interface sintaxe-

semântica. Mostrarei dados de verbos cujos significados são herdados 

morfologicamente, como os denominais, deverbais ou deadjetivais. No capítulo 5, 

desenvolvo a base para a análise da classe de verbos leves: as estruturas de evento. Estas 

estruturas serão templatos cujos nós de evento terão “sabores” baseados na Aktionsart 

com a função de “antecipar” a semântica, de modo que a sintaxe seja responsável pelo 

comportamento semântico. Este mecanismo ocorrerá não de modo a introduzir 

semântica para dentro da raiz, mas sim para o nó funcional, com respaldo na 

morfossintaxe. O sexto capítulo será o capítulo destinado a apresentar as propriedades 

semânticas dos verbos leves, já que o capítulo seguinte, o capítulo 7, trará, finalmente, 

as estruturas propostas para a análise de verbos leves. O capítulo final será reservado a 

apresentar as contribuições desta Tese para a discussão sobre a relação entre teoria e 

análise de dados formais de língua, já que a teoria gerativa possui duas grandes 
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correntes teóricas que se esforçam para dar conta dos estudos computacionais de língua: 

Projecionismo e Construcionismo.  
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CAPÍTULO II – ALTERNATIVAS TEÓRICAS DA GRAMÁTICA GE RATIVA 

 

Uma característica central da teoria da gramática gerativa é a de que a 

capacidade humana de linguagem é considerada como proveniente da configuração 

genética e alocada na mente/cérebro. O inatismo, que está na base dessa teoria, afasta-

nos da noção de mente como uma tabula rasa e, portanto, de teorias behavioristas 

(SKINNER, 1953, 1957) e construtivistas (PIAGET, 1959). O saber de língua é visto 

como um sistema de competência específico que emerge na mente de uma criança, 

independentemente de ensino regular, desde que ela seja exposta aos assim chamados 

“dados primários”, os da fala cotidiana que aparecem naturalmente no convívio social. 

Segundo essa hipótese, nos seus primeiros anos de vida, a simples exposição à fala faria 

eclodir, na criança, as opções estruturais necessárias para a fixação da gramática da 

língua de sua comunidade. Essa teoria da aquisição requer uma teoria da gramática na 

qual a parte universal será extremamente poderosa e capaz de prever a rapidez e 

facilidade com a qual as crianças “normais” aplicam a gramática de uma maneira 

gerativa, ou seja, capaz de produzir um número infinito de sentenças e decidem quais 

são os parâmetros – possibilidades estruturais – da gramática de sua língua. 

 

2.1.  Teorias Projecionistas 

A gramática gerativa cujo primeiro modelo acabou ganhando o nome de Modelo 

Padrão (Standard Theory) tem como característica a proposição de dois níveis de 

estrutura sintática, denominados estrutura profunda (Deep structure) e estrutura 

superficial (Surface structure). Esses dois níveis, neste modelo, são relacionados através 

das operações sintáticas chamadas de transformações, as quais mudariam a forma das 

sentenças sem afetar o seu significado. Os fatos que Chomsky quis captar neste 

momento foram as equivalências semânticas que se mantêm entre sentenças 

sintaticamente distintas tais como os pares 1. ativa-passiva; 2. alçamentos; 3. 

afirmativa-interrogativa:  

 

1. O menino chutou a bola            A bola foi chutada pelo menino 

2. Parece que o Zé está zangado           O Zé parece estar zangado 

3. Zé deu um recado a Bia            Que recado Zé deu a Bia?  
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 No par de sentenças 1, o sintagma nominal [a bola] realiza o papel temático de 

paciente tanto na sentença ativa quanto na sentença passiva; o sintagma nominal [o 

menino] preserva o papel temático de agente tanto na posição de sujeito quanto na de 

agente da passiva.  

 No par 2, o sintagma nominal [Zé] é interpretado como argumento de [estar 

zangado] em ambas as sentenças. 

 No par 3, o sintagma nominal [um recado] preserva, na oração interrogativa, o 

papel temático de tema que ele adquire no contexto sintático do sintagma preposicional 

[um recado a Bia].    

 Esses exemplos ilustram a ideia de que os papéis temáticos são preservados, 

apesar da mudança na estrutura sintática. O modelo de gramática gerativa proposto por 

Chomsky (1965), conhecido como Modelo Padrão, tem o esquema dado abaixo. Note-

se que a interpretação semântica tem como ponto de partida a estrutura profunda.  

 

 

 

 Em 1972, com o livro Semantic interpretation in generative Grammar, Ray 

Jackendoff discute vários problemas semânticos, mostrando que a ideia da leitura 

semântica ser feita sobre a estrutura profunda não é empiricamente satisfatória. 

Fenômenos de escopo, anáfora, foco e pressuposição forçam a mudança do modelo (cf. 

LASNIK e LOHNDAL, 2013). Um exemplo simples disso está na observação de que a 

ordem linear de negação e quantificadores afeta a leitura, como, por exemplo, em: 
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4. O metrô não afetou muitas pessoas  

      Muitas pessoas não foram afetadas pelo metrô 

5. O João está contente com as notas dele. 

        Ele está contente com as notas do João. 

 

 Em 4, na forma ativa, a negação c-comanda o quantificador e, na leitura 

resultante, o quantificador está sob o escopo da negação. Na passiva, a inversão da 

ordem linear afeta a relação de c-comando e, consequentemente, o escopo, resultando 

na preservação da leitura do quantificador. 

 Também em 5, vemos que o c-comando afeta a interpretação do par DP e o 

pronome: o nome João não pode receber referência idêntica à do pronome ele, porque 

um nome é obrigatoriamente livre de correferência pelo Princípio C da teoria da ligação.  

 Em face deste tipo de discussão, o modelo de gramática precisou ser 

reformulado e a leitura semântica foi atribuída ao nível da estrutura superficial. Este 

modelo recebeu o nome de Teoria Padrão Estendida:  

 

  

 

 Na Teoria Padrão Estendida, foi adotada a noção de vestígio ou traço (trace), 

uma marca simbolizada pela letra t, que simboliza uma posição sintática que recebe a 

leitura semântica de um sintagma ausente na fonologia, porém necessária sintatica e 

semanticamente. Essas brechas, que ganham leitura, estão localizadas nos pontos de 



18 
 

onde tiveram origem: sintagma complemento direto em orações na forma passiva, 

sujeito alçado e QU- movido, respectivamente: 

 

6. A bola foi chutada t pelo menino 

7. O Zé parece t estar zangado 

8. Que recado Zé deu t a Bia?  

 

 Nessa fase, as pessoas se dedicaram a compreender os princípios e parâmetros 

de papéis temáticos, deslocamentos, alçamentos, concordância e caso. A teoria modular 

vigente da sintaxe previa uma separação entre as estruturas das sentenças e a estrutura 

do interior das palavras.  

Os dados empíricos que serão apresentados e discutidos nesta Tese são de 

grande relevância para a formação teórica no que tange à interface sintaxe-semântica. A 

dissidência básica na área é entre Projecionistas e Construcionistas, como apontei na 

introdução. De acordo com Chomsky (1970), as idiossincrasias semânticas de nominais 

derivados de verbos conduzem à radical separação entre verbos e seus nomes derivados. 

Alguns fenômenos são importantes de serem notados, tais como o fato de o 

léxico ser responsável por fornecer à sintaxe ferramentas para que os itens se combinem 

em estruturas já previstas pela teoria X’. Regras transformacionais, como vimos acima, 

convertem Estrutura Profunda em Estrutura Superficial e as estruturas que estão em 

Estrutura Superficial serão interpretadas na Forma Lógica (LF – Logical Form), o 

componente interpretativo do modelo. 

 A teoria assume a configuração de papéis temáticos, logo, noções como agente, 

alvo e tema são relevantes para a descrição semântica das sentenças, devido às relações 

estabelecidas por eles. Cada posição de complemento ou especificador deve receber um 

papel temático, porém restrita pelo critério-θ. Este critério presume que cada argumento 

carregue somente um papel temático, e cada papel temático seja atribuído a somente um 

argumento. As atribuições de papel temático são locais, ou seja, antes da aplicação das 

regras transformacionais, diferentemente da aplicação de Caso. Se a teoria determina 

que as Estruturas Superficiais são Estruturas Profundas enriquecidas, e as contribuições 

da Estrutura Profunda são consideradas no componente interpretativo, podemos 

conjecturar o fato de que o léxico determina a gramática e que a direção da formação de 

sentenças começa na semântica e termina na sintaxe. Direção contrária à que veremos 

com o surgimento da Morfologia Distribuída (MARANTZ, 1997). Com o Programa 
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Minimalista (CHOMSKY, 1995), a teoria chomskiana é sintetizada de modo que alguns 

níveis de representação que pareciam redundantes desapareçam.  

 O acarretamento dos critérios dos papéis temáticos para a teoria é o aumento do 

número de entradas lexicais de um verbo ou a invenção de regras lexicais, quando o 

verbo tiver estruturas temáticas diferentes. Isto porque, se o verbo já vem para a sintaxe 

com seus papéis temáticos especificados, então, devem existir, no léxico, várias 

entradas para verbos polissêmicos como tomar (tomar um susto; tomar um suco; tomar 

um ônibus). 

 Além do problema de economia linguística acarretado pela multiplicação de 

entradas lexicais, outro problema em relação a essa teoria diz respeito ao tratamento de 

expressões idiomáticas. Qual papel temático atribuir a chuteiras em “João pendurou as 

chuteiras” no sentido de João aposentou-se? A teoria não possui uma maneira 

satisfatória de dar conta desses problemas que surgem quando se trata de um modelo de 

gramática que concede à semântica a precedência na análise formal. Estes problemas, 

no entanto, são resolvidos de maneira firme e clara por autores construcionistas. Harley 

(2013) propõe que os idiomas são listados na Lista 3 (Enciclopédia), exemplificando 

com o verbo throw, que significa atirar nos contextos mais gerais, vomitar no contexto 

throw up e manta leve no contexto de nome a throw. 

 Chomsky aprofundou a teoria sobre a Gramática de tal modo que, hoje, temos 

uma teoria rica e com muitas vertentes que tentam considerar alguns conceitos e 

fenômenos linguísticos gerados pelos estudos sobre a linguagem que ele desenvolveu. 

São muitos os autores que se empenharam em lapidar o modelo Projecionista que 

Chomsky apresentou. A noção de conceito, por exemplo, é uma noção muito cara à 

teoria. Diante desse quadro, Jackendoff (1992) intensifica a tensão entre a noção de 

conceito enquanto entidade externa e a de conceito enquanto entidade mental. No 

primeiro caso, conceito é como um objeto físico, que pode ser apreendido; no segundo 

caso, conceito é um produto da imaginação, veiculado através da língua, de gestos, etc. 

Jackendoff faz um paralelo com as noções de língua-E e língua-I (CHOMSKY, 1986) e 

o foco do trabalho são os Conceitos-I. 

Uma sentença codifica um conceito-I (pensamento). Com base nesse conceito, o 

usuário da língua pode realizar várias tarefas, como verificar a consistência da sentença 

com outros conhecimentos linguísticos ou extralinguísticos, fazer inferências, formular 

respostas ou traduzir idiomas. Assim como há uma quantidade infinita de estruturas 

sintáticas, há uma variedade indefinida de conceitos que podem ser evocados na 
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produção e compreensão de sentenças. Portanto, os conceitos-I expressos por sentenças 

não podem ser codificados mentalmente como uma lista; devem ser caracterizados nos 

termos de um conjunto finito de primitivos mentais e um conjunto finito de princípios 

de combinação mental que descrevem o conjunto de conceitos-I possíveis expressos por 

sentenças. 

Sentenças, nesse sentido, são combinações de palavras, e palavras expressam 

conceitos lexicais. A criatividade em conceitos lexicais prevê que um conceito como o 

de “cachorro” não possa ser codificado como protótipo, porque, se assim fosse, ao 

deparar-se com um novo cachorro, o possuidor do conceito não reconheceria o referente 

como um cachorro. No entanto, tampouco pode ser uma lista infinita de cachorros 

possíveis, pois o cérebro é finito.  

Diante disso, a pergunta “como são adquiridos os conceitos lexicais?” é de 

extrema necessidade, e a hipótese é a de que o estoque de conceitos lexicais é 

construído a partir de uma base inata de conceitos possíveis, modulados pela 

contribuição da experiência linguística e não-linguística. Os conceitos lexicais são 

compostos e podem ser decompostos em termos de primitivos e de princípios 

combinatórios da gramática inata dos conceitos lexicais. Esta é uma hipótese contrária à 

visão de Fodor (1975), que define conceitos como átomos, ligados uns com os outros, 

por meio de postulados de significado. 

Há alguns pontos de contato, porém, entre a Semântica Conceptual de 

Jackendoff e a Gramática Cognitiva (GEERAERTS, 1995; GOLDBERG, 1995; 

FERRARI, 2011 e 2013) sua preocupação com a representação mental do mundo e sua 

relação com a língua, com a codificação de conceitos espaciais e suas extensões em 

outros campos conceituais. Difere, no entanto, em muitos aspectos do programa da 

Linguística Cognitiva, como o fato de manter níveis de representação separados uns dos 

outros, o que caracteriza o conceito de Modularidade da Gramática Gerativa, e na 

aposta em uma forte base formal inata para a aquisição de conceitos, ou seja, a 

importância da precedência da gramática. 

Para Jackendoff (1992), a estrutura conceptual é baseada na teoria X’. As 

unidades da estrutura conceptual são constituintes conceptuais, cada um deles 

pertencente a uma das categorias ontológicas maiores: Coisa, Evento, Estado, Ação, 

Lugar, Caminho, Propriedade e Quantidade. 

Para Jackendoff, os papéis temáticos são parte do nível de estrutura conceptual, 

não parte da sintaxe. São nada mais que configurações estruturais particulares na 
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estrutura conceptual. Portanto, termos como tema, agente, etc. não são primitivos da 

teoria semântica, mas noções relacionais definidas estruturalmente sobre as estruturas 

sintáticas, como as noções de Sujeito e Objeto na teoria GB. 

Jackendoff prevê múltiplas estruturas argumentais. O verbo climb (escalar), por 

exemplo, ocorre com três típicas estruturas argumentais: (a) intransitiva, (b) transitiva, 

(c) PP. O esquema apresenta uma representação que daria conta das três possibilidades: 

 

climb V_____ <XPj> [Evento IR ([Coisa]i, [Caminho{PARA([Lugar TOPO-DE ([Coisa 

] j)])}]{ j})] 

Se o complemento for o NP the mountain (a montanha), então o caminho com 

PARA O TOPO DE é o que prevalece, pois a montanha é compatível com Coisa, e a 

única alternativa com Coisa é o Caminho para o topo. Nas outras duas situações, em que 

há PP ou não há nada, a parte entre chaves é eliminada. O Caminho pode ser 

estabelecido pelo PP, e fica coindexado com ele; e pode ser indeterminado, onde não há 

coindexação alguma. 

Jackendoff, portanto, contribui para a teoria no desenvolvimento do termo 

conceito, bem como com a análise de polissemia, fenômenos importantes no que diz 

respeito aos pontos desenvolvidos nesta Tese. Jackendoff, porém, não apresenta casos 

de verbos com polissemia estrutural, mas apenas exemplos em que há uma relação de 

um para um no que diz respeito à interface sintaxe-semântica. Desta maneira, não 

resolve casos como tomar suco, tomar ônibus ou tomar soco. 

Neste resumo, não pretendi esgotar a lista de autores que se dedicaram a 

apresentar análises para o estudo da linguagem escolhendo o caminho da precedência da 

semântica em relação à sintaxe.  

Veremos, em seguida, modelos da vertente teórica construcionista. Nestas 

vertentes, podemos assegurar a precedência da sintaxe diante da multiplicidade quase 

irrestrita da semântica. 

 

2.2. Teorias Construcionistas 

 

Assim como há a dissidência que chamarei de grande porte: Projecionistas X 

Construcionistas, há ainda a dissidência que chamarei de pequeno porte: Morfologia 

Distribuída versus Exo-esqueletal. Veremos, a seguir, de que forma essas vertentes 
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contribuem para o desenvolvimento do Modelo de Gramática das teorias 

Construcionistas e de que forma elas se diferenciam. 

 

2.2.1. Morfologia Distribuída 

 

Com o intuito de contribuir para os avanços nos estudos de gramática gerativa e 

com o objetivo de confrontar alguns pressupostos teóricos, principalmente no que diz 

respeito ao léxico, Marantz (1997) propõe algumas mudanças no modelo de computação 

sintática. Até então, constituintes elementares tinham origem no léxico para a 

composição na sintaxe. O léxico é a fonte dos itens usados pelo sistema computacional 

da sintaxe, uma lista. No Lexicalismo, as palavras são criadas no léxico por meio de 

processos distintos dos processos sintáticos, conforme pudemos discutir na seção 1.1 

desta Tese. 

No Lexicalismo, portanto, o que sabemos sobre as palavras não é o mesmo que 

sabemos sobre sintagmas e sentenças.  

Marantz (1997, p. 2), porém, afirma que a prerrogativa Lexicalista está errada:  

 

Everyone who has worked on the issues of domains – what are the domains for 
"lexical phonological rules", what are the domains of "special meanings", what are 
the domains of apparently special structure/meaning correspondences – knows that 
these domains don't coincide in the "word" and in fact don't correlate (exactly) with 
each other.1 

 

Para ele, um modelo de gramática deve conter uma ou mais listas de elementos 

atômicos que o sistema computacional da gramática deve combinar em unidades 

maiores. Na Morfologia Distribuída, o léxico é substituído por listas distribuídas, 

acessadas ao longo da derivação: 

 

                                                           
1
 Todo mundo que já trabalhou com as questões de domínios - Quais são os domínios para "regras fonológicas 

lexicais", quais os domínios de "significado especial", quais os domínios das aparentemente especiais 
correspondências estrutura/significado - sabe que estes domínios não coincidem na "palavra" e, de fato, não se 
correlacionam (exatamente) uns com os outros. 
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A Lista 1 (ou Traços abstratos) fornece as raízes atômicas e morfemas 

gramaticais abstratos para o sistema computacional. Os conjuntos de morfemas 

gramaticais abstratos são determinados pela Gramática Universal e talvez por princípios 

particulares a cada língua. 

A Lista 2 (ou Vocabulário) fornece as formas fonológicas para os nós terminais 

sintáticos.  Há um debate  na área a respeito da fase da derivação em que entra a forma 

fonológica das raízes: Lista 1 ou Lista 2 (MARANTZ, 1997; HARLEY & NOYER, 

1999; BORER, 2005 a e b). A Lista 2 inclui informação sobre as conexões entre 

conjuntos de morfemas gramaticais e traços fonológicos, que são as regras de inserção. 

Os itens de Vocabulário competem para a inserção, ganhando a competição o mais 

especificado quanto aos traços albergados pelo nó onde deverá ser inserido. 

A Lista 3 (ou Enciclopédia) lista os significados especiais de raízes particulares 

em contextos sintáticos específicos, dentro de domínios locais. Não é gerativa (assim 

como a Lista 2), mas também pode ser expandida.  
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Neste modelo, assume-se que a construção de palavras complexas se dá na 

sintaxe, considerando que os mecanismos que geram palavras, sintagmas e sentenças 

(concatenar e mover) são os mesmos. O que vai diferenciar uma categoria de nível 

lexical de uma categoria frasal será a função das categorias dos constituintes 

envolvidos, e não as operações que as combinam. 

Quanto ao significado especial, a descrição dada no Lexicalismo é a de que o 

léxico fornece correspondências entre som e significado para unidades do tamanho de 

uma palavra, enquanto a sintaxe fornece tais correspondências para construções feitas 

de palavras. Isto porque palavras têm significados especiais, enquanto estruturas 

sintaticamente derivadas têm significados previsíveis construídos a partir de 

significados das partes da estrutura interna. 

Essa descrição tem um problema, pois, considerando o significado de expressões 

idiomáticas, não parece haver uma divisão muito nítida entre significado especial de 

palavras e significado especial de sintagmas, como: entrar pelo cano; chutar o balde; 

descascar um abacaxi; a vaca foi para o brejo; a cobra vai fumar etc. 

Uma solução que Jackendoff (1996) encontra é expandindo o léxico para incluir 

tais expressões. Entretanto, expandir o léxico parece não ser uma solução, pois não é 

verdade que uma construção de qualquer tamanho possa significar qualquer coisa. 

Marantz (1997) mostra que o núcleo sintático que projeta o agente define domínios de 

localidade para significados especiais, observando que nada acima deste domínio pode 

servir de contexto para o significado especial de qualquer raiz abaixo deste núcleo, e 

vice-versa, conforme podemos observar no diagrama abaixo: 

 

 
                                                                                                 (MARANTZ, 1997) 

 

A proposta de Marantz, desta maneira, explica os seguintes fatos observados por 

ele: 
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a. Não há expressões idiomáticas com agentes fixos (a vaca foi pro brejo e a 

cobra vai fumar são da classe small clause, em que os sujeitos não são 

agentes); 

b. Não há expressões idiomáticas de passivas eventivas, mas é possível que 

haja de passivas estativas; 

c. Não há expressões idiomáticas com morfema causativo e verbo agentivo 

mais baixo, mas é possível haver expressões idiomáticas com morfema 

causativo e verbo não agentivo mais baixo. 

 

É importante notarmos que isso põe em xeque a proposta de Jackendoff de 

expandir o léxico para incluir expressões idiomáticas. Se o léxico é um armazém de 

idiossincrasias, não deveria haver restrições sintáticas quanto a que tipo de expressão 

pode estar armazenado lá. Isso também cria problemas para teorias cognitivistas, que 

negam a existência autônoma da sintaxe, como, por exemplo, a da Gramática das 

Construções (GOLDBERG, 1995). 

Marantz diz que não há correspondência especial entre estrutura e significado 

em uma dimensão específica. Ou seja, se a morfofonologia justifica a decomposição em 

uma estrutura complexa de nós terminais, então a sintaxe deve criar tal estrutura e ela 

deve ser interpretada de maneira regular. Um exemplo disso seria: “nominalizador”  – 

que carrega a implicação semântica de sua estrutura interna, que inclui um uma raiz 

(nomin-),  um sufixo adjetivador (-al), um sufixo verbalizador (-iza), uma marca de 

particípio passado (-d) e um sufixo nominalizador agentivo (-or).  

Se é correto ou não que toda combinação estrutural de morfemas seja 

interpretada regularmente, sem exceção, o que é crucial aqui é que ninguém, até o 

momento, segundo Marantz, mostrou que palavras têm uma correspondência especial 

entre estrutura e significado que expressões idiomáticas frasais não tenham. De fato, 

para ele, nem expressões idiomáticas frasais, nem palavras derivadas têm 

correspondências especiais entre significado e estrutura. Para ele, apenas as raízes 

possuem significados especiais. 

Segundo Marantz, “Remarks on Nominalization” liquida o lexicalismo. Neste 

artigo de Chomsky (1970), as nominalizações compartilham algumas propriedades 

distribucionais com os verbos, como a capacidade de tomar complementos e sujeitos, 

por exemplo; mas também compartilham propriedades distribucionais com nomes, 

como as morfológicas.  
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Na proposta da Morfologia Distribuída, as raízes não projetam estrutura 

sintática. De fato, carregam propriedades semânticas que as licenciam em determinados 

contextos sintático-semânticos, mas essas propriedades não-gramaticais não são 

responsáveis pela estrutura morfossintática associada, seja a morfossintaxe do sintagma 

verbal, seja a morfossintaxe do sintagma nominal. Isso confere à proposta um caráter 

não-projecionista, diferentemente da proposta lexicalista em que a raiz projeta a 

estrutura sintática na qual ela será inserida.  

Folli e Harley (2005) reforçam a proposta da Morfologia Distribuída com um 

estudo que lança a necessidade de “sabores” para v (vezinhos) na categoria de verbos 

leves que introduzem argumentos externos. Ou seja, o que temos são restrições 

sintáticas para uma noção semântica. A proposta é que vDO exige um sujeito agente, 

enquanto vCAUSE não tem essa exigência. Observaram ainda que vezinhos 

introdutores de argumento externo diferentes também selecionam diferentes tipos de 

complemento. Os vDO tomam complementos nominais, enquanto o vCAUSE com um 

causador externo exige uma small clause (SC) como complemento. As autoras lançam 

essa proposta através do estudo feito com as construções fare + infinitivo (FI) e fare + 

par (FP) em italiano, em que defendem que fare é a realização não afixal do vezinho. 

Na proposta das autoras, vDO não restringe complemento, podendo ter um 

complemento nominal ou uma SC. Já o vCAUSE seleciona somente SCs. O contrário 

ocorre com relação à seleção do argumento externo: vDO seleciona agente e o vCAUSE 

não é tão exigente assim em relação ao argumento externo. As consequências dessas 

afirmações são as seguintes:  

 

a. Se um v toma um sujeito inanimado, no caso não marcado esse v deve ser 

um vCAUSE e, portanto, tomar um complemento small clause: Gianni ha 

fatto temperare la sua matita da ogni ragazzo (Giannij fez apontar o lápis 

dele*i/j por cada o meninoi);   

b. Se um v toma um complemento nominal, será necessariamente um vDO e, 

portanto, exigirá um argumento agente externo – isto é, um ser animado no 

caso não marcado: Gianni ha fatto temperare la sua matita a ogni ragazzo 

(Giannij fez cada o meninoi apontar o lápis delei/j). 

 

Assim como há, no Projecionismo, diversas análises diferentes para um mesmo 

fenômeno ou mesmo vertentes que possam ser mais ou menos lexicalistas, nas teorias 
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Construcionistas esta variedade também ocorre, tanto que Hagit Borer, embora 

Construcionista, não defende a Morfologia Distribuída. Desta maneira, desenvolveu o 

modelo Exo-esqueletal para o estudo de gramática. Veremos, a seguir, alguns de seus 

principais pressupostos.  

 

2.2.2. Exo-Esqueletal 

 

Exo-esqueletal é um modelo de gramática gerativa proposto por Hagit Borer. A 

ideia principal e mais particular é que os itens lexicais não possuem categoria lexical 

inerente. A categoria da palavra é imposta de fora, pelo contexto sintático no qual o 

item está inserido, justificativa para nomear o modelo de Exo-esqueletal: o importante é 

o esqueleto que está fora, envolvendo, o item a ser classificado.  Isso quer dizer que 

uma palavra não é, isoladamente, um nome ou um verbo, ou um nome não é massivo ou 

contável, e um verbo não é télico ou atélico. Por outro lado, o sintagma determinante, 

sim, é massivo ou contável, e o sintagma verbal é télico ou atélico. A Exo-esqueletal é 

um modelo que não permite, portanto, type-shiftings (mudanças de tipo) ou 

ambiguidades lexicais. Neste sentido, o modelo provoca uma ruptura entre a estrutura e 

o léxico, ao mesmo tempo em que promove uma correspondência forte entre estrutura e 

significado.  

Borer assume que itens lexicais, ou listemas, consistem em ricas informações 

conceptuais e uma matriz fonológica. A informação conceptual permanece inviolável 

durante a sintaxe (e semântica composicional) e seu conteúdo será checado somente 

depois que a derivação sintática for realizada. Se o conteúdo conceptual é compatível 

com o que a derivação sintática sugeriu para a semântica composicional, a derivação é 

considerada gramatical e conceptualmente provável. Mas, se o conteúdo conceptual não 

for compatível com a derivação sintática, o resultado da sentença pode soar estranho ou 

mesmo agramatical.  

No sentido em que podemos apontar as maiores diferenças entre modelos 

Projecionistas e modelos Construcionistas, Morfologia Distribuída e Exo-esqueletal 

formam um grupo coeso, ou seja, ambos defendem que o mecanismo de formação 

lexical e sentencial é o mesmo: a formação tanto de sentença quanto de palavras é 

produto da sintaxe. Além disso, ambos defendem a precedência da sintaxe em relação à 

semântica, pois nenhuma das duas vertentes desenvolve a teoria de papéis temáticos 

como as vertentes Projecionistas desenvolveram e ainda desenvolvem. No entanto, 
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como já foi apontado na seção 1.1, Morfologia Distribuída e Exo-esqueletal diferem em 

alguns aspectos, como o local em que incide a arbitrariedade saussureana. No que diz 

respeito ao estudo de estrutura argumental, fenômeno central desta Tese, os dois 

modelos também se diferenciam, já que a Exo-esqueletal opta pelo modelo de 

templatos. 

 

 

 

Neste modelo, o que primeiramente chama a atenção é o fato de que não há 

qualquer conteúdo lexical em qualquer fase sintática ou nó estrutural. Além disso, há 

funtores responsáveis pela semântica de itens sintáticos, como sufixos e prefixos. A 

semântica desses itens funcionais, dada a sua regularidade, diferencia-se da semântica 

dos itens lexicais. A Exo-esqueletal segue a vertente Construcionista de modelo de 

gramática, porém inserido no modelo de templato para estrutura eventiva. Para Borer 

(2005), a estrutura eventiva é associada a um constituinte específico – ExP (Sintagma 

Exo-esqueletal) – que cria a estrutura de evento, incluindo o argumento do evento.  

Borer (2005a) faz uma importante distinção entre Argument-structure Nominals 

(AS-Nominals) e Referential Nominals (R-Nominals). AS-Nominals são eventos 
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nominais complexos (como em destruction em The destruction of Rome in a day – a 

destruição de Roma em um dia); enquanto que R-Nominals são nominais cuja referência 

é uma só e não possui interpretação eventiva relacionada (como destruction em These 

frequent destructions took their toll – estas destruições frequentes tomaram seus 

pedágios). 

A pergunta “por que os verbos admitem complementos sintáticos (sujeitos e 

objetos)?” não faz sentido no modelo Exo-esqueletal, uma vez que os verbos não 

admitem complementos. Projeções funcionais combinam verbos e outros sintagmas, 

rendendo estruturas que levam a interpretações inevitáveis. No modelo Exo-esqueletal, 

verbos (e seus complementos) estão restritos à estrutura de evento. Os Eventos estão 

temporalmente ancorados, e a ancoragem temporal requer a realização sintática de um 

sintagma temporal (TP), cujo núcleo é uma variável que pode estar ligada a um binder, 

que poderia ser um DP, e deve estar presente na sintaxe. Os objetos cumprem o mesmo 

propósito. Na ausência de outros mecanismos, o objeto é uma indicação sintática de 

telicidade, como em Mario comeu uma maçã. Neste caso, maçã cumpre o papel de 

indicar telicidade à sentença. 

Quanto à estrutura argumental aspectual, a premissa de Borer (2005b) é a 

seguinte: as estruturas argumentais são licenciadas por estruturas funcionais sintáticas e, 

particularmente, por estruturas funcionais interpretadas como estruturas de eventos – 

não pelos itens lexicais. Essa estrutura sintática, por sua vez, afeta aspectos do 

significado básico de seu núcleo-L (núcleo lexical), onde, por núcleo-L, entendemos 

listema (categorialmente neutro), parte do arranjo conceitual. A estrutura funcional 

pode, posteriormente, ter o efeito de 'verbalizar' o domínio-L, onde por domínio-L 

entendemos a categoria máxima que o núcleo-L projeta. 

Para autores Lexicalistas, a raiz pode selecionar o complemento diretamente, 

como em:  

 

9. [João [correu a maratona]]VP “João correu a maratona” 

 

Para Borer, no entanto, há a necessidade de um functor, neste caso, aspectual, 

para licenciar um argumento interno: AspQ ou Fshell, conforme no exemplo 9’ abaixo: 

 

9’. [João [correu [AspQ a maratona]AspQ]VP “João correu a maratona” 
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O ponto de partida de Borer é a maneira de descrever os verbos de 

comportamento variável, como os verbos intransitivos que variam entre comportamento 

inergativo e comportamento inacusativo: o vaso quebrou/João quebrou o vaso. 

Os comportamentos sintáticos regulares dos verbos no paradigma acima têm 

servido de argumento para quem defende que a informação que diz respeito à projeção 

sintática de argumentos é especificada na entrada lexical do verbo. Além disso, segundo 

o Lexicalismo, essa informação é a mesma em línguas diferentes (verbos com o mesmo 

significado ou com significados aparentados projetariam o mesmo tipo de estrutura 

argumental). Ela seria, então, determinada pela semântica lexical. 

Na abordagem de Borer, verbos são livres para ocorrer em uma gama variada de 

construções, que – por consequência lógica, podemos dizer que de significados também 

– restringidos somente pela semântica da construção. 

Como vimos, por outro lado, na abordagem lexicalista, verbos projetam estrutura 

sintática. As versões dos verbos de comportamento variável são associadas por regras 

que especificam que tais verbos pertencem a mais de uma classe. Há, portanto, entradas 

lexicais distintas para versões distintas de verbos de comportamento variável. 

Se assumirmos que as distinções sintáticas se correlacionam com distinções 

semânticas, sobram duas escolhas lógicas: 

 

a. Se a estrutura argumental é projetada a partir do léxico, significa que há duas 

entradas para verbos de comportamento variável, juntamente com regras de 

mapeamento lexical que modificam configurações de estrutura de 

argumento; 

b. Se desejamos rejeitar a existência sistemática de duas entradas distintas para 

verbos de comportamento variável, então a estrutura não pode ser projetada a 

partir do léxico. 

 

A autora seguirá a segunda opção. Sobre os verbos de comportamento variável, 

em todas suas instanciações, como manifestações de um único item (BORER, 2005b, p. 

46) propõe: 

The structure within which they are embedded and the interpretation of that structure 
are not derived from properties of the lexicon, but rather are in line with general 
properties of functional structure and its mapping onto the interpretational 
component. Aspectuality, in the sense of Dowty's correlations, is not a property of 
verbs, or any argument takers, but rather of specific, universal, syntactic structures. 
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In turn, the particular interpretation of arguments as, say, 'agentive' or'non-agentive' 
will become an entailment from the aktionsart of the entire event.2  

 

Borer menciona a aktionsart, desenvolvendo uma ideia proposta por Tenny 

(1987, 1992), pela qual o inventário dos papéis temáticos é substituído por papéis 

aspectuais, que estão ligados à maneira como argumentos particulares interagem com a 

determinação da aktionsart.  

 

A adição de objeto direto produz telicidade: 

10. João correu por cinco minutos/*em cinco minutos 

11. João correu um quilômetro *por cinco minutos/em cinco minutos 

 

Adição de objeto cognato produz telicidade: 

12. Maria cantou por uma hora/*em uma hora. 

13. Maria cantou uma canção ?por uma hora/em uma hora. 

 

Como justificar a importância da aktionsart na determinação da estrutura 

argumental? Primeiramente, é preciso mostrar que a aktionsart é sintaticamente 

representada e não somente um efeito de interpretação; posteriormente, é importante 

notar que, na medida em que a aktionsart é sintaticamente representada, sua estrutura 

sintática está implicada na interpretação dos argumentos. Vejamos algumas relações 

entre argumentos e aktionsart: 

Há, portanto, uma forte interação entre aktionsart, mais especificamente 

telicidade, e a existência da estrutura dos argumentos internos 'diretos'. 

Disto decorre uma pergunta necessária: os papéis semânticos relevantes 

associados a argumentos são exclusivamente os implicados na estrutura de evento ou os 

sistemas baseados em aktionsart convivem com o sistema tradicional de papéis 

temáticos? 

Como a estrutura sintática da aktionsart e sua interação com pelo menos alguns 

argumentos são necessárias, a hipótese nula é a de que a estrutura de evento é a única 

estrutura relevante para a projeção e interpretação dos argumentos. A autora assume, 
                                                           

2
 A estrutura dentro da qual estão encaixadas e interpretação da estrutura não são derivadas de propriedades do léxico, 

mas estão de acordo com as propriedades gerais da estrutura funcional e seu mapeamento para o componente 
interpretativo. Aspectualidade, no sentido das correlações de Dowty, não é uma propriedade de verbos, ou qualquer 
tomador de argumento, mas sim, de estruturas sintáticas específicas, universais. Por sua vez, a interpretação particular 
de argumentos como, digamos, 'agentivo' or 'não-agentivo' vão se tornar uma vinculação da aktionsart de todo o 
evento. 
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então, a proposta de Tenny, que é lexicalista, mas, ao contrário desta, propõe que os 

papéis aspectuais não são projetados pelo léxico, mas são criados por efeito das 

posições sintáticas relevantes. Borer propõe que só os argumentos diretos interagem 

com a estrutura de evento. Ainda que a estrutura de evento possa ser afetada 

sintaticamente por constituintes diferentes de argumentos diretos, esses constituintes 

não serão DPs.  

A proposta desenvolvida por Borer compartilha com a UTAH (Hipótese da 

Uniformidade de Atribuição de Papel Temático) o pressuposto de que posições 

sintáticas particulares estão inerentemente ligadas a interpretações argumentais 

particulares. Entretanto, a UTAH é fundametalmente endo-esquelética, e a estrutura 

argumental é vista como uma propriedade dos itens lexicais: “UTAH is fundamentally 

committed to viewing the constant relations between the structure and the interpretation 

of arguments as mediated through the head selecting those arguments3.” (BORER, 

2005b, p. 55). 

Observando a raiz drop, percebemos que ela pode ter as seguintes 

configurações: drop.TRANS; drop.UNACC; drop.UNERG; [A dropped]; [A 

droppable]; [N drop]. 

Segundo a proposta desenvolvida por Borer: 

 

[FP1 [sujeito-de-mudança] <e>F1 [VP [V drop]]] 

[FP2 [sujeito-de-processo] <e>F2 [VP [V drop]]] 

[FP2 [sujeito-de-mudança] <e>F2 [FP1 [sujeito-de-mudança] <e>F1 [VP [V 

drop]]]] 

[DP <e>d [NP [N drop]]] 

[FP3 [sujeito-de-estado] <e>F3 [AP [A drop-aff]]] 

 

A proposta da autora é que, dependendo de onde o listema drop é inserido, ele é 

interpretado como verbo inacusativo, como verbo inergativo, como verbo transitivo, 

como adjetivo ou como nome. É neste sentido que discuto a polissemia de verbos leves, 

na relação entre a estrutura argumental e o verbo. 

Portanto, na teoria Exo-esqueletal:  

 

                                                           
3
 UTAH é fundamentalmente comprometida com a visualização das relações constantes entre a estrutura e a 

interpretação de argumentos como mediada através do núcleo de seleção de argumentos. 
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a. entradas lexicais não têm informação sobre a projeção de argumentos;  

b. a interpretação dos argumentos independe do significado dos listemas; 

c. não há nível de representação que seja a realização da informação projetada 

pelo léxico (um pareamento à Estrutura Profunda do modelo chomskiano); 

d. a atribuição de papéis é realizada pela sintaxe dos argumentos e é baseada na 

estrutura de eventos; 

e. a estrutura de argumentos é computada em Forma Lógica com base na 

configuração sintática; 

f. núcleos lexicais são modificadores de estruturas. 

 

Como podemos observar, a Exo-esqueletal restringe ainda mais o papel da 

semântica na Gramática, reduzindo-a à função de leitura, no entanto, justamente para 

evitar efeitos puramente semânticos, como type-shifting, a autora defende um 

isomorfismo forte entre a sintaxe e a semântica. Em relação à raiz, que é acategorial, 

observamos ainda o seu papel nada fundamental no que diz respeito à Gramática. Essas 

características são essenciais para o estudo de estrutura argumental em verbos leves.  

Uma noção importante neste estudo é a de polissemia, tema que Borer (2004) 

ilustrou com o verbo siren. Observem as sentenças a seguir:       

 

14. The fire station sirened throughout the raid (simples emissão do som de 

sirene).    

15. The factory sirened midday and everyone stopped for lunch (sinalização por 

meio da emissão de som de sirene).         

16. The police sirened the Porsche to a stop (forçar um resultado por meio da 

emissão de som de sirene).       

17. The police car sirened up to the accident (locomoção com emissão 

simultânea de som de sirene).   

18.  The police car sirened the daylights out of me (evento psicológico: assustar 

por meio de emissão de som de sirene). 

 

Apesar de haver um significado compartilhado por todas as ocorrências do verbo 

siren, não é possível correlacionar este significado compartilhado com nenhum aspecto 

comum na projeção da estrutura de argumentos. Se a hipótese de que a estrutura 

argumental é projetada pela entrada lexical fosse verdadeira, teríamos que ter pelo 
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menos cinco entradas diferentes para as ocorrências do verbo. O que ocorre é que cada 

um dos contextos sintáticos direciona um aspecto do significado de siren.  

Diante disso, como deve ser a sintaxe dos argumentos para dar conta de todas as 

interpretações das sentenças acima com o verbo siren?  

A teoria traz duas hipóteses:  

 

a. Um listema do arranjo conceitual pode juntar-se com algum núcleo funcional 

para criar um especificador de uma projeção funcional associado tanto a 

propriedades interpretativas como categoriais;  

 

 

 

Exemplo: 
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b. Um listema pode juntar-se dentro do domínio-L (original) se uma preposição 

semanticamente apropriada ou um marcador de caso inerente juntar-se a ele, 

e o PP resultante adequar-se dentro do domínio-L. 
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Assume-se que a configuração [[Spec, Asp DP2] [AspQ2]], quando bem-

formada (isto é, com um DP com propriedades adequadas), produz uma intepretação 

télica.  

A autora faz um paralelo entre o domínio nominal e os eventos: nomes massivos 

ou DPs não-quantificados (maçãs e cerveja, por exemplo) têm correspondência com 

eventos atélicos, enquanto nomes contáveis ou DPs quantificados têm correspondência 

com eventos télicos: “[…] telic events are quantities, in the sense that they involve 

quantification over event divisions, while atelic events are homogeneous 4[…]” 

(BORER, 2005b, p. 74).  

Assim como no domínio nominal, em que a quantificação é realizada como 

estrutura sintática; no domínio aspectual, a quantificação é, do mesmo modo, realizada 

sintaticamente na forma de um núcleo funcional dominando um valor aberto ao qual 

será atribuído um conjunto limitado de valores ou uma quantificação. Na visão da 

autora, todos os verbos são inerentemente atélicos, não especificam ponto de 

culminância; são somente um “caminho”. Um evento quantificado, nesse sistema, 

funciona como um operador, que produz telicidade, medindo o evento, e produzindo 

culminância. No modelo Exo-esqueletal, elementos do arranjo conceitual não têm 

propriedades gramaticais, ou seja, não são estruturados. Como a quantificação é uma 

propriedade que surge da presença de estrutura, então DPs com pouca estrutura 

(somente a necessária para definir categoria gramatical) não são quantificados. A lógica 

pode ser levada para os eventos – se a estrutura tem pouco conteúdo funcional, só 

envolvendo o necessário para definir categoria verbal e projetar argumento externo, 

então o evento será atélico. Deste modo, a atelicidade, neste modelo, se configura pela 

falta de estrutura. 

Como a autora assume que estrutura de evento corresponde à estrutura sintática, 

é necessário postular um nó de evento para o argumento eventivo, sobre o qual o AspQ 

predicará. A proposta que a autora apresenta é que o nó com esse argumento será EP 

(Event Phrase – sintagma de Evento). A atribuição de classe para o núcleo de EP, <e>E, 

é responsável por estabelecer o mapeamento entre predicados e eventos. Quando o 

predicado é AspQ, o evento é interpretado como um evento quantificado. Se não houver 

essa predicação na estrutura, o evento será interpretado como não-quantificado ou 

atélico (Fshell ou FsP). 

                                                           
4
 eventos télicos são quantidades, no sentido de que eles envolvem quantificação sobre divisões de eventos, enquanto 

eventos atélicos são homogêneos. 
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Argumentos também podem receber interpretação em uma estrutura de evento 

através de anexação dentro do domínio-L (D-L). Essa anexação direta dentro do D-L é 

possível quando um listema compõe com uma preposição (P). A composição com P 

categoriza o listema como um núcleo-L de um DP. A preposição, por sua vez, atribui 

caso inerente e a interpretação apropriada para o DP é assim construída. Detalhes acerca 

dos itens funcionais AspQ e Fshell, veremos mais adiante, no capítulo IV. 

Borer tangencia uma explicação sobre a natureza dos constituintes lexicais, 

dizendo que eles reúnem um conjunto de propriedades conceptuais. De alguma forma, 

essas propriedades vão permitir o licenciamento de determinado item lexical em um 

determinado contexto funcional sintático, por serem ambos compatíveis.  

Como pudemos observar, Borer privilegia o percurso sintaticocêntrico, 

considerando nós funcionais que licenciam leituras semânticas. Para alcançar este 

objetivo, é de se esperar que a sua teoria inclua muitos itens semânticos na sintaxe, de 

modo que, muito superficialmente, seja possível confluir alguns de seus pressupostos 

com a teoria da gramática cognitivista, dada a forte presença de itens considerados, 

antes, como pertencentes à semântica. No entanto, como vimos e continuaremos a ver, a 

teoria Exo-esqueletal exigirá, para cada item semântico que fará parte do processo 

gramatical, a precedência morfológica, ainda que do ponto de vista abstrato. Além 

disso, trata-se de uma teoria fortemente modular, em que não há qualquer conexão entre 

os módulos na construção sintática. Para além disso, a semântica é apenas uma leitura 

da sintaxe, bem como a fonologia. 

No próximo capítulo, farei uma breve marcação das divergências entre a Teoria 

Cognitivista e a versão Construcionista de Gramática Gerativa proposta por Hagit 

Borer. 
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CAPÍTULO III – TEORIA EXO-ESQUELETAL versus TEORIAS 

COGNITIVISTAS 

 

 3.1. Divergências entre Exo-Esqueletal e Linguística Cognitiva 

Para além das divergências teóricas dentro da Gramática Gerativa que foram 

apresentadas no capítulo I, é possível ainda uma discussão teórica entre teorias mais 

distantes, porém com forte foco na semântica: modelo Exo-esqueletal versus Teoria 

Cognitivista. Inicialmente, esta aproximação pode ocorrer, porque cognitivismo é um 

termo utilizado, primeiramente, na linguística Gerativa. O Gerativismo apresentou o 

processo de aquisição de linguagem como um processo mental e, daí, surge a 

necessidade do desenvolvimento do estudo da linguagem, entendendo linguagem como 

um processo cognitivo. No entanto, a teoria cognitivista não segue o arcabouço teórico 

chomskiano para os estudos da linguagem, ainda que tenha surgido a partir dele. Ao 

contrário, surge como um forte oponente ao Gerativismo.  

Já no que diz respeito à teoria Exo-esqueletal, observamos que uma de suas 

fortes características é a inclusão de itens que antes eram tomados como semântica na 

análise sintática. Esta característica poderia isolar esta teoria em relação ao Gerativismo, 

se fôssemos isolar outros fatores como Inatismo, Modularidade etc. No entanto, para 

diluir a tensão que este modelo de análise possa suscitar, devemos observar, 

principalmente, a necessidade da precedência morfológica de itens semânticos alçados à 

categoria funcional. Por outro lado, para a Linguística Cognitiva, contudo, a 

precedência é semântica, com respaldo no conhecimento de mundo e funções 

pragmáticas. Para ilustrarmos melhor essa divergência, faremos um breve resumo das 

ideias da Linguística Cognitiva a seguir, para que seja possível apresentar as 

divergências com o modelo Exo-esqueletal, já descrito na subseção 1.2.2. 

George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles 

Fauconnier, linguistas provenientes dos estudos em Semântica Gerativa, fundaram a 

vertente da Linguística Cognitiva por estarem insatisfeitos com o papel da 

Semântica/Pragmática no modelo chomskiano. No modelo Gerativo de Gramática, o 

papel gerativo é atribuído somente à sintaxe, e a semântica tem apenas a função de 

leitura. Quanto à pragmática, é um módulo extralinguístico. Os autores da Linguística 

Cognitiva, no entanto, tentaram prosseguir na linha cognitivista da teoria gerativa, mas 

com um viés teórico que promovesse as relações entre sintaxe e semântica, de modo 
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que, nas relações entre forma e significado na teoria linguística, o papel do significado 

fosse central, ainda que haja um conflito iminente entre esses dois desejos em conjunto. 

Como a Linguística Cognitiva lançou o modelo de Gramática das Construções e 

defenderei nessa Tese um modelo Construcionista de Gramática, é importante elaborar 

as distinções entre essas duas linhas de pensamento sobre a linguagem, já que 

observamos a raiz comum √construc- nas duas vertentes teóricas. Cabe, então, sabermos 

no que elas se diferenciam. Quanto ao √construc- do Construcionismo, este se refere ao 

fato de que as palavras não vêm prontas do léxico, mas são construídas na sintaxe. Esta 

característica reflete ainda mais o reforço dado ao componente gerativo da sintaxe.  

Uma distinção importante entre Cognitivismo e Exo-esqueletal diz respeito à 

perspectiva modular de cognição adotada no Gerativismo em geral, que não se aplica à 

linguística Cognitiva. Como se sabe, a teoria gerativa postula que o módulo cognitivo 

da linguagem é independente de outros módulos cognitivos (como o raciocínio 

matemático, a percepção visual, etc.). Além disso, no domínio da linguagem, reivindica-

se a primazia do módulo sintático, que apresenta princípios próprios e independentes 

daqueles atuantes nos módulos fonológico e semântico. A Linguística Cognitiva, por 

sua vez, adota uma perspectiva não modular, que prevê a atuação de princípios 

cognitivos gerais compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas, bem 

como a interação entre os módulos da linguagem, mais especificamente, entre estrutura 

linguística e conteúdo conceptual. A modularidade, contudo, pode ser atestada como 

uma realidade com o avanço da psico e neurolinguística, que apontam para a realidade 

mental dos módulos linguísticos, bem como a atuação do módulo da linguagem 

isoladamente. 

Se, na teoria gerativa, o significado é concebido como reflexo da realidade, na 

Linguística Cognitiva, o significado enquanto uma relação entre palavra e mundo é 

mediado pela cognição. Deste modo, o significado não se apresenta como um reflexo 

direto do mundo, mas como uma construção cognitiva através da qual o mundo é 

apreendido e experienciado. Sob essa perspectiva, as palavras não contêm significados, 

mas orientam a construção do sentido. Deste modo, ignorando o fato de que existe uma 

semântica que é regular e que orienta para que uma palavra não signifique qualquer 

coisa, o que é uma realidade: uma palavra não significa qualquer coisa, ainda que tenha 

uma família de palavras muito grande (conferir a família de palavras da rais stru-, por 

exemplo: construir, destruir, obstruir e seus nomes derivados). 
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Para impossibilitar definitivamente qualquer tipo de aproximação com qualquer 

modelo de linguística gerativa, em especial, com o modelo Exo-esqueletal da gramática 

construcionista, destaca-se a concepção da linguística Cognitiva de que a linguagem 

humana não é um sistema autônomo.  

Os focos de investigação da Linguística Cognitiva dizem respeito aos fenômenos 

da semântica e da pragmática, diferentemente de qualquer teoria linguística da 

gramática gerativa, que caracteriza a semântica como uma leitura de peças ou 

construções sintáticas e não se estabelece como um módulo gerativo, ao contrário da 

sintaxe. Os fenômenos elencados por Geeraerts (1995, p. 111-112) como prioridades da 

linguística cognitiva são: a categorização nas línguas naturais (prototipicalidade, 

polissemia sistemática, modelos cognitivos, imagética mental e metáfora); os princípios 

funcionais da organização linguística, tais como iconicidade e naturalidade; a interface 

conceptual entre sintaxe e semântica, nos moldes explorados pela Gramática Cognitiva 

e pela Gramática de Construções; a base experiencial e pragmática da língua em uso e a 

relação entre linguagem e pensamento, incluindo questões sobre relativismo e 

universais conceptuais.  

O problema de se priorizar a semântica nos estudos linguísticos é a falta de 

concretude que peças morfossintáticas têm na semântica. A característica volátil da 

semântica não a estabelece como um componente gerativo pela falta da precedência de 

traços concretos. Apesar de a gramática construcionista, de certo modo, preencher a 

sintaxe com um maior número de unidades com conteúdo semântico, o critério da 

precedência da morfologia atribui a estes modelos uma característica sintaticocêntrica, 

que falta na linguística cognitiva, que é, portanto, uma teoria semanticocêntrica. Quanto 

ao modelo Exo-esqueletal, o que se observa é um isomorfismo forte na interface 

sintaxe-semântica, mas sintaticocêntrico. 

A cognição é concebida na linguística cognitiva de modo que o significado seja 

uma construção mental, em um movimento contínuo de categorização e recategorização 

do mundo, a partir da interação de estruturas cognitivas e modelos compartilhados de 

crenças socioculturais. Trata-se, portanto, de estabelecer uma semântica cognitiva, a 

qual sugere uma visão enciclopédica do significado linguístico que, nesta teoria, 

aproxima-se daquilo que se conhece como conhecimento de mundo, em contraste com a 

visão de dicionário (significado das palavras) tradicionalmente adotada nos estudos 

semânticos da Gramática Gerativa, por exemplo.  
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Segundo Ferrari (2011, p 16), a diferença entre as visões de enciclopédia e de 

dicionário seria: 

 

No modelo de dicionário, o significado central de um item lexical é a informação 
contida na definição da palavra (por exemplo, esposa significa mulher adulta 
casada). O conhecimento enciclopédico (por exemplo, conotações estereotipadas 
referentes ao papel de esposa, como zelo) é considerado não linguístico. Nesse 
sentido, o modelo de dicionário restringe-se ao domínio de aplicação da semântica 
lexical, enquanto as relações do significado com o mundo são vinculadas ao 
domínio da pragmática, o qual, na visão formalista, é externo ao domínio da 
linguagem propriamente dita. 

 

Para os cognitivistas, deve-se ressaltar que, mesmo o significado de esposa 

atribuído ao modelo de dicionário, utilizado pela gramática gerativa, não é nada senão 

um significado enciclopédico, que depende do conhecimento de mundo. Para ser 

considerado um significado gramatical, é preciso ter, antes, uma regularidade. Para a 

linguística cognitiva esta concepção de significado é complicada, porque não há 

distinção, pelo menos não claramente, entre semântica e pragmática. Isto é decorrente 

do fato de que não se trata de uma teoria modular. 

Ainda sobre a análise cognitivista, a preposição em, por exemplo, significa, 

grosso modo, ‘dentro de’. No entanto, dependendo do conteúdo ou do contêiner, este 

‘dentro’ pode ser completamente ou parcialmente ou, no limite, ‘na superfície de’:  

 

19. O doce está na caixa. 

20. Coloquei as flores no vaso. 

21. Tem um risco na porta da geladeira. 

 

Diferentemente da Linguística Cognitiva, a Gramática Gerativa presume apenas 

o significado regular como pertencente ao conteúdo gramatical. Qualquer que seja a 

falta de uniformidade na relação [n em n] na contraparte extralinguística de 19 a 21 diz 

respeito ao conhecimento enciclopédico, de mundo, que está fora da gramática. Por 

outro lado, nos exemplos dados, podemos analisar os mesmos dados à luz do modelo 

gerativista, observando que claramente a preposição citada possui o mesmo significado 

em todas as sentenças e que a composição dela com o argumento selecionado é que 

forma um conjunto que será lido pela semântica de maneira diferente um do outro. 

Desta leitura composicional é que depreendemos os diferentes resultados no significado 

da preposição em. O fato de que, em inglês, os exemplos 19 e 20 diferem do 21 na 

escolha da preposição diz respeito aos diferentes recortes dos contextos de uso das 
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preposições in/on e em. Enquanto que o português vai usar em nos contextos de 19 a 21, 

o inglês vai usar in nos contextos 19 e 20 e on no contexto em 21.   

Diante desses fatos, o que se depreende é que a linguística gerativa enfatiza os 

conteúdos linguísticos, enquanto que a linguística cognitiva considera também dados 

extralinguísticos para determinar o significado de construções. Deste modo, como são 

explicadas as diferenças entre línguas, como a apresentada acima?  

Sabe-se que a linguística gerativa adota uma perspectiva racionalista, pois a 

linguagem é tratada como um sistema formal ou computacional, que não leva em 

consideração, coerentemente, por exemplo, a base corporal da experiência humana, a 

Linguística Cognitiva adota uma perspectiva que eles nomeiam de empirista, alinhando-

se a tradições psicológicas e filosóficas que enfatizam a experiência humana e a 

centralidade do corpo humano nessa experiência, ou seja, mais uma vez, observamos 

dados extralinguísticos influenciando na formação da gramática.  

Em seguida, enfatizaremos a polissemia verbal na linguística cognitiva, tema 

central da Tese. 

 

3.2. A polissemia verbal na Linguística Cognitiva 

 

O assunto central desta Tese é polissemia verbal. Diante disso, cabe explicitar de 

que modo a linguística cognitiva lida com este fenômeno linguístico a fim de, 

definitivamente, inutilizar qualquer argumento que represente uma aproximação entre o 

que se defende nesta Tese em termos de modelo teórico e o que a linguística cognitiva 

propõe.  

Segundo a Linguística Cognitiva, no fenômeno da polissemia, uma mesma 

unidade linguística exibe sentidos relacionados, ou seja, a polissemia não ocorre apenas 

no léxico, mas, também na morfologia e na sintaxe em consonância com a hipótese de 

generalização. 

Pinheiro (apud FERRARI, 2013, p. 24) apresenta algumas acepções diferentes 

do verbo ter, dentre as quais destacamos as seguintes: 

 

22.  Só tem um shopping na minha cidade. (LOCATIVO CONCRETO) 

23. Tem uma falha na sua argumentação. (LOCATIVO ABSTRATO) 

24. João tem dois carros. (PROPRIEDADE) 

25. João tem duas irmãs. (RELAÇÃO INTERPESSOAL) 
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26. Maria tem um nariz bonito. (RELAÇÃO PARTE-TODO) 

27. Tenho saudades da minha infância. (EXPERIÊNCIA PESSOAL) 

 

Como podemos observar, ao analisar a polissemia de verbos, a teoria agrupa 

relações sintáticas e semânticas, conforme os pressupostos decorrentes da própria teoria, 

que não considera a modularidade como um princípio. Ao contrário, segue a vertente 

conexionista. Ao fazer isso, o que se tem como resultado semântico das sentenças dadas 

acima é uma relação (extralinguística) entre o sujeito e o complemento, e não 

propriamente a acepção do verbo ter. Desconsidera-se, portanto, a contribuição do 

verbo na composição da estrutura argumental. 

Para Pinheiro (apud FERRARI, 2013), em (a), a entidade corresponde a 

shopping, e o espaço delimitado é minha cidade. O mesmo ocorre em (b), só que em 

nível abstrato: a falha está “contida” no argumento. Os exemplos (c) a (f) indicam 

genericamente POSSE, de modo que possuidores são entendidos metaforicamente como 

contêineres, e o que é possuído pode ser um objeto físico, ou, ainda, um tipo de relação, 

experiência vivenciada pelo possuidor etc.  

Enquanto que a análise acima é reconhecida na área de linguística cognitiva 

como uma análise baseada no léxico, embora tenha pouca descrição referente ao léxico, 

Goldberg (1995) estuda a polissemia de diferentes construções, baseado em uma análise 

sintática, e demonstra que uma mesma estrutura sintática pode estar associada a vários 

sentidos relacionados. É o caso, por exemplo, da construção de movimento causado, 

que apresenta a seguinte associação entre estrutura sintática e papéis semânticos: 

 

SUJEITO     VERBO     OBJETO (SN)     OBLÍQUO (SP) 

       ↕                  ↕                   ↕                             ↕ 

AGENTE      AÇÃO          TEMA                    ALVO 

(Maria)           (jogou)        (o papel)                  (no lixo) 

 

O autor apresenta algumas sentenças, com verbos diferentes, e atribui esta 

polissemia estrutural à construção acima. Observem: 

 

A. Sentido 1: agente causa o tema a mover para o alvo. 

Ex. Maria jogou o papel no lixo. 
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B. Sentido 2: Condições de satisfação implicam que agente causa tema a mover para o 

alvo. 

Ex. Maria mandou o afilhado à padaria. 

C. Sentido 3: agente permite tema a mover para o alvo. 

Ex. Maria colocou os amigos para dentro da festa. 

D. Sentido 4: agente previne tema de mover-se para o alvo. 

Ex. Maria trancou o marido para fora de casa. 

E. Sentido 5: agente ajuda tema a mover-se para o alvo. 

Ex. Maria levou os filhos ao parque. 

 

Goldberg (apud FERRARI, 2011, p. 26): “[...] argumenta que os sentidos 

listados acima estão relacionados por um laço polissêmico, de modo que os Sentidos 2 a 

5 estabelecem diferentes tipos de relações de contiguidade ou proximidade com o 

Sentido 1, caracterizado como central” 

Claramente, porém, podemos comentar que não há qualquer relação linguística 

ou extralinguística que licencie este tipo de análise que diz respeito à polissemia 

estrutural. Não há qualquer questão linguística que possa ser melhor elucidada com este 

tipo de relação, já que se trata de uma análise inteiramente particular no que diz respeito 

à interação entre o verbo e a construção sintática à qual ele pertence. Trata-se de verbos 

distintos inseridos em uma mesma construção. No capítulo VI, mostrarei exemplos de 

sentenças com verbos leves e veremos que as estruturas sintáticas são fortemente 

responsáveis pelos significados das sentenças. Para além disso, a análise mostrada 

acima traz somente dados semânticos para a construção do significado, sem qualquer 

ênfase na morfossintaxe das construções sentenciais. 

Ao incorporar estudos sobre estratégias de categorização da Psicologia 

Cognitiva, a Linguística Cognitiva causou um afastamento da concepção tradicional 

sobre categorias linguísticas. Nessa visão, as palavras são classificadas conforme seu 

comportamento morfológico, distribucional e semântico. Quanto aos verbos, por 

exemplo, eles são definidos conforme os seguintes critérios:  

 

(a) palavras que apresentam flexão de número, pessoa, tempo e modo;  

(b) palavras que podem preencher a lacuna entre dois nomes (por exemplo, o 

garoto _____ a maçã);  

(c) palavras que indicam ação ou estado.  
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Como podemos observar, apenas o primeiro critério tem validade linguística, já 

que nem todos os verbos indicam ação ou estado e muito menos são a única classe de 

palavras que pode preencher a lacuna entre dois nomes. Observem, por exemplo, o 

sintagma [abridor de garrafa]. Neste sintagma, abridor e garrafa são dois nomes e a 

classe que preenche esta lacuna é uma preposição. Desta forma, não fosse o critério (a), 

outras classes de palavras poderiam ser classificadas da mesma forma. 

Diante do fato de que critérios como Modularidade, Precedência da sintaxe em 

relação à semântica e distinção Gramática versus Conhecimento de mundo que são 

imprescindíveis para o modelo Exo-esqueletal de Gramática Gerativa não convergirem 

com a Linguística Cognitiva, podemos concluir que se trata de duas teorias diferentes, 

em caminhos divergentes desde o princípio da formação do modelo de análise. 

Feita esta distinção importante no tocante ao arcabouço teórico adotado para esta 

Tese, no próximo capítulo, apresentarei o modo como os modelos de gramática 

gerativistas mostram a divisão de trabalho da interface sintaxe-semântica. 
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CAPÍTULO IV – O CONCEITO DE RAIZ NA INTERFACE SINTA XE-

SEMÂNTICA  

 

4.1. O conceito de raiz em Levinson (2007) 

 

Um ponto central na Teoria de Gramática Gerativa, em qualquer de suas versões 

– Construcionista ou Projecionista – é a Modularidade. Embora a Gramática seja 

dividida em módulos, é importante notar que esses módulos se relacionam e a isso se dá 

o nome de interface linguística. Esta Tese apresenta uma discussão no que diz respeito à 

interface sintaxe-semântica, já que apresenta um debate teórico decorrente de análises 

empíricas sobre a questão do significado de verbos leves a partir da ideia de que 

morfemas funcionais são responsáveis pelo mecanismo de composição de seus 

significados.  

Algumas perguntas básicas sobre a interface sintaxe-semântica já foram feitas 

por outros linguistas, como Lisa Levinson (2007). E algumas destas perguntas são 

fundamentais nesse debate, tais como: Quais são os átomos das línguas? Como os 

átomos de um componente da gramática de uma língua se relacionam com os átomos de 

outro componente da gramática? Lisa Levinson tentou responder a essas perguntas em 

sua Tese de 2007, colocando em discussão a pressuposição de que existe algum 

elemento atômico compartilhado pelos itens trança e trançar ou, em inglês, braidN e 

braidV, como em: 

 

28. She braided her hair (Ela trançou o cabelo); 

29. She has a braid in her hair (Ela tem uma trança no cabelo) 

 

A autora identifica a obviedade da relação semântica do par i e ii acima: 

 

It is typically taken for granted that there is a semantic containment relationship in these 

pairs, such that the meaning of the verb contains (some of) the meaning of the noun, which can 

refer (in combination with a determiner) to an entity in the world which contains three strands in 

a certain configuration. Thus, there might be a semantic building block which is shared between 

the two words. 5(LEVINSON, 2007, p. 1). 

                                                           

5 Normalmente é tomado como certo que existe uma relação de contenção semântica nestes pares, de modo que o 
significado do verbo contém (alguma coisa do) o significado do substantivo, que pode referir-se (em combinação com 
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No entanto, a pergunta mais interessante do ponto de vista da Gramática 

Gerativa é se há elementos gramaticais compartilhados. E, partindo desse ponto de 

vista, existem cinco possibilidades lógicas para a relação entre essas palavras, se 

assumimos o léxico e um componente computacional que combine elementos do léxico: 

 

a.  BraidV e braidN são itens primitivos e se relacionam por homofonia. Logo, 

ambos são listados independentemente no léxico;  

b.  BraidV e braidN são ambos derivados e relacionados por homofonia. Deste 

modo, nem são listados no léxico, nem são derivados do mesmo item lexical;  

c. BraidV é denominal. Isso quer dizer que braidN é o primitivo listado no 

léxico e braidV é determinado sintaticamente;  

d. BraidN é deverbal. BraidV é o primitivo e listado no léxico e braidN é 

derivado sintaticamente; 

 e. BraidV e braidN são ambos derivados de item lexical idêntico. Nenhum deles 

é listado no léxico, mas são derivados do mesmo elemento lexical. 

 

A hipótese é, que é a da Morfologia Distribuída, é a adotada pela autora, ou seja, 

não havendo evidência para uma categoria lexical N ou V no nível da sub-palavra, a 

hipótese nula é que o elemento atômico compartilhado não seja especificado para 

categoria no léxico. 

Existem verbos de criação, como construir (uma casa), pintar (um quadro) e 

verbos de criação implícita, como trançar (criar trança) e empilhar (fazer pilha). Os 

verbos de criação implícita implicam a criação de uma entidade, mas essa entidade não 

é expressa por um argumento do verbo, porque ela é implícita (HALE and KEYSER, 

1993). A denotação é dada pela raiz do verbo. A proposta que vai ser defendida ao 

longo da tese de Levinson é a de que verbos de criação têm raízes que denotam modos 

de atividade (predicados de eventualidades) e verbos de criação implícita têm raízes que 

denotam predicados de entidades. Este é um ponto problemático no que diz respeito aos 

estudos sobre polissemia, já que dados empíricos evidenciam que uma mesma raiz pode 

denotar eventualidades diferentes. Os verbos leves, tema desta Tese, são uma boa 

referência para refutar esta afirmação da autora de que a raízes denotam eventualidades 

específicas, com distribuição de um para um. 

                                                                                                                                                                          

um determinante) a uma entidade no mundo, que contém três vertentes em uma determinada confi guração. Assim, 
pode haver um bloco de construção semântica que é compartilhado entre as duas palavras. 



48 
 

Levinson (2007) também tem como objetivo motivar a decomposição semântica 

lexical de verbos em raiz + material funcional. Para isso, os verbos analisados serão os 

de criação implícita, como: Mary braided her hair (Maria fez uma trança no cabelo 

dela) e She sliced the bread (Ela cortou o pão). 

A partir desses exemplos, decorre a pergunta: Qual é a contribuição, então da 

raiz? Este é um ponto muito caro também no que diz respeito ao estudo de verbos leves, 

já que veremos que a contribuição da raiz é mínima nesta classe de verbos e, por isso, a 

numerosa polissemia que uma mesma raiz pode adquirir em contextos sintáticos 

diferentes. 

Levinson inicia a sua proposta a partir de Harley (2005). Harley propõe que pelo 

menos alguns verbos “denominais” sejam derivados semanticamente de raízes que 

denotam “coisas”, ou entidades. Para Levinson, isso quer dizer que essas raízes são 

predicados de indivíduos, ou seja, <e,t>. Há ainda raízes que denotam estados (open, 

clear, flatten – abrir, limpar, achatar). Mas, para a autora, essas raízes seriam de tipo 

<ss,t>. Há ainda raízes eventivas (dance, walk, hop – dançar, andar, pular) cujo tipo 

seria <se,t>. Esses três tipos de raízes seriam aqueles já identificados na ontologia de 

raízes de Harley. 

Observamos, então, uma tentativa de derivar propriedades da aktionsart da 

semântica das raízes verbais. Sua proposta é que a propriedade semântica de limitação 

destas raízes também é relevante para a telicidade das sentenças nas quais elas ocorrem 

no contexto verbal. Desse modo, atribuindo às questões de ordem gramaticais 

propriedades semânticas de restrição parece não contribuir de maneira diferente de 

modelos linguísticos cuja interface entre os módulos se dá a partir da semântica. 

Um dos problemas que a própria Levinson identifica nessa abordagem de Harley 

é a assunção de que as raízes só têm uma denotação (se denota coisa, vai denotar coisa 

em qualquer contexto), porém ela mostra que isso é problemático para raízes de verbos 

de criação implícita que se tornam, de repente, raízes de verbos de criação que mudam, 

assim, de predicado de indivíduo para predicado de eventos. 

No capítulo 4, Levinson (2007) tenta mostrar mais evidências para a sua 

proposta. 

 

Há quatro hipóteses sintáticas que devem ser investigadas. Uma possibilidade é que 
a sintaxe dos verbos de criação implícita espelhe a dos verbos incoativos, como a 
proposta para o verbo open por Harley 1995 e outros, de modo que a raiz tome o 
objeto direto como um argumento e então esse elemento se combine com v [...]. 
Outra hipótese seria que a raiz combina diretamente com um v como um 



49 
 

modificador de modo, e esse constituinte toma o DP objeto como um argumento, 
conforme proposto para verbos de criação explícita como bake em Marantz 2007 
[...]. 

 

Nenhuma dessas é, segundo Levinson, a estrutura do vP de verbos de criação 

implícita. Vamos aos argumentos: 

 

a) Caso fosse analisado como estrutura incoativa, teríamos os seguintes 

problemas:  

 

Problema 1: os verbos de criação implícita não ocorrem em contexto não 

causativo (*her hair braided);  

 

Problema 2: nos verbos incoativos é possível termos argumentos benefactivos, 

como em she opened me a beer (ela me abriu uma cerveja); o mesmo não ocorre 

com verbos de criação implícita (#She braided me the rope/*She piled Mary 

some cookies). Esses verbos só são compatíveis com os aplicativos benefactivos 

quando são lidos como verbos de criação explícita, uma leitura possível em 

alguns casos, como em she sliced Mary a piece of cake (ela partiu para Mary um 

pedaço de bolo); 

 

Problema 3: enquanto verbos de criação implícita só ocorrem com pseudo-

resultativas (Levinson analisa os adjetivos das pseudo-resultativas como 

modificadores de um indivíduo criado. Além disso, em inglês, eles não 

licenciam adjetivos em –ly), verbos incoativos aceitam resultativas típicas , 

como the river froze solid (o rio congelou sólido). 

 

b) Seriam, então, verbos de criação explícita? 

 

Problema 1: verbos de criação explícita aceitam aplicativos benefactivos; os de 

criação implícita, não: bake me a cake/*slice me the bread (assar-me um 

bolo/fatiar-me o pão); 

 

Problema 2: verbos de criação explícita permitem resultativas típicas, ao 

contrário dos verbos de criação implícita. 
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Há ainda uma discussão sobre a possibilidade de os verbos de criação implícita 

envolverem não um vgoal (v-alvo), mas um vsource (v-fonte), sendo a paráfrase para 

she braided her hair algo como “ela fez uma trança no cabelo”. 

A autora apresenta vários argumentos para que não haja esse tipo de 

possibilidade analítica supracitada. Por exemplo, o fato de verbos de criação implícita 

serem passivizáveis (her hair was braided – o cabelo dela foi trançado).  

Como a autora pressupõe que a raiz é acategorial, então temos que explicar suas 

restrições de contexto de alguma outra forma que não envolva categoria gramatical. 

Levinson sugere as diferenças de especificação de tipos semânticos e sua proposta é a 

seguinte:  

 

a) Verbos de criação implícita têm raízes de tipo <e,t>; 

b) Verbos de criação explícita têm raízes de tipo <se,t>;  

c) Verbos incoativos têm raízes de tipo <e,<ss,t>>. 

 

Observamos no texto da autora outra especificação semântica da raiz do verbo 

braid, quando ela é usada em contexto de vP de criação explícita. A raiz de braid, então, 

pode ser ou do tipo <e,t> ou do tipo <se,t>. Desta maneira, ela aponta o problema da 

análise de Harley (2005), que não prevê esta ambiguidade.  

Notamos que Levinson (2007) faz uma análise de raízes partindo da semântica 

formal. Esta maneira apresenta avanços interessantes, como as diferenças de tipo de 

raízes apresentadas acima. No entanto, a contribuição da sintaxe parece estar opaca, 

dado que a relação se dá entre tipo de raiz e tipo de verbo. 

 

4.2. A raiz e a formação de palavras na língua portuguesa 

 

Dado que a língua inglesa caracteriza-se por ter uma morfologia opaca, 

apresentarei dados da morfologia da língua portuguesa para que possamos refletir sobre 

a mesma questão, porém com dados da língua portuguesa, pois apresenta uma 

morfologia mais transparente no que diz respeito à marcação de classe de palavras. Por 

exemplo, se um nome termina em –eza, o falante sabe que há um adjetivo dentro dele. 

Se um adjetivo termina em –ento, o falante saberá que há um nome dentro, por sua vez. 

A identificação morfológica de um predicado surge a partir da determinação do feixe de 
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traços tempo/concordância no verbo, independentemente do conhecimento lexical do 

falante sobre o significado do verbo.  

A formação de palavras pode ser reaplicada repetidamente através da operação 

de concatenação de peças morfológicas internas à palavra que produzem palavras com 

camadas múltiplas que devem ser lidas ciclicamente através de um pequeno cálculo 

semanticamente composicional.  

Apresentarei dados do português brasileiro que ilustram a existência abundante 

de palavras com sintaxe interna, e lançarei o debate que diz respeito à ciclicidade de 

leituras semânticas. Esta demonstração da sintaticidade das palavras será organizada do 

seguinte modo: de padrões simples de palavras a configurações com recursividade 

sintática dentro de verbos. O mérito desta observação sobre as relações sintático-

semânticas dentro de palavras é que ela favorecerá a hipótese construcionista em relação 

à hipótese projecionista e ainda destacará o modo como as leituras composicional e 

idiomática podem se alternar. Com relação às alternativas Construcionistas, veremos 

que o modelo Exo-esqueletal (BORER, 2005a, 2005b e 2013) aparece como uma 

alternativa melhor que a Morfologia Distribuída (MARANTZ, 1997) no que diz 

respeito às idiomatizações tardias.  

Os dados empíricos que apresentaremos e discutiremos são relevantes para a 

formação teórica no que tange ao estudo da interface sintaxe-semântica. A dissidência 

básica é entre Lexicalistas e Construcionistas. Como vimos, de acordo com Chomsky 

(1970), a consideração de idiossincrasias semânticas em nominais derivados de verbos 

nos conduz a uma radical separação entre verbos e seus nominais derivados. Esta 

separação resulta em um modelo de Gramática no qual o léxico e a sintaxe são módulos 

distintos.  

O modelo Lexicalista teve como primeiro oponente Construcionista a proposta 

de Marantz (1997), a Morfologia Distribuída (MD). O ponto de Marantz é o fato de que 

a sintaxe atinge as palavras. Ele considera a morfologia uma sintaxe das palavras, 

especialmente por causa de uma ampla ocorrência de palavras com múltiplas camadas 

com significado composicional. Visto que, nestas palavras, parte da idiossincrasia do 

significado incide na primeira categorização, Marantz propõe este fato empírico como 

uma generalização, e, portanto, ele afirma que o lugar da formação de idiomatização é 

na junção do primeiro categorizador em palavras complexas, como globalização: 

[[[[glob] nal]aiza]vção]n, em que o significado convencional é o componente nominal 

mais interno, globo.  
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O segundo adversário do lexicalismo é a Exo-esqueletal o modelo de Hagit 

Borer (Hagit 2005a, 2005b e 2013), que concorda com a MD no que diz respeito ao fato 

de a sintaxe “ir até lá embaixo”, mas se opõe a ela na caracterização do lugar onde a 

idiossincrasia semântica pode ocorrer. Borer oferece como primeiro argumento 

empírico a palavra reacionário, que tem a propriedade de ser um adjetivo com um 

significado que não deriva da composição do significado do nome interno reação. A 

conclusão de Borer para fatos como esses a leva a construir uma teoria na qual a sintaxe 

e semântica são mais radicalmente dissociadas. Em sua teoria, a interface sintaxe-

semântica de uma palavra é relevante, com a busca enciclopédica sendo autorizada a ser 

aplicada em qualquer camada, e o significado das raízes é zero nas fases sintáticas.  

O português usado no Brasil é uma fonte de dados especialmente boa para uma 

melhor decisão teórica, devido a sua possibilidade de sintaxe dentro de palavras 

complexas, e grande variação de posições em que a semântica pode ocorrer.  

Estamos adotando o pressuposto teórico de que as raízes são unidades lexicais 

não categorizadas e, possivelmente, sem significado. É na derivação sintática que 

morfemas funcionais categorizadores juntam-se às raízes para formar palavras, como 

proposto por Marantz (1997). Morfemas podem ser nominalizadores, verbalizadores e 

adjectivadores. Os substantivos mais curtos consistem de raízes seguidas pelas vogais 

temáticas -a (casa), -e (nome), -o (ninho), ou por nenhuma vogal (mar, sol, cruz); os 

adjetivos seguidos pelas mesmas três vogais ou nenhuma vogal (bonito, bonita, forte, 

central, regular, feroz); os verbos de raízes mais curtas são seguidos das vogais 

temáticas o -a, -e e i (cantar, bater, dormir). A Arbitrariedade semântica é o princípio 

geral de interface para palavras em camadas como estas.  

Cada uma dessas classes de palavras pode ser a entrada para recategorização por 

morfemas de formação de categoria de todas as outras classes, exceto de verbo para 

verbo, cuja derivação direta é apenas prefixal: 

 

Tabela 1 

substantivo para 

substantivo: 

 

Leitura composicional 

(LC):  

brinco > brincão  

pena > penugem  

Leitura Idiomática (LI):  

bola > bolinha  

carta > Cartaz  
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carta > cartilha 

Legenda: Formação de categoria substantivo para substantivo 

 

Tabela 2 

substantivo para verbo:  

 

LC: telefone > telefonar LI: coroa > coroar  

cola > colar  

grampo > grampear  

Legenda: Formação de categoria substantivo para verbo 

 

Tabela 3 

 substantivo para adjetivo  

 

LC: carinho > carinhoso  

Chile > chileno 

LI: cabelo > cabeludo  

 

Legenda: Formação de categoria substantivo para adjetivo 

 

Tabela 4 

verbo para substantivo:  

 

LC: tratar > treatment  

trair > traição  

montar > Montagem  

 

LI: partir > partida  

fritar > fritada  

criar > criado  

protestar > protestante  

Legenda: Formação de categoria vebro para substantivo 

 

Tabela 5 

verbo para verbo:  

 

LC: contar > recontar  

 

LI: contar > descontar  

saltar > ressaltar  

falecer > desfalecer  

pedir > despedir  

Legenda: Formação de categoria verbo para verbo 
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Tabela 6 

 verbo para adjetivo:  

 

LC: dobrar > dobrado  

dividir > divisor   

falar > falante  

LI: fritar > frito  

pender > pendente  

competir > competente  

Legenda: Formação de categoria verbo para adjetivo 

 

Tabela7 

 adjetivo para substantivo:  

 

LC: duro > dureza  

idiota > idiotice 

LI: mesmo > mesmice  

excelente > excelência  

salgado > salgadinho  

fresco > frescão  

santo > Santíssimo  

Legenda: Formação de categoria adjetivo para substativo 

 

Tabela 8 

 adjetivo para verbo:  

 

LC: molenga > molengar  

forte > forçar 

LI: amarelo > amarelar  

sujo > sujar 

Legenda: Formação de categoria adjetivo para verbo 

 

Tabela 9  

 adjetivo para adjetivo:  

 

LC: duro > duríssimo  

 

LI: bobo > boboca  

magro > magrela  

Legenda: Formação de categoria adjetivo para adjetivo 

 

Conforme podemos notar, a segunda camada de categorização de palavras 

derivadas pode ter uma leitura composicional regular ou leituras semânticas 

idiomáticas. Por exemplo, nas derivações de substantivo para substantivo, brincão 

significa brinco grande, penugem significa pena pequena, mas bolinha pode significar 

tanto bola pequena quanto droga sintética; e cartaz não tem significado relacionado à 
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carta. Nos exemplos de derivações de substantivo para verbo, telefonar significa usar o 

telefone para sua finalidade normal de falar à distância; coroar significa fazer alguém se 

tornar um rei/rainha, através de um de ritual colocar uma coroa na cabeça; colar pode 

significar a colar com cola ou também pode significar trapacear em exame escolar 

através da cópia do exame de outra pessoa; grampo significa clipe, mas grampear pode 

ter significado composicional e também escutas telefônicas, se objeto direto do verbo é 

a palavra telefone.  

A recategorização consiste na adição de um novo morfema para a marcação de  

categoria de uma palavra, um sufixo ou possivelmente algum outro procedimento 

formal de marcação de categoria. Um novo significado regularmente formado 

corresponde a cada mudança de categoria. No entanto, além disso, um novo significado 

idiossincrático pode ser formado. Neste momento, estamos à beira de uma nova 

compreensão da interface sintaxe-semântica. Como começamos a apontar nas 

dissidências teóricas, vimos que os modelos da MD e Exo-esqueletal divergem sobre 

suas hipóteses: Marantz afirma que idiossincrasias semânticas ocorrem sempre na 

primeira categorização de nível sintático de palavras complexas. Borer (2009) fornece 

exemplos de idiossincrasias semânticas que ocorrem tardiamente a cada nível estrutural 

de formação de palavras. Uma vez que estas hipóteses são totalmente incompatíveis, 

fizemos um levantamento de dados de palavras complexas para resolver o conflito:  

 

30.  ferruginoso [[[√ferr-u]n gin]n oso]a 

31.  carroceria [[[√carr-Ø]n oc]n eria]n  

32.  americanizar [[[√americ-a]n n]a izar]v  

33.  globalização [[[[√glob-Ø]n al]a iza]v ção]n  

34.  amabilidade [[[√am-a]v bil]a idade]n  

35.  reacionário [[[re [√ac-Ø]v]v ion]nario]A  

36.  governador [[[governa-a]v d]pp or]n  

37.  governanta [[governa-a]vnta]n  

38.  canelada [[canel-Ø]nada]n  

39.  cotovelada [[cotovel-Ø]nada]n  

40.  colherada [[colher- Ø]nada]n  

 

Considerando os exemplos acima, alguns podem não estar familiarizados com o 

significado idiomático de ferro oxidado na palavra ferrugem em 30, ou o significado 
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idiomático do adjetivo amável em 34. É interessante notar que, depois de o ponto 

idiomatização no adjetivo deverbal amável, uma nova camada pode ser adicionada 

formando o substantivo amabilidade, e esta camada tem leitura composicional em 

relação ao adjectivo idiomático amável.  

Estes resultados de idiomatizações internas às palavras complexas são casos 

cruciais para a decisão sobre o local da Enciclopédia no modelo de gramática. Na 

verdade, Borer (2003, 2005a, 2005b e 2009) usou a série agir, reagir, reação, 

reacionário equivalente ao exemplo 35 para argumentar que a busca Enciclopédica 

pode ocorrer em qualquer fase na derivação de palavras ccomplexas. Os exemplos 35 - 

40 favorecem esta ideia: governador em 36 refere-se a uma pessoa que governa um 

estado; governanta em 37 refere-se a uma pessoa que governa uma casa. Em 38, 39 e 

40, canelada significa um golpe recebido na canela, cotovelada, um empurrão feito com 

o cotovelo e colherada, uma medida de tamanho de colher. Portanto, um falante de 

português tem que saber não só os significados convencionais de canela, cotovelo e 

colher, mas também as diferentes relações convencionadas entre cada derivação de -

ADA e os substantivos dentro dela. O conjunto de exemplos 35 - 40 favorece a hipótese 

de Borer sobre a busca Enciclopédica poder ser ativada no meio da computação de uma 

palavra fonológica e desfavorece Marantz que acredita que a Enciclopédia somente 

pode ser ativada na junção da raiz com o primeiro morfema categorizador de uma 

palavra.  

A classe de verbo é especialmente interessante, pois a variação semântica é 

grande em muitos verbos, e, portanto, precisamos esclarecer seus fatores e limites.  

Os casos de polissemia verbal que levamos em consideração neste estudo são 

apenas as dependentes da estrutura e, portanto, excluímos as metáforas e as expressões 

idiomáticas.  

Vamos analisar a recursividade em outros verbos portugueses, a fim de 

contribuir para a compreensão dos mecanismos de formação semântica na derivação de 

verbos a partir de substantivos e adjetivos, verbos de prefixo + substantivo, adjetivo + 

prefixo, prefixo + verbo.  

Os verbos são especialmente interessantes, porque eles podem recombinar-se em 

muitas formas sintáticas diferentes e apresentam, portanto, várias possibilidades de 

camadas sintáticas para ocorrência possível de idiomatização.  

As possibilidades mínimas de formação verbal são:  
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41. Categorização direta de raízes nuas: √cas + ar, √ca + ir, √bat + er, √diz + er, 

√v + er, √forn + ecer, √sintet + izar √corr + er, √part + ir.  

 

Note que o significado de uma categorização direta de uma raiz nua é 

necessariamente idiossincrásico.  

 

42.  Recategorizando substantivos (Notem que as representações abaixo 

contemplam somente a formação do verbo, ignorando que, martelo, por exemplo, é uma 

raiz que se concatena a um categorizador de nome, -o e depois se concatena ao 

verbalizador –ar):  

 

Leituras composicionais (LC): √martel + ar martelo; √pent + ar pente; √escov + 

ar escova; √olh + ar olho; √ladrilh + ar, ladrilho; √arquiv + ar arquivo; √man + ejar 

mão; √far + ejar faro; √perfume + ar parfume.  

 

Note também que a relação semântica entre a coisa nomeada pelo substantivo 

interno ao verbo e o verbo é regular. A regularidade consiste no fato de que se você sabe 

qual a coisa mencionada no interior do verbo, você automaticamente sabe qual o 

significado do verbo.  

  

Leituras idiomáticas (LI): √alfinet + ar; √incens + ar; √gramp + ear; √lix + ar; 

√bol + ar; √corn + ear; √pipoc + ar.  

 

43. Recategorizando adjetivos:  

LC: √limp + ar, √santi + ficar, √tranquil + izar, √clar + ear, √heleniz + ar.  

 

LI: √suj + ar; √amarel + ar.  

 

44.  Verbalização do composto [prefixo + verbo]:  

LC: des + √casar, des + √dizer, re + √fornecer, re + √sintetizar.  

 

LI: re + √bater, com + √bater, re + √ver ver; re + √partir; o + √correr; des + 

√andar, dis + √correr.  
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45. Verbalização do composto [prefixo + substantivo]:  

LC: en + √lat + ar; a + √mass + ar; es +  √pern + ear; des +  √oss + ar; en + 

√gaiol + ar; en + corpar; a + √pontar; a + √terrar; a + √braçar; a√jeitar; a + √terrorizar; a 

+ √medrontar; a + √paixonar; en + √gatinhar.  

 

LI: en + √gatar; en + √gavet + ar; des + √pencar; a + √carear.  

 

46. verbalização do composto [prefixo + adjetivo]:  

LC: em + √grand + ecer; en√gordar; e√magrecer; a√podrecer; a +  √rredond + 

ar; a + √mol + ecer; a +  √maci + ar; a +  √covard + ar.  

  

LI: en + √grossar; a + √maciar; a + √mortecer; en + √fadar; en + √carecer.  

 

Neste ponto – de 41 a 46 – a variação vai da composicionalidade semântica para 

as particularidades, afetada por uma variedade de condições de utilização. A variedade é 

tanta que em muitas palavras os falantes podem diferir em suas intuições, ou seja, no 

limite, a composição morfológica de um significado idiomático derivado pode não ser 

conscientemente reconhecida em algum contexto por alguns falantes.  

É possível observar ainda que alguns dos verbos gerados em (42) - (46) podem 

ser a entrada para as formações verbais posteriores por adição de um prefixo ao verbo 

anteriormente formado:  

 

42a. LC: RE + grampear, DES + pentear, RE + escovar, RE + arquivar / DES + 

arquivar 

  

LI: RE + bolar;  

 

43a. LC: DES + elenizar, RE + limpar;  

 

LI: DE + negrir  

 

44a. LC: RE + DES + cobrir +, CO + O + correr, DE + COM + or, RE + A + 

tirar  
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LI: COM + PRO + meter, DES + EN + volver  

 

45a.  LC: DES + A + massar, DES + EM + pedrar, DES + A + botoar;  

 

LI: DES + EN + gonçar  

 

  26a. LC: DES + A + rredondar, RE + A + molecer, DES + A + maciar.  

 

LI: RE + EX + friar  

 

Uma vez mais, as estruturas acima podem ser a entrada para uma ou mais 

camadas de prefixo:  

   

  47. Prefixo + prefixo + prefixo + verbo: RE + DES + EN + gavetar; DES + IM 

+ PER + meabilizar. 

 

48. Prefixo + prefixo + prefixo + prefixo + verbo: RE + DES + EN + COM + 

patibilizar.  

 

O que se vê de 42 a 48 é que há formação de recursividade em palavra tanto 

através de processos de sufixação quanto de prefixação. Essa característica reúne a 

sintaxe sentencial e a sintaxe interna à palavra em uma proporção bastante elevada.  

Outro mecanismo para formar novos verbos tem etapas intermédias de um ou 

mais um componente não-verbais entre dois verbos, como em 49 - 51, em que as 

leituras composicionais podem ser calculadas por fases até a camada mais alta:  

 

49. [[[[cont]n a]v bil]a izar]v  

 

50. [[[dis [pon]v i] v bil]a izar]v  

 

51. [[a [[vis]v ta]PP ar]v  

 

Uma formação com significado não composicional pode acontecer antes do 

verbo mais alto da camada, como em 52 e 53:  
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52. [[[cumpri]v mento]n ar]v  

 

53. [[[[[regula]n]v] mento]n ar]v  

 

Outro padrão derivacional vai de um a outro verbo que passa através do 

particípio passado do primeiro verbo, como em 54 - 60:  

 

54. Liberar, liberto, libertar  

55. Dizer, dito, ditar  

56. Ver, visto, avistar 

57. Expelir, expulso, expulsar  

58. Conceber, conceito, conceituar  

59. rever, revisto, revistar/revisar  

60. frigir, frito, fritar  

 

As derivações de 54 – 60 foram testadas experimentalmente em (Pederneira 

2010; Lemle e Pederneira 2012). O objetivo do teste foi comparar os efeitos iniciadores 

de três tipos de relações morfológicas entre as palavras, uma das quais era precisamente 

o tipo de rever – revisar, em que o segundo verbo é derivado de um particípio passado 

morfologicamente excepcional. O resultado do teste foi que a família de relações 

morfológicas verbo – particípio passado – verbo teve o mais fraco dos efeitos priming, 

se aproximando do grupo de controle. Esta derivação parece funcionar como se o passo 

de um particípio passado para um novo verbo fosse obrigatoriamente como formação 

idiomática como o primeiro passo para a formação de uma nova palavra.  

Os inúmeros casos de leituras composicionais em derivações longas são uma 

prova clara de que "sintaxe vai até embaixo". Esta ideia de sintaxe não é a expectativa 

favorável para uma teoria na qual a formação complexa da estrutura lexical deve ser 

dissociada da computação sintática. O fato de que as leituras composicionais existem 

em todas as fases derivacionais para a formação de grandes palavras é uma prova de que 

a formação de palavra complexa ocorre na sintaxe. Isto é equivalente a dizer que teorias 

construcionistas têm a melhor previsão em comparação com teorias projecionistas.  

Entre teorias construcionistas alternativas, surge uma nova questão: quais são os 

possíveis pontos de incidência de leituras idiomáticas dentro de palavras complexas? As 
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possíveis respostas a esta pergunta podem ser tanto que só há um ponto possível para a 

leitura idiomática em formação de palavras complexas (Marantz 1997) ou que todos os 

pontos de recategorização podem ser pontos de formação idiomáticas (Borer 2004, 

2005a, 2005b e 2009). Nós descobrimos e analisamos casos de formação de leitura 

idiomática no meio da derivação do verbo. Este tipo de fenômeno não é previsto pela 

hipótese de Marantz, que acredita que o único ponto possível de incidência de 

idiomatização é na concatenação da raiz com o morfema funcional, com as fases 

seguintes tendo significados composicionais. No entanto, a concepção de busca 

enciclopédica de Borer prevê os nossos resultados: nós mostramos que substantivos, 

adjetivos e verbos morfologicamente complexos são comuns com uma segunda 

idiomatizatização acontecendo em uma junção tardia em relação à junção da raiz com 

seu primeiro morfema categorizador.  

Enquanto Levinson (2007) compunha a semântica relacionando semântica da 

raíz ao tipo formal de raiz, proponho que a semântica seja apenas uma leitura de peças 

morfológicas. Em algumas línguas, como o português, esta ideia pode ser mais clara do 

que em línguas mais opacas morfologicamente, como o inglês. A semântica, portanto, 

pode explicar o que ocorre a partir da sintaxe, mas as respostas estão na sintaxe. A 

importância da raiz, portanto, na minha proposta, que decorre da proposta de Borer 

(2005a e 2005b), é nenhuma (nas fases de computação sintática). Os indícios estão no 

fato de que aquilo que atribuímos ao conteúdo da raiz pode mudar em qualquer 

momento da derivação, sem qualquer relação intrínseca à raiz. Idiomaticidades são 

comuns em qualquer fase da derivação de uma palavra e verbos podem tomar 

significados diversos (ainda que não seja qualquer significado), como o que 

observaremos na classe de verbos leves. Há, por outro lado, uma forte confluência entre 

a raiz e o contexto sintático em que ela é inserida.  

Deste modo, parece ser prescindível a classificação ontológica de raiz, já que 

dados de polissemia e idiomaticidades são claramente numerosos nas línguas do mundo, 

ainda que tenhamos utilizado, aqui, apenas o português como exemplo de morfologia 

transparente para analisar dados de idiomaticidade. Da classificação advinda da 

semânica formal é necessário que haja muitas ressalvas e há necessidade de muitas 

exceções às regras gerais. Como classificar a raiz do verbo correr, se há contextos como 

João corre todos os dias, João correu toda a maratona, o Euro correu a Europa, 

Mariana correu risco, o cachorro correu o gato dentre outros possíveis usos? Deste 

modo, creio que a melhor opção para o estudo da interface sintaxe-semântica não seja 
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partir de propriedades semânticas, mas de propriedades sintáticas. Por isso, o modelo 

Exo-esqueletal parece ser o mais compatível, já que desenvolve um pareamento mais 

fortemente isomórfico. Ou seja, a sintaxe, componente gerativo, fornece morfemas 

funcionais a serem lidos pelos módulos da semântica e da fonologia. Será desse ponto 

que partirei para desenvolver a análise empírica para os verbos leves. 

Como o modelo Exo-esqueletal trabalha com estruturas de eventos, no próximo 

capítulo, farei algumas observações sobre este tema, começando por uma breve história 

dentro da Teoria Gerativa. 
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CAPÍTULO V – ESTRUTURAS DE EVENTO  

 

 5.1. As estruturas de evento na Gramática Gerativa 

 

A análise que assumimos para o estudo de verbos leves baseia-se no modelo 

Exo-esqueletal de Gramática Gerativa. Deste modo, é importante conhecermos um 

pouco da história e os principais pressupostos das estruturas de evento, já que este 

modelo assume templatos universais de estrutura eventiva nos quais os verbos e todos 

os itens sintáticos serão inseridos. Diante do fato de que este modelo de templatos será 

assumido para a proposta de análise de verbos leves, é necessário conhecer os tipos de 

evento que a literatura já assume. 

Aristóteles, no livro IX da Metafísica, introduziu duas classificações de verbos 

baseadas em tipos de eventos: estados e eventos. Aristóteles, para fazer esta 

classificação, observou que, em grego, o verbo eînai pode ter dois significados distintos: 

um que evidencializa a maneira existencial (no sentido de existir ou haver) e outro que 

destaca a maneira atributiva (no sentido de ser ou estar). Aristóteles tinha plena 

consciência desta ambiguidade do verbo eînai. Pode-se dizer, ainda hoje, que os verbos 

de estado expressam a existência de uma situação, enquanto que os verbos de eventos 

expressam processos. 

Esta segunda classe de verbos subdivide-se em outras duas, e o que as distingue 

é a existência ou não de uma ideia de fim ou ponto de culminância inerente ao 

significado do verbo que denota este evento. Essas outras duas classes são as de verbos 

de ação e de movimento. Se, por um lado, um verbo de ação tem a ideia de fim ou de 

culminância de um processo, um verbo de movimento; por outro lado, expressa um 

processo incompleto. 

Vendler (1967) retoma a classificação aristotélica, agrupando os verbos em 

quatro classes que denotam estados, atividades, accomplishments e achievements. Essas 

classes definem o aspecto situacional de um verbo, ou seja, sua aktionsart.  

Para Aristóteles, os estados são denotados pelos verbos de atualidades, e as 

atividades são eventos expressos pelos verbos de movimento. Vendler (1967), no 

entanto, expande a classificação aristotélica para verbos de ação, apresentando uma 

subdivisão para essa classe. Para este autor, os verbos de ação podem expressar dois 

tipos diferentes de processos com fim ou culminância inerentes: um em que a 

culminância é instantânea – verbos de achievement – e no outro, em que é possível 
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identificar a duração de um processo que leva a essa culminância – verbos de 

accomplishment. 

Enquanto Aristóteles assume o verbo como o objeto da classificação, trabalhos 

como os de Vendler (1967), Verkuyl (1972, 1993), Dowty (1979, 1991) e Tenny (1994) 

mostram que as propriedades dos complementos, adjuntos e outros elementos da oração 

contribuem para determinar o tipo de eventualidade descrito pela sentença. Essa 

tentativa de mudança advém do fato concreto de que muitos verbos têm comportamento 

variável, dependendo do contexto sintático em que está inserido, e, portanto, não 

aceitam uma classificação rigorosa, como a de Vendler (1967). 

Verkuyl (1972), por exemplo, reconhece os efeitos da interação entre a raiz e os 

outros elementos sintáticos da sentença e apresenta um amplo estudo sobre os efeitos da 

quantidade denotada pelos argumentos do verbo sobre a aktionsart da predicação da 

qual o verbo faz parte.  

Smith (1991) expande ainda um pouco mais a classificação proposta por Vendler 

(1967), sugerindo não quatro, mas cinco traços distintos de eventualidades: estaticidade, 

dinamicidade, instantaneidade, duração, telicidade e atelicidade. A combinação dos 

traços semânticos dos pares estático/dinâmico, instantâneo/durativo e télico/atélico 

define as classes de eventualidades. 

A distinção entre estados e eventos não é apresentada em Smith (1991) de modo 

diverso das análises anteriores. Ou seja, os estados constituem uma eventualidade 

diferente, porque são estáticos.  

Quanto à duração segundo a tipologia dos eventos, podemos dizer que as 

eventualidades podem ser durativas ou instantâneas. Enquanto os estados são sempre 

durativos, as atividades e os eventos podem ser durativos ou instantâneos (não para a 

Smith). Ou seja, em outras palavras, as eventualidades do tipo de estados serão sempre 

atélicas, e as de atividades e eventos podem ser atélicas.  

Para Smith, uma eventualidade télica contém uma mudança de estado que 

constitui seu resultado ou alvo e a eventualidade se completa quando o alvo é atingido e 

a mudança de estado se concretiza. Há, portanto, um limite final natural, intrínseco à 

eventualidade. Uma eventualidade atélica, por outro lado, não tem esse limite final 

intrínseco ou um resultado, pois nenhum alvo é atingido. O fato de as eventualidades 

atélicas só poderem ter um limite final arbitrário permite que sejam interrompidas a 

qualquer instante. 
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A seguir vê-se, o modelo de Smith (1991), que propõe a existência de cinco 

categorias aspectuais definidas: 

 

Tabela 10 

a. estado  [estático, durativo, atélico] 

b. atividade  [dinâmico, durativo, atélico] 

c. accomplishment  [dinâmico, durativo, télico] 

e. achievement [dinâmico, instantâneo, télico] 

d. semelfactivo [dinâmico, instantâneo, atélico] 

Legenda: As cinco categorias aspectuais de Smith 

 

Como os estados constituem um período único, indiferenciado, eles não têm 

estrutura interna, e não apresentam, assim, limites iniciais ou finais. As atividades, por 

outro lado, têm uma estrutura interna, porque não constituem um período único, 

indiferenciado.  

Beth Levin (1999) também cria uma teoria de estrutura de evento e sua principal 

ideia é a de que o significado dos verbos é composto por dois tipos de peças 

constituintes: uma estrutura de eventos (a faceta estrutural, que define os tipos possíveis 

de eventos) e um significado nuclear (a faceta idiossincrática). A primeira peça 

constituinte é o que é compartilhado pelos verbos; a segunda é o que diferencia uns dos 

outros. A parte estrutural do significado é representada por um templato de estrutura de 

eventos. O templato de estrutura de eventos pode ser visto como o componente 

gramaticalmente relevante de uma estrutura de eventos na medida em que sua estrutura 

determina várias propriedades gramaticais, incluindo a realização dos argumentos. O 

pressuposto da autora é de que há uma quantidade pequena de templato de estrutura de 

evento disponível. A autora assume, portanto, que a estrutura de eventos não é 

necessariamente definida aspectualmente, ao contrário do que é assumido no modelo 

Exo-esqueletal (BORER, 2005a e b). 

Quando Levin (1999) diz que aspecto não é relevante, isto significa que verbos 

de atividade como correr, por exemplo, compartilham a mesma estrutura de eventos de 

verbos semelfactivos como piscar. Ou seja, a noção aspectual que distingue os dois 

(duratividade x instantaneidade) não estará presente na estrutura de eventos, mas fará 

parte daquilo que é constante, ou seja, o significado nuclear. 
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O significado nuclear, a parte constante e não-variável dos templatos da 

estrutura de eventos forma um conjunto aberto, ainda que as constantes possam ser 

enquadradas em certas categorias ontológicas, como coisa, lugar, estado, modo. As 

constantes são integradas à estrutura de eventos em virtude de seus tipos ontológicos. 

Cada constante tem algum nome associado (com sua sequência fonológica), que será 

fornecido ao verbo.   

De um modo geral, as constantes entram na estrutura de eventos como 

argumentos de predicados. A exceção são as constantes de modo (de verbos como 

correr, gritar, espirrar, etc.), que entram na estrutura de eventos como suas 

modificadoras. 

Verbos como quebrar descrevem estados que necessariamente envolvem a 

existência de um causador e de uma entidade que muda de estado. Neles, a constante é 

um argumento do predicado BECOME, e a natureza do evento causador não é 

especificada, mas está incluída na estrutura de eventos.  

É importante esclarecer que o templato de estrutura de eventos de um verbo é 

definido pelo tipo ontológico de sua constante. Isso quer dizer que verbos cujas 

constantes sejam do mesmo tipo ontológico devem compartilhar templatos de estrutura 

de eventos.  

Nesta teoria, verbos que envolvem mudança de estado do complemento são 

verbos causativos com estrutura de eventos complexa e dois argumentos estruturais 

(break, dry, melt, open); verbos de contato com uma superfície ou de movimento são 

verbos com um argumento estrutural e um argumento introduzido pela constante (wipe, 

rub, scrub, sweep).  

 

5.2. As estruturas de evento no modelo Exo-esqueletal 

 

No modelo Exo-esqueletal, Borer (2005a e b) faz um paralelo entre o domínio 

nominal e os eventos: nomes massivos ou DPs não-quantificados têm correspondência 

com eventos atélicos, enquanto nomes contáveis ou DPs quantificados têm 

correspondência com eventos télicos: “[…] telic events are quantities, in the sense that 

they involve quantification over event divisions, while atelic events are homogeneous 
6[…]” (BORER, 2005b, p. 74).  

                                                           

6 Tradução na nota 4, página 34. 
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Para Borer, assim como no domínio nominal, onde a quantificação é realizada 

como estrutura sintática, no domínio aspectual a quantificação é, do mesmo modo, 

realizada sintaticamente na forma de um núcleo funcional dominando um valor aberto 

ao qual será atribuído um conjunto limitado de valores ou uma quantificação. Na visão 

da autora, todos os verbos são inerentemente atélicos, não especificam ponto de 

culminância; são somente um “caminho”. Um tema quantificado, nesse sistema, 

funciona como um operador, que produz telicidade, medindo o evento, e produzindo 

culminância. Na proposta defendida pela autora, elementos do arranjo conceitual não 

têm propriedades gramaticais, não são estruturados. Como a quantificação é uma 

propriedade que surge da presença de estrutura, então DPs com pouca estrutura 

(somente a necessária para definir categoria gramatical) não são quantificados. A lógica 

pode ser levada para os eventos – se a estrutura é pouca, só envolvendo o necessário 

para definir categoria (verbal) e projetar argumento externo, então o evento será atélico 

(não quantificado). Atelicidade é falta de estrutura aqui. 

Borer assume que a telicidade ocorre através do sintagma funcional AspQmax, o 

núcleo cuja variável é <e># (# = número), às vezes representado como [AspQ <e>#]. 

Observamos, então, uma nova abordagem para a representação de concordância. O 

núcleo de AspQ é uma quantidade (<e>#) que seleciona um núcleo lexical e transforma 

este núcleo em um verbo. Algumas línguas, dentre elas, o português, não possuem 

marca morfológica para telicidade. Consequentemente, deve-se tomar um DP, que é 

marcado quantitativamente. Este DP move-se para a posição de especificador de 

AspQmax e a telicidade emerge. O DP é, então, interpretado como o sujeito da 

quantidade do verbo selecionado. O sujeito da Quantidade é o objeto da sentença. Neste 

sentido, Borer captura a generalização que diz que predicados télicos requerem objetos 

quantificados, que é o mesmo que dizer que objetos quantificados fabricam predicados 

télicos.  

 

61. The flower wilted (a flor murchou) (representação intermediária de AspQmax) 

[AspQmax [DP the flower]2 <e2 ># [VP wilt]] 

Ǝe[subject-of-quantity (the flower, e) & quantity(e) & wilt(e)] 

 

A presença da propriedade quantidade (e) é derivada da presença de [AspQ <e>#], 

e AspQmax é sempre um predicado de quantidade. AspQmax, no entanto, não deve ser 

incluído na representação sintática quando o evento for atélico. Isto não só significa que 
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a estrutura 61 pode ser derivada, mas também significa que, nessa estrutura, nenhum 

predicado de quantidade é realizado. Consequentemente, há uma interpretação atélica:  

 

62. Anna ran. (Ana correu) (representação intermediária de Tmax) 

[Tmax [DP Anna] [ T [VP ran]] 

 

Nesse caso, o sujeito é realizado como especificador de T. Sem AspQmax, não é 

possível emergir uma interpretação télica, o que não é um problema. Note, no entanto, 

que a relação entre o sujeito e o evento não foi estabelecida em 62. Borer, então,sugere 

que Tmax é selecionado por EP (Event Phrase), cujo núcleo é <e>E. Este núcleo pode ser 

ligado a qualquer especificador, e qualquer especificador que ainda não tenha sido 

relacionado à estrutura de evento terá o papel semântico de originador. Abaixo, a 

representação de papel temático de 62 em 62’:  

 

62’. Ǝe[originator(Anna, e) & run(e)] 

 

No capítulo 4 de Borer (2005b), a autora lida com a atelicidade. Para ela, a 

atelicidade é a falta de telicidade, ou seja, a falta de AspQmax na derivação gramatical. 

Se esta conclusão não é problemática para estruturas intransitivas, a mesma predição 

não satisfaz estruturas transitivas. Borer assume que, para línguas como o inglês (ou 

português), a única maneira de evocar a telicidade em estrutura transitiva é deixar o 

núcleo Quantity ser ligado por um especificador quantificado. DPs não quantificados 

não podem aparecer como especificadores de AspQmax. Em vez de AspQmax, uma 

projeção funcional FshlP (Functional shell) será o locus do objeto direto em sentenças 

atélicas. Além de a FshlP abrigar o objeto direto, relaciona-se à estrutura de evento 

atribuindo o papel temático de participante default. Borer apresenta evidências do 

finlandês, no qual o caso partitivo lida inerentemente com transitivos atélicos, para 

concluir que, em línguas como o inglês e o alemão (podemos incluir o português), o 

caso partitivo é atribuído ao especificador de FshlP. O exemplo em 63 de Borer ilustra: 

 

63. Robin pushed the cart. (Robin empurrava7 o carrinho) 

[EP [DP Robin] <e>E [Tmax [DP Robin] T [FsP [DP the cart]2 F
s
2 [VP push]]]] 

                                                           

7 A tradução no pretérito imperfeito visa à restrição de leitura atélica. É possível uma leitura atélica com o pretérito 
perfeito, mas, para desambiguizar, haveria a necessidade de um advérbio. 
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Ǝe[originator(Robin, e) & participant(the cart, e) & push(e)] 

 

Como AspQmax receberá somente DPs quantificados, a emergência de telicidade 

com objetos nus no plural é bloqueada (pelo menos em inglês). Desta maneira, plurais 

nus somente aparecem como especificador de FshlP. Isto, no entanto, não resolve o 

problema da razão de 63’ ser melhor interpretada como atélica do que como télica:  

 

63’. Robin pushed a cart (Robin empurrava um carrinho) 

 

Se o caso partitivo é abstrato como no inglês, alemão e português, não podemos 

ler a atelicidade de uma sentença. Por isso, exemplos como v tornam-se genuinamente 

ambíguos. Em uma interpretação, o objeto a cart recebe caso partitivo e, assim, 

bloqueia uma interpretação télica do predicado. A outra interpretação, no entanto, é 

surpreendente. O caso do objeto poderia ser acusativo, e o objeto poderia ser um sujeito 

da quantidade, e, consequentemente, uma interpretação télica poderia emergir. Borer 

tenta mostrar que uma interpretação télica pode emergir de fato e afirma que isto não é 

um problema de gramática: “all … transitive verbs should be ambiguous between a telic 

reading and an atelic reading, and that any anomalies which emerge are attributable to 

conflicts with world knowledge8”. (Borer, 2005b, p. 140).  

No que diz respeito aos advérbios de quantificação, Borer propõe que advérbios 

de frequência lidam com interpretações télicas mesmo na ausência do sujeito da 

quantificação, como podemos observar abaixo: 

 

64. Robin danced once in five hours (Robin dançou uma vez em cinco horas) 

 

Enquanto que esta proposta nitidamente explica a telicidade na ausência de um 

objeto em 64, Borer é forçada a notar que a análise encontra problemas quando 

estruturas transitivas são consideradas. O comportamento divergente das sentenças 

abaixo ilustra esse problema:  

 

65. Kim loved her three times last summer (Kim a amou três vezes no verão 

passado) 

                                                           
8
 todos ... os verbos transitivos devem ser ambíguos entre uma leitura e uma leitura télica e atélica, e que quaisquer 

anomalias que surgem são atribuíveis a conflitos com o conhecimento de mundo. 
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65’. Kim loved cats three times (Kim amou gatos três vezes) 

 

66. Kim pushed the cart to London (Kim empurrou o carrinho para Londres) 

66’. Kim pushed carts to London *in several hours (*em várias horas) 

 

67. I wrote the letters up (eu redigi as cartas) 

67’. *I wrote letters up. 

 

Em 65, uma interpretação télica é inteiramente dependente da presença de um 

modificador de frequência, ou seja, uma interpretação télica emerge mesmo em 65’ com 

um objeto nu no plural interpretado existencialmente. Isto é diferente em 66, porque o 

PP locativo to London age como um delimitador e relaciona-se com o objeto 

quantidade, o que acarreta novamente uma interpretação télica. No entanto, na ausência 

do objeto quantidade, o PP por si só não é suficiente para produzir uma interpretação 

télica. O predicado recebe uma interpretação atélica, conforme podemos observar a 

partir da agramaticalidade do sintagma de medida de tempo. A situação de 67 também é 

diferente. Enquanto que a presença ou ausência de objeto de quantidade determina a 

atelicidade em 66, o exemplo 67’ não se torna atélico na ausência de um objeto de 

quantidade, mas simplesmente agramatical. O que se torna um problema iminente. 

Em relação aos argumentos e seus papéis no evento, Borer afirma que papéis 

semânticos somente podem ser restritos a eventos e ainda estabelece as representações, 

no capítulo 8, para intransitivos télicos, e transitivos (68) e para intransitivos atélicos e 

transitivos (69):  

 

68. telic intransitive (unaccusative): Kim arrived (Kim chegou) 

Ǝe[quantity(e) & subject-of-quantity(Kim, e) & arrive(e)] 

68’. telic transitive: The cat climbed the tree (o gato escalou a árvore) 

Ǝe [quantity(e) & originator(the cat, e) & subject-of-quantity(the tree, e) & 

climb(e)] 

 

69. atelic intransitive (unergative): Kim ran (Kim correu) 

Ǝe[originator(Kim, e) & run€] 

69’. atelic transitive: The cat climbed the tree (o gato escalou a árvore) 

Ǝe [originator (the cat, e) & participant (the tree, e) & climb€] 
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Esta análise permeia uma questão importante na interface sintaxe-semântica: se 

uma representação semântica derivada sintaticamente do conceito de atividade deveria 

ser incluída na representação em xi. Para Borer, isto não deveria ocorrer, e a autora 

oferece uma evidência sintática para a sua conclusão. Basicamente, enquanto que 

podemos encontrar evidências para a modificação dos conceitos de originador, 

quantidade e sujeito da quantidade, tais evidências não podem ser aduzidas para a 

modificação do conceito de atividade, segundo a autora. Isto só quer dizer, porém, que o 

conceito de atividade não é formalmente derivado do componente gramatical, e não que 

esteja sendo colocado em cheque o conceito em si.  

É importante notar que a assunção básica do modelo Exo-esqueletal é a primazia 

da estrutura em relação ao material lexical. A subcategorização lexical é tomada como 

um epifenômeno das condições da estrutura de evento. O comportamento variável no 

conteúdo individual de palavras deveria ser a regra, ainda que ela reconheça que nem 

todo verbo é tão flexível como siren (cf. capítulo 1). 

Como estamos próximos de apresentar a proposta de análise para verbos leves, 

tema central desta Tese, no próximo capítulo, mostrarei propriedades semânticas 

funcionais em análises dos verbos leves que serviram de base para que eu pudesse 

postular um “sabor” semântico para eventos, cujas estruturas receberam casos de verbos 

leves no português brasileiro. 
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CAPÍTULO VI – VERBOS LEVES E PROPRIEDADES SEMÂNTICA S 

FUNCIONAIS  

 

 Verbos leves constituem uma classe de verbos interessante para o Gerativismo 

por se tratar de um conjunto cuja sintaxe promove a diversificação de significados. 

Tanto Projecionistas (ou Lexicalistas) quanto Construcionistas dedicam-se a analisar 

esta classe de verbos, tema central desta Tese. Vejamos a seguir as propostas para esta 

classe nas duas grandes opções de abordagens teóricas da Gramática Gerativa. 

 

 6.1 Abordagens Projecionistas 

 

 Butt (2010) propõe uma análise Lexicalista para os verbos leves. Há pontos 

interessantes do ponto de vista analítico, no entanto há pontos críticos que devem ser 

observados. Primeiramente, Butt afirma que verbos leves não têm predicação completa 

e que são licenciadores de nomes. A autora questiona a uniformidade entre a sintaxe e a 

semântica nesses verbos e observa que, embora não tenha uma semântica muito precisa, 

verbos leves não podem estar totalmente esvaziados de significados, porque existe uma 

clara diferença entre “tomar banho” e “dar banho”. Diz-se, porém, que são verbos leves, 

pois não é possível dar detalhes da identificação semântica para o significado. Segundo 

Bowern (apud BUTT, 2010), no entanto, é possível dizer que o verbo foi perdendo seu 

conteúdo diacronicamente, porém a evidência empírica dessa alegação não é 

satisfatória. Em relação a este ponto, é possível identificar a pouca precisão, que não é 

necessariamente decorrente da falta de evidência empírica, mas acarretada pela pouca 

precisão sobre o conteúdo semântico carregado pelo verbo leve. O que se quer dizer 

quando se diz que “verbos leves não podem estar totalmente esvaziados de 

significado”? Qual a quantidade exata delimitada por “não totalmente”? Além disso, é 

possível observar ainda a pouca precisão no fatiamento morfossintático entre raiz e 

dados funcionais. Nesta teoria, parece não haver uma divisão de trabalho entre essas 

duas fatias, o que é uma característica de uma teoria Lexicalista. 

 Retornando aos pontos de Butt (2010), ela, assim como outros estudiosos, não 

encontra evidências para diferenciar verbos leves de verbos auxiliares, porque tanto um 

quanto outro seriam uma instância de alçamento.  E este é exatamente o ponto de Butt. 

 Verbos leves para ela, portanto, são parte de uma predicação sintaticamente 

monoclausal dentro de um predicado complexo. E, além disso, constituem uma classe 
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sintática separada, muito semelhante à sua contraparte plena que serve para modular a 

predicação plena de um modo sutil.  

 A habilidade de carregar informação de tempo e aspecto ou ser flexionado não é 

uma característica típica de verbos leves, segundo Butt (2010), observação esta que 

contraria muitos exemplos do português brasileiro, como veremos na análise. 

 Os verbos leves agem como um verbalizador no complexo N-V e são parte de 

um predicado complexo que pode ser de diferentes tipos e apresentar propriedades da 

sintaxe e da semântica diferentes das características dos verbos auxiliares e verbos 

lexicais. Verbos leves formam identidade com um verbo pleno, embora claramente não 

tenham o mesmo conteúdo de predicação da sua contraparte plena.  

 Verbos leves são vazios predicacionalmente. A função desse tipo de verbo é 

simplesmente licenciar a predicação de um elemento não-verbal. No entanto, verbos 

leves contribuem para o predicado articulado de maneira sistemática. A autora afirma 

ainda que os verbos leves formam uma classe de verbos distinta de todas as outras e não 

fornecem o próprio evento. Esses verbos ainda têm a característica de não situar o 

evento principal no que diz respeito às informações de tempo e aspecto, contrariando, 

mais uma vez, evidências empíricas que serão apresentadas na análise feita com os 

verbos leves em português brasileiro para esta Tese. 

 Há muita similaridade entre as propostas de Butt (2010) e Grimshaw e Mester 

(1988). A particularidade do último é a abordagem da relação verbos leves e atribuição 

de papel temático. Para esses autores, o verbo leve subcategoriza e marca o caso de um 

NP objeto direto, sem atribuir um papel temático. Além de não atribuir papel temático, 

afirmam ainda que a sua estrutura argumental é incompleta. 

No seu trabalho de 2009, intitulado “A ‘leveza’ dos verbos leves” uma 

apresentação em Power Point que consta no site do Projeto Preplexos, Inês Duarte 

(2009) analisa e comenta os seguintes elementos: tipologia de predicados complexos 

encabeçados por verbos leves em português europeu, argumentos a favor da classe 

verbos leves, algumas propriedades dos predicados complexos resultativos encabeçados 

por verbos leves e predicados complexos <Vleve + Ndeverbal/psicológico>. Afirma 

ainda que a formação do predicado complexo se faz na sintaxe. 

Os argumentos em favor da classe dos verbos leves, assim como os auxiliares 

(HOOK, 1974, 1991; ABEILLE, GODARD & SAG, 1998) e os verbos de controle 

(HUANG, 1992) são: 
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a. Os verbos leves entram na formação de predicados complexos, contribuindo 

para a sua estrutura argumental (ROSEN, 1989; ALSINA, 1996, MOHANAN, 

1994; BUTT, 1995); 

b. Os verbos leves não são elementos funcionais; 

c. Os verbos leves exibem uma estrutura argumental parcialmente idêntica a dos 

verbos plenos homônimos ([O João] pôs [o filho] [na escola] e [O João] pôs [a 

casa] em polvorosa. 

 

Duarte (2009) afirma ainda que os verbos leves não são verbos auxiliares, 

porque:  

 

a. os verbos leves impõem restricões de seleção semântica ao elemento com 

que se combinam para formar o predicado; 

b. os verbos leves impõem restrições de seleção semântica ao sujeito 

(DUARTE et al., 2009), como em o João tinha empurrado o carro que 

estava estacionado e a chuva tinha empurrado o carro que estava 

estacionado; 

c. os verbos leves mantêm-se estáveis diacronicamente, não entrando no 

processo de gramaticalização defendido em Hopper & Traugott (1993, p. 

108). 

 

Já o argumento contra os verbos leves serem como os verbos de controle é: 

 

a. contrariamente ao que acontece com as construções de controle, os predicados 

complexos encabeçados por verbos leves definem domínios mono-oracionais, 

como na oposição dos exemplos: ontem, o João fez a promessa de ir ao teatro 

amanhã e *ontem, o João fez a promessa amanhã. 

 

Logo, o que podemos dizer é que, para Duarte (2009), os verbos leves são uma 

classe autônoma de verbos, formados a partir dos verbos plenos homônimos. Diante 

disso, eles mantêm propriedades de seleção semântica e definem domínios mono-

oracionais. O que não se diferencia da proposta de Butt (2010) que observamos acima. 

No entanto, resta uma questão importante: o que distingue os verbos leves dos 

verbos plenos homônimos? 
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O primeiro passo que Duarte (2009) dá para responder a esta intrigante questão é 

a análise dos predicados complexos resultativos a partir da tipologia de particípios de 

Embick (2004) em que relaciona os particípios a eventivos, resultativos, estativos. 

Para esta classificação, as passivas eventivas são como as passivas verbais da 

tipologia dicotômica clássica, que apenas distingue dois tipos de particípios: os que 

ocorrem nas passivas verbais e os que ocorrem nas passivas adjetivais. Embick (2004) 

propõe uma tipologia tripartida, em que distingue particípios eventivos (os que ocorrem 

nas passivas verbais) dos particípios resultativos e dos particípios estativos (que a 

tipologia clássica incluía na classe das passivas adjetivais). A motivação empírica para a 

distinção entre particípios resultativos e estativos é o seu comportamento em quatro 

tipos de contextos. As resultativas, portanto, incluem-se nas passivas adjetivais (cf. 

BORER, 1984). As passivas eventivas distinguem-se das resultativas pela presença do 

componente agentivo e advérbios orientados para o agente. 

Os quatro tipos de contextos que distinguem particípios resultativos de estativos 

são: admitem advérbios orientados para o sujeito (cf. KRATZER, 1994); não podem 

ocorrer como predicados secundários de verbos factivos, enquanto os estativos podem; 

não podem ocorrer em construções de predicados complexos resultativos, enquanto os 

estativos podem (cf. GREEN, 1972, CARRIER & RANDALL, 1992) e não admitem a 

prefixação com in-, enquanto os estativos admitem.  

Em relação à estrutura, ainda segundo Duarte (2009), os verbos leves podem 

preservar a estrutura argumental dos verbos plenos homônimos e s-selecionam o 

argumento externo. Além disso, conservam parte do significado e dos papéis temáticos 

do verbo pleno homônimo. 

Sobre a seleção semântica, ressalta que os verbos leves selecionam um tema que 

denota uma eventualidade e não uma entidade. Duarte ainda discorre sobre as 

alternâncias possíveis em verbos leves, comparando-os aos plenos, mas, por questão de 

pertinência ao trabalho, não adentrarei a essa discussão, embora compreenda a sua 

relevância. 

  Duarte (2009), citando e apoiando Oliveira et al. 2009, ressalta o fato de que os 

verbos leves são sensíveis a aktionsart do nome com que se combinam. Vejamos os 

exemplos de português europeu citados em seu trabalho: 

 

Verbo Dar: 

70. O Pedro deu uma corrida fantástica. (processo) 
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71. O Pedro deu uma pintura à parede. (processo culminado) 

72. O Pedro deu um soluço. (ponto) 

73. * O Pedro deu um assalto. (culminação) 

74. * O Pedro deu uma estada no Brasil. (estado) 

 

Verbo Fazer: 

 

75. O Pedro fez uma corrida. (proc.) 

76. O Pedro fez uma declaração surpreendente. (proc. culm.) 

77. O ladrão fez um assalto (muito) proveitoso. (culm.) 

78. * O Pedro fez um soluço fatal. (ponto) 

79. *O Pedro fez uma estada prolongada no Brasil. (estado) 

 

Verbo Ter: 

80. O Pedro teve uma corrida fantástica. (proc.) 

81. O Pedro teve uma declaração polêmica. (proc. culm.) 

82. O ladrão teve um assalto proveitoso. (culm.) 

83. O Pedro teve um soluço fatal. (ponto) 

84. O Pedro teve uma estada prolongada no Brasil. (estado) 

 

A autora mostra primeiramente a proposta de Harley (2009) sobre a 

especificação de traços para os verbalizadores que formam verbos principais: 

 

Tabela 11 

VCAUSE: [+dynamic], [+ change of state], [+cause] 

VBECOME: [+dynamic], [+ change of state], [-cause] 

VDO: [+dynamic], [- change of state], [-cause] 

VBE: [-dynamic], [- change of state], [-cause] 

Legenda: Proposta de Harley (2009) traços de verbalizadores para formação de verbos principais 

 

Em seguida, apresenta a proposta de Duarte, Miguel & Gonçalves (2009), que 

modifica esta classificação, mantendo os traços [± dynamic], [± cause]; estendendo [± 

change] à mudança de lugar e de posse; introduzindo [± durative], para distinguir 
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processos culminados, processos e estados de culminações e pontos; e introduz [± 

instant(aneous)]: 

 

Tabela 12 

VCAUSE: [+dynamic], [+ change], [+cause], [+durative], [-instant] 

VBECOME: [+dynamic], [+ change], [+cause], [-durative], [-instant] 

VDO: [+dynamic], [- change], [-cause], [+durative], [-instant] 

VBE: [-dynamic], [- change], [-cause], [+durative], [-instant] 

VDO_INSTANT: [+dynamic], [- change], [-cause], [-durative], [+instant] 

Legenda: Classificação de Duarte, Miguel & Gonçalves (2009) para formação de verbos principais 

 

Os verbos leves, em Duarte, Miguel & Gonçalves (2009), distinguem-se dos 

verbos plenos homônimos por terem alguns dos traços aspectuais subespecificados. 

Vejam, a seguir, a aplicação dos traços que compõem os verbos da tabela 12 aos verbos 

leves dar, fazer e ter: 

 

Tabela 13 

dar leve: [+dynamic], [± change], [± cause], [± durative], [± instant] 

fazer leve: [+dynamic], [± change], [± cause], [± durative], [-instant] 

ter leve: [+/-dynamic], [± change], [± cause], [± durative], [± instant] 

Legenda: traços dos verbos leves 

 

Por fim, Duarte (2009) tenta delimitar as combinações agramaticais em 

estruturas com verbos leves. Abaixo algumas delas:  

 

Verbos dar e fazer: 

 

a. Traço [+dynamic] ⇒ não podem se combinar com nomes que denotem estados 

que sejam [- dynamic]; 

b. Como são subespecificados para o traço [change], podem combinar-se com 

nomes que denotem processos ou processos culminados, os quais permitirão a 

atribuição do valor [-] e [+], respectivamente; 

c. Como são subespecificados para [cause], podem combinar-se com processos 

culminados ([+ cause]) e com processos ([-cause]); 
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d. Enquanto dar é subespecificado para o traco [instant], admitindo nomes que 

denotem pontos, fazer mantém o valor [-] do verbo pleno homônimo, pelo que 

exclui nomes denotando pontos ([+instant]). 

 

Verbo ter: 

 

a.  Como é subespecificado para todos os traços aspectuais, admite a combinação 

com nomes de quaisquer das cinco classes. 

 

A partir do Projeto Preplexos, surgiram outros trabalhos relevantes com verbos 

leves. Anabela Gonçalves, Fátima Oliveira, Matilde Miguel, Amália Mendes, Luís 

Filipe Cunha, Purificação Silvano, Inês Duarte, Fátima Silva e Madalena Colaço, 

integrantes do Projeto Preplexos desenvolveram o trabalho “Propriedades predicativas 

dos verbos leves dar, ter e fazer: estrutura argumental e eventiva” (GONÇALVES et 

al., 2010), cujo objetivo central foi o de demonstrar que os verbos leves são elementos 

predicativos, como os verbos plenos, ao contrário dos verbos auxiliares, reforçando o 

trabalho de Duarte (2009). Os dados apresentados permitem concluir que os verbos 

leves em análise não são elementos meramente funcionais nem verbos auxiliares, 

aproximando-se, antes, de verbos plenos. Duarte (2009) conclui que: 

 

a. os verbos leves são predicados que selecionam argumentos e impõem restrições 

sobre as classes aspectuais dos nomes com que se combinam; 

b. a sequência <Vleve + N> forma um predicado complexo; 

c. os verbos leves distinguem-se dos verbos plenos homônimos em virtude de 

alguns dos traços da sua estrutura aspectual se encontrarem subespecificados. 

 

Os autores supracitados defendem ainda que, em termos semânticos, existe uma 

interação entre as propriedades das nominalizações selecionadas e algumas das 

características que os verbos leves herdam dos verbos plenos correspondentes, e as 

possibilidades de compatibilização dos verbos leves com as classes aspectuais de 

predicados nominais manifestam esse tipo de interdependência. 

É fácil compreender o motivo por que classificamos as análises desta seção de 

Projecionistas (ou Lexicalistas). Observamos que toda a demonstração é feita a partir de 

propriedades inerentes ao léxico e não há um reforço na relevância dos morfemas 
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funcionais que pertencem à estrutura argumental. A aktionsart é baseada na referência 

dos papéis temáticos, o que faz com que pese a contribuição semântica em comparação 

à sintática.  

Outra decorrência relevante desse tipo de análise mais centrada no papel da 

semântica da raiz do verbo é a restrição de significado que o verbo precisa ter. Talvez 

este tipo de análise seja suficiente para verbos leves canônicos, como ter, dar ou fazer, 

mas para verbos que possuem “versões” leves, como matar (uma cerveja, uma bola, a 

saudade) ou tomar (um ônibus, um suco, um susto) entre outros, não parece ser 

suficiente uma análise que se baseie na semântica da raiz, já que isso, por consequência, 

sobrecarregaria o léxico. Isso ocorreria, porque matar não tem a semântica leve na 

versão plena, mas possui versões leves. Com a expectativa de que podemos economizar 

o léxico através de computações sintáticas e termos, por consequência uma interface 

sintaxe-semântica mais forte de modo que a sintaxe seja o componente gerativo capaz 

de dar conta de leituras de maneira mais isomórfica, mostraremos como que as 

abordagens construcionistas analisam o mesmo fenômeno.  

 

 6.2 Abordagens Construcionistas 

 

 As abordagens Construcionistas, ao contrário das Projecionistas, têm como 

objetivo a tentativa de centralizar a responsabilidade do significado na sintaxe. Há 

dissensão nas abordagens Construcionistas. Na Morfologia Distribuída, ainda se 

observa uma tendência por parte de alguns autores de atribuir à raiz propriedades 

semânticas fortes e inerentes que podem restringir o significado de um verbo ou 

qualquer outra categoria de maneira determinante. Na Exo-esqueletal, no entanto, como 

o significado da raiz, na derivação sintática, é zero, é necessário pressupor propriedades 

semânticas regulares de peças funcionais da estrutura argumental em que uma categoria 

sintática é inserida. Acreditando que o modelo Exo-esqueletal seja o mais pertinente, 

pois fortalece um pressuposto caro à gramática – a economia do léxico – ele servirá de 

base para minha análise dos verbos leves. No entanto, dada a relevância da Morfologia 

Distribuída para a área de linguística formal, apresentarei alguns trabalhos feitos de 

acordo com este modelo pertinentes ao tema desta Tese. Mesmo porque, alguns fatos 

linguísticos apontados na Morfologia Distribuída servirão de base para a análise de 

verbos leves, juntamente com alguns outros fatos destacados em trabalhos guiados pelo 

modelo Exo-esqueletal.  
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Folli e Harley (2004) chamam a atenção para o fato de que o comportamento 

variável dos verbos é fundamental para teorias que lidam com a interface léxico/sintaxe. 

Nas teorias Construcionistas, por exemplo, observamos a forte influência da estrutura 

argumental sobre as projeções dos argumentos (BORER, 1996). Um problema que esta 

proposta gerou no debate linguístico geral foi a de uma flexibilidade grande na sintaxe 

de verbos alternantes. Logo, por que os verbos não apresentam livremente qualquer 

padrão de comportamento? Tais limites sobre a variação são o primeiro sucesso das 

abordagens Lexicalistas para a projeção argumental (LEVIN & RAPPAPORT, 1995).  

Folli e Harley (2004) propõem que algumas alternâncias dependem de 

diferenças especificadas lexicalmente em v (vezinho, uma categoria funcional), em vez 

de restrições idiossincrásicas na raiz de V. Argumentam que ao menos um tipo 

particular de lacuna em alternância pode ser atribuída a propriedades de um v com sabor 

DO.  

Argumentam ainda que uma nova tipologia de v é necessária para dar conta do 

comportamento dos verbos, quando eles tomam um sujeito inanimado. Para isso, dois 

diferentes sabores de v são necessários: causativo (vCAUSE) e agentivo (vDO) . 

Esses verbos leves impõem diferentes restrições sobre seus sujeitos e 

complementos, em particular, vDO precisa de um sujeito agente animado, enquanto que 

vCAUSE somente requer que o sujeito seja uma possível Causa. Além disso, esse vezinho 

vDO pode tomar um tema incremental como complemento – um verdadeiro verbo de 

criação – enquanto que vCAUSE tem que tomar um estado como complemento, criando 

essencialmente uma estrutura resultativa. Essa diferença na seleção de propriedades é 

importante para a mudança na estrutura oracional quando um verbo de criação toma um 

sujeito inanimado (os drones estão mapeando a área).  

Construcionistas e Lexicalistas baseiam-se em duas fundamentais classificações: 

a classificação de verbos em termos da estrutura aspectual codificada neles e a 

classificação de verbos em termos da estrutura argumental licenciada. Uma questão 

central a ambos é como distinções são representadas na gramática e qual é a divisão de 

trabalho entre o léxico e o módulo sintático. 

A assunção fundamental dos lexicalistas é que muitos aspectos da estrutura 

sintática das sentenças são diretamente dependentes das propriedades lexicais da entrada 

verbal e outros predicados. O significado lexical de um verbo, computado a partir da 

entrada lexical, determina o comportamento sintático. Levin e Rappaport (1995) seguem 

a tendência do léxico com as regras de linking para se referir aos princípios que 
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associam os papéis semânticos a expressões sintáticas específicas, acreditando que, dada 

a existência de fortes semelhanças nas regularidades de linking através das línguas, 

essas regras tenham que ser parte da arquitetura universal da faculdade da linguagem. 

Para os Construcionistas (BORER, 1996, KRATZER, 1996, MARANTZ, 1997, 

HARLEY & NOYER, 2000), a estrutura funcional/aspectual em que o verbo está 

inserido e as posições sintáticas em que os argumentos estão é que determinam a 

interpretação. A construção de uma estrutura de evento funcional no topo do predicado 

na derivação é responsável por atribuir papéis de evento aos participantes do evento. 

Porque podemos hipotetizar construções de estruturas de evento diferentes à disposição 

de uma única entrada lexical é que temos o fenômeno conhecido como alternância. 

Folli e Harley (2004) propõem um caminho para resolver a alternância 

simplesmente dizendo que qualquer construção sintática está disponível, dado que não 

há imposição alguma do léxico. Isso nos influencia a dizer, por conseguinte, que há uma 

flexibilidade maior, e que um verbo poderia aparecer em todas as estruturas, mas esse 

não é o caso. A solução das autoras é dizer que existe algum traço especificado no 

léxico: os sabores de v, que podem ser CAUSE (animado ou não), DO (depende da 

animacidade do DP externo) e BECOME (estado). Basicamente, este é o mecanismo 

adotado por Folli e Harley, além de outros autores da Morfologia Distribuída. Este 

mecanismo será um precedente importante para a ferramente adotada nesta Tese dos 

sabores de eventos para os verbos leves, que veremos mais adiante, no próximo 

capítulo. 

Outro trabalho relevante no estudo de verbos leves que adota a perspectiva da 

Morfologia Distribuída é Scher (2004), que desenvolve um estudo com as construções 

que combinam o verbo leve dar com nominalizações de diversos tipos 

(majoritariamente em –ada), formadas a partir de raízes diferentes, que derivam, 

também, verbos transitivos, intransitivos – inacusativos ou inergativos, além de verbos 

de alternância ergativa e verbos que não selecionam argumentos, como em: O João deu 

uma empurrada no carrinho e João deu uma dormida. Este processo é importante na 

geração de sentenças do português brasileiro, ao observarmos a produtividade alta desse 

tipo de sentença. 

Scher, no entanto, ao observar que exemplos desse tipo desafiam a produtividade 

do processo de formação dessas sentenças, sugere a existência de certas restrições que 

devem ser identificadas. 
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Logo, o objetivo da autora é o de demonstrar que há restrições de natureza 

semântica à formação das construções com verbos leves (CVLs), apontando o 

importante papel que a natureza aspectual do predicado que deriva CVL desempenha 

nesse processo. É esta natureza aspectual que nos interessa, em particular, para o estudo 

desenvolvido nesta Tese. 

Diante disso, é importante ressaltar que o quadro delineado em Scher (2004) 

mostra que a formação da CVL depende fundamentalmente do tipo de eventualidade 

denotada pelo predicado do qual a CVL se forma. Ela constata que os traços que 

impedem a formação de uma CVL são os de estaticidade e telicidade intrínseca, além do 

estado do objeto atingido por uma eventualidade, ou seja, um objeto construído ou um 

objeto consumido apresentam restrições à formação da CVL. 

Para resumir, Scher (2004, p. 122) afirma que: 

 

Entre as cinco classes de eventualidades propostas por Smith (1991), apenas uma 
contém o traço estaticidade em sua composição: os estados. O traço de telicidade 
intrínseca também se realiza em apenas um tipo de eventualidade: os achievements. 
Entretanto, nem todo achievement possui o traço telicidade intrínseca e isso explica 
porque alguns deles podem formar CVLs. Finalmente, o estatuto de objeto 
construído ou consumido se verifica em apenas duas das cinco possibilidades de 
realização da mudança de estado dos accomplishments. Isso justifica a produtividade 
do processo de formação de CVLs em PB: serão formadas a partir de sentenças que 
denotam atividades, semelfactivos, accomplishments cuja mudança de estado não se 
realiza em objetos construídos ou consumidos, e achievements sem telicidade 
intrínseca.  

 

É interessante notar neste trabalho que as construções de verbos leves da autora 

estão, necessariamente, inseridas em uma construção de evento. E o tipo de evento 

(denotado pela nominalização) é o que vai determinar a sua formação. Este é um ponto 

fundamental, já que as análises para verbos leves desta Tese partirão do pressuposto de 

que verbos leves estão inseridos em estruturas eventivas.  

Desta forma, podemos resumir que a abordagem da Morfologia Distribuída se 

diferencia da abordagem Projecionista, porque distribui os papéis dos componentes da 

Gramática, diferentemente da posição Lexicalista, que apresenta uma análise baseada no 

papel do Léxico.  

No próximo capítulo, apresentarei a análise para os verbos leves, baseada, do 

ponto de vista mais amplo, no modelo Exo-esqueletal, porém aproveitando análises 

produtivas da Morfologia Distribuída. Não acredito em um conflito forte entre esses 

dois modelos de teoria Construcionista. A Exo-esqueletal, no entanto, apresenta-se 

como a alternativa mais sintaticocêntrica dentre todas e, portanto, minimiza a ação da 
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semântica da raiz ao reforçar a semântica regular e o papel das peças funcionais na 

composição do significado. 
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CAPÍTULO VII – ANÁLISE FORMAL EM POLISSEMIA DE VERB OS LEVES  

 

Uma noção muito especial para os modelos Construcionistas, principalmente 

para a Exo-esqueletal, é a da telicidade. Folli e Harley (2004), por exemplo, observaram 

que, em italiano, verbos de movimento podem ser inseridos numa estrutura funcional 

própria de oração eventiva/télica, ainda que camminare apareça como uma exceção.  

Outra observação das autoras diz respeito aos verbos que exigem um medidor 

em inglês. Estes também exigem, na sua estrutura, animacidade e resultado: 

 

85. John ate the apple (João comeu a maçã) 

86. *The apple ate (A maçã comeu) 

 

Verbos de medida são inseridos na classe de verbos transitivos com tema 

incremental (TENNY, 1987) e estes são verbos télicos. O objeto mede o evento inteiro 

denotado pelo verbo. O fim do evento coincide com a consumação do objeto. Assim, o 

evento é télico. 

 Em construções resultativas, porém, este mesmo verbo tem o seguinte 

comportamento: 

 

87. *The sea ate the beach (O mar comeu a praia) 

88. The sea ate away the beach (O mar corroeu a praia) 

 

As resultativas também são construções télicas. 

O que a alternância acima mostra é que a restrição de animacidade sobre o 

sujeito do verbo some quando a estrutura do sintagma verbal é alterada. No inglês, isso 

se faz inserindo as partículas away ou up e, em italiano, inserindo o incoativo reflexivo 

si. Além disso, há a mudança do auxiliar avere para essere. Ao inserir partículas ou 

sintagmas preposicionais em determinados verbos, é possível mudar a estrutura 

argumental do VP. Inergativos como jump, quando juntados a um PP, podem tomar um 

objeto direto, o que é impossível sem um PP: 

 

89. Sue jumped (Sue pulou) 

90. *Sue jumped the horse (Sue pulou o cavalo) 

91. Sue jumped the horse over the fence (Sue pulou o cavalo sobre a cerca) 



85 
 

As autoras argumentam que a telicidade dos verbos de medida não é produzida 

pela decodificação do estado final do evento na sintaxe. Esta diferença na estrutura é 

refletida nas diferentes propriedades semânticas das duas construções. Nas resultativas, 

o objeto direto não é tema incremental verdadeiro, então, não precisa do envolvimento 

de uma medida do evento. 

Folli e Harley (2006) continuam a estudar esse tema das resultativas, expandindo 

o estudo para outras construções e observam que existe uma relação próxima entre as 

resultativas e as construções de movimento direto, pois ambas inferem sobre o estado 

final do objeto cart nos exemplos abaixo: 

 

92. Resultativa: Bill painted the cart red (Bill pintou o carrinho de vermelho) 

93. Construção de movimento direto: The cart rolled into the store (O carrinho 

rolou para dentro da loja) 

 

É interessante notar que preposições como to e into, pois estas são preposições 

de denotação de caminho (path). A telicidade nas resultativas é imprescindível. 

As preposições que denotam caminho formam small clauses, uma construção de 

maneira do movimento (manner of motion), ou seja, coloca-se um PP e há uma 

mudança no comportamento independentemente de o PP ser télico ou atélico: 

 

95. John walked Mary to/towards his flat (John levou Mary para/em direção do 

apartamento dele) 
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A vantagem dessa restrição morfossintática para abordagens sintáticas de 

estrutura argumental é que, desta forma, a sintaxe constroi estruturas disponíveis para a 

semântica interpretar. 

Como este é um estudo na interface sintaxe-semântica, meu objetivo é analisar 

sentenças com polissemia verbal no português brasileiro no que concerne aos seus 

comportamentos sintáticos. O foco principal do trabalho é polissemia em verbos leves, e 

a meta é conseguir restringir as diferenças semânticas básicas às suas configurações 

sintáticas que, potencialmente, podem fazer surgir seus significados. 

Há alguns estudos formais que tentam classificar e conceituar a categoria dos 

verbos leves. Algumas importantes referências no assunto são Grimshaw e Mester 

(1988) e Butt (2010), conforme vimos no capítulo anterior. Surgem importantes 

contribuições para o campo de estudos formais a partir desses trabalhos, embora alguns 

problemas possam ser apontados. Duas das importantes características dos verbos leves, 

segundo esses autores, são que os verbos leves: 

 

a. Não têm semântica plena (ainda que possamos identificar uma correlação 

mínima com o correspondente pleno); 

b. Precisam estar em um complexo V-N (ou V-Adj) e agem como um verbalizador. 

 

 Butt (2010) complementa afirmando que os verbos leves respeitam as 

configurações sintáticas dos correspondentes verbos plenos. Isso quer dizer que o verbo 

projeta os argumentos sintáticos independentemente de sua categoria. Se o verbo pleno 

projeta dois argumentos sintáticos sobre os quais precisa descarregar os papéis teta, 

logo, se este mesmo verbo possui uma versão leve, precisará necessariamente ter dois 

argumentos. Para além disso, a análise de Butt enfatizará a crença em uma semântica de 

raiz que projetará argumentos para compor o significado do verbo leve, conforme 

também observamos no capítulo anterior. 

Diante disso, este trabalho pretende refinar esta classificação para verbos leves 

proveniente da tradição de teorias projecionistas, partindo de referências teóricas 

construcionistas. Para isso, apontaremos problemas nas características destacadas. Para 

(a), mostrarei que possuir ou não uma semântica plena não diz respeito a uma 

potencialidade inerente à raiz ou mesmo ao complexo raiz + verbalizador, mas diz 

respeito, contudo, a potencialidades configuracionais em níveis sintáticos mais altos. 

Concordamos que falte conteúdo semântico ao verbo leve. O problema teórico que se 
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instaura é que, na teoria Exo-esqueletal, não há qualquer conteúdo semântico de raiz em 

qualquer fase sintática. Por outro lado, para a corrente gerativa lexicalista, a carência de 

conteúdo semântico de raiz só ocorre em alguns casos, como o dos verbos leves. Sendo 

assim, teríamos que conjecturar mais de uma forma de analisar a estrutura argumental 

de verbos. Deste modo, a alternativa teórica da Exo-esqueletal surge como uma vertente 

mais econômica em termos analíticos. Além disso, surge ainda como uma alternativa 

mais centrada na sintaxe, já que secundariza a importância da teoria dos papéis 

temáticos. Os papéis temáticos, nesta teoria, não são parte da sintaxe, mas da 

interpretação semântica. Permite-se que eles interpretem argumentos, e esta fase é pós 

computação sintática. Conseguimos compreender, intuitivamente, a diferença entre 

“tomar banho” e “dar banho”, porém isso não faz parte de uma potencialidade da raiz, 

mas do evento sintático e da combinação de núcleo e argumentos sintáticos.  

\Para (b), mostrarei sentenças no português brasileiro que contrariam a ideia de 

que verbos leves sejam restritos ao complexo V-N ou V-Adj, já que existem exemplos 

desses verbos em diferentes esquemas configuracionais. Defenderemos, todavia, que 

estes verbos precisam estar em um complexo V-complemento ou V-modificador e que 

estes complementos (e modificadores) têm papel fundamental na construção do 

significado completo da sentença. Além disso, veremos configurações de eventos 

estativos com o provimento de uma relação de pequena oração. Uma característica que 

une as nossas observações refere-se ao fato de que precisam estar inseridos em uma 

estrutura de evento. Este evento é o que, essencialmente, assegurará o significado básico 

da construção para um dado verbo em um determinado esquema sintático. Outros 

feixes, tais como os que selecionarão tanto o complemento quanto o sujeito, também 

serão associados para fazer surgir o significado da estrutura. Além disso, é importante 

ressaltar que não se nega que há significado agregado à raiz, ainda que esse significado 

não seja visível pela Gramática. Este conteúdo, nos verbos leves, é menos preciso, 

embora não seja possível, talvez, afirmar que tenha menos conteúdo semântico. Deste 

modo, a estrutura de evento precisa fornecer pistas concisas de significado. 

Este trabalho está baseado no modelo de Gramática Exo-esqueletal, cuja 

principal contribuição diz respeito ao fato de que não há qualquer conteúdo semântico 

proveniente da raiz nas fases sintáticas e que, portanto, significados básicos precisam 

ser correspondidos por algum item sintático.  

A seguir, cito exemplos de versões leves do verbo pegar, para que a formulação 

do nosso problema de pesquisa fique mais clara:  
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96. Maria pegou uma gripe. 

97. Maria pegou aquele rapaz. 

98. Você precisa pegar a terceira rua à esquerda. 

99. Meu pai me pega na escola até hoje. 

 

Podemos notar que todas as sentenças acima contêm o verbo pegar, mas cada 

uma delas possui um significado diferente para ele (96. contrair, 97. “namorar”, 98. 

atingir, 99. transportar de volta). Diante desses fatos empíricos e a partir da premissa de 

que verbos leves são vazios de semântica plena, como diferenciar os sentidos das frases 

acima? Como analisar formalmente os dados? E qual a teoria que possui mais 

ferramentas para distinguir sintaxe e semântica, de modo que a semântica seja apenas 

uma leitura dos comandos da sintaxe?  

A interface dos componentes da gramática é um fato tanto para Projecionistas 

quanto para Construcionistas, mas qual dos dois componentes é mais básico e delimita 

as ações do outro? O léxico de uma língua é realmente uma mera lista de itens 

associados a um significado e a um conjunto de estruturas sintáticas compatíveis com 

ela? Ou é possível que exista uma associação entre os verbos e um limitado número de 

possíveis configurações? Dito desta forma, afirma-se que não existe uma nova sintaxe 

para cada verbo. Parece que a primeira predição, que é uma predição Projecionista, 

precisa concordar com a ideia de que a sintaxe de um determinado verbo poderia variar 

arbitrariamente, porém a literatura proveniente de estudos de aquisição, a nossa 

importante competência intuitiva e mesmo os exemplos da língua mostram que isso não 

ocorre dessa maneira. Com isso, torna-se necessária a tentativa de mostrar que a sintaxe 

não varia arbitrariamente na língua, porque qualquer conteúdo de semântica regular 

precisa ser uma interface com a sintaxe.  

O objetivo com isso não é um retorno à semântica gerativa, embora defenda uma 

isomorfia bastante forte entre a sintaxe e a semântica, porém conteúdos não regulares de 

semântica pura farão a interface em outro componente da gramática: na interface 

sintaxe-pragmática. No entanto, além de não sabermos os caminhos para o acesso a este 

componente, sequer é um conteúdo pertinente para um trabalho na área de linguística 

formal.  

Como a linguística é uma área de estudos tradicional, é de se esperar que 

questões como essas já tenham tido início em ambos os modelos de Gramática. Do lado 
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projecionista, podemos citar trabalhos como os de Chomsky (1970, 1981), Baker 

(1988), Levin e Rappaport-Hovav (1995), entre outros; e, do lado dos que defendem um 

sistema computacional, temos: Borer (1984, 2005, 2013), Marantz (1997), Harley e 

Noyer (2000), entre outros. Ambos os posicionamentos concordam que um ponto 

importante é prover a correlação entre o significado de um verbo e a estrutura em que 

ele aparece. Diante disso, três perguntas são necessárias: como é que os verbos, então, 

são representados na gramática? Qual a divisão de trabalho entre o léxico e a sintaxe? 

Existe um léxico ou o que temos é uma sintaxe de formação do léxico, assim como 

temos para a formação de sentenças? 

  De acordo com a hipótese Projecionista, cada verbo em uma determinada língua 

possui um conjunto ou uma lista de papéis temáticos que devem ser atribuídos a seus 

argumentos em posições sintáticas específicas. Estas posições sintáticas são criadas por 

cada verbo a depender dos papéis temáticos que precisam ser descarregados sobre os 

argumentos de modo que produza o significado desejado. Quando a inserção lexical 

ocorre, o papel semântico de cada argumento sintático é despejado a partir de predições 

provenientes das potencialidades semânticas internas ao verbo no contexto da inserção. 

Outra palavra frequentemente empregada como rótulo para essa vertente teórica é 

Lexicalismo, já que a entidade que origina a projeção de papéis temáticos na direção de 

estruturas sintáticas é o item lexical.  

Na literatura de Gramática Gerativa, encontramos numerosas evidências que 

desenvolvem o argumento acima. Um exemplo é o Princípio da Projeção (CHOMSKY, 

1981) que afirma que a informação lexical é sintaticamente representada. O importante 

nesta afirmação é o fato de que existe uma informação lexical, propriedades intrínsecas 

ao léxico que a sintaxe irá representar em seu nível. Seguindo a mesma ideia, podemos 

citar também Levin e Rappaport-Hovav (1995) que desenvolvem as regras de linking 

para se referir aos princípios que associam os papéis semânticos a expressões sintáticas 

específicas. As autoras acreditam que essas regras de linking possam ser parte da 

Gramática Universal, já que observam uma grande similaridade a partir de uma análise 

interlinguística. 

Por outro lado, há os modelos de Gramática provenientes de outra tradição: os 

construcionistas (MARANTZ, 1997; RAMCHAND, 1997; HARLEY e NOYER, 2000; 

BORER, 2005, 2013). Nesses modelos, não existe um conteúdo semântico intralexical 

de um verbo que possa determinar a sua sintaxe, mas será a estrutura 
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funcional/aspectual na qual o verbo será inserido que determinará a leitura. Dependendo 

da construção na qual um verbo é inserido, um significado particular emerge.  

Há pelo menos três razões por que optar por um modelo Construcionista. A 

primeira é um argumento contra a própria hipótese Lexicalista de que a sintaxe nem 

manipula, nem tem acesso à forma interna das palavras e de que a palavra é o local de 

variados tipos de idiossincrasia. Essa posição apresenta uma grande e fundamental 

dificuldade: como definir teoricamente a noção de palavra? A segunda razão diz 

respeito ao fato de que modelos não Lexicalistas têm a vantagem de não precisar de 

operações lexicais especiais diferentes das operações sintáticas de concatenar e mover 

da sintaxe de sentenças. A terceira e última razão refere-se ao fato de que os modelos da 

Morfologia Distribuída e Exo-esqueletal permitem um excelente tratamento para formas 

que são subespecificadas em termos de traços morfossintáticos.  

A teoria de Gramática de modelos Construcionistas caracteriza-se por três 

propriedades fundamentais: a inserção tardia, ou seja, se nas teorias lexicalistas os itens 

entram na computação já “formados”, com sua estrutura interna fechada às operações 

sintáticas e com conteúdo fonológico; nestes modelos, categorias sintáticas são 

puramente abstratas, sem traços fonológicos. Outra característica fundamental é a 

subspecificação, que significa que as expressões fonológicas não precisam ser 

plenamente especificadas para serem inseridas nos nós terminais da derivação sintática. 

Finalmente, a estrutura sintática hierárquica é All the way down. Isso quer dizer que os 

nós terminais nos quais os itens de Vocabulário serão inseridos se organizam em 

estruturas hierárquicas determinadas por princípios e operações da sintaxe. 

Essas versões de Gramática diferem do modelo Lexicalista por não possuir um 

léxico, ou seja, uma lista de palavras prontas, constituídas por um feixe de traços 

fonológicos, formais e semânticos. As palavras são o resultado de computações da 

sintaxe.  

Como neste trabalho seguiremos o modelo Exo-esqueletal, é importante notar 

que se trata de uma abordagem Construcionista que prediz que os papéis teta são um 

reflexo de uma relação particular entre um argumento e um núcleo. Predição esta 

fundamental para a análise que pretendemos desenvolver. O motivo por que escolher 

este modelo em vez do modelo da Morfologia Distribuída, entre outras razões, diz 

respeito, principalmente, ao fato de que as versões da Morfologia Distribuída defendem 

que há semântica, ainda que minimamente, intrínseca à raiz, e esse conteúdo semântico 

entra ainda na fase sintática de derivação de palavras e, portanto, sentenças. Defenderei, 
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no entanto, que o significado que a raiz irá adquirir só vai aparecer quando a raiz for 

inserida, na fonologia, e fizer a interface conceptual, também na fonologia, porque 

somente com o conteúdo fonológico da raiz preenchido é que é possível fornecer a 

sintaxe de conteúdo conceitual. 

 O modelo Exo-esqueletal é uma abordagem Construcionista que possui outras 

importantes predições, como o fato apresentado acima de que não existe semântica de 

raiz. Além disso, a predição se estende ao fato de que não existe qualquer conteúdo 

lexical em nenhuma fase sintática ou nó estrutural. Existem funtores sintáticos (que 

podem ser do nível lexical, como os sufixos; ou funtores do nível da sentença, como os 

AspQ, T ou Fshl entre outros) e funtores semânticos, responsáveis pelos significados 

estruturais como, por exemplo, a semântica (regular) de um sufixo; toda interface 

conceitual é feita na fonologia, onde a inserção vocabular ocorre – no spell-out. No caso 

das raízes, é nesta fase que ela é inserida, encaixando seu significado conceitual. Os 

funtores sintáticos da teoria Exo-esqueletal podem ser pareados aos itens abstratos da 

lista um (ou A) da Morfologia Distribuída, enquanto os funtores semânticos (s-functors) 

são itens que entram na fase derivacional da semântica. 

Em relação à estrutura argumental, Borer (2005) defende que existem 

alternâncias estruturais (AspQ – Aspect Quantifier – ou Fshl – Functor shell) que fazem 

referência ao papel aspectual relevante. Isto difere fortemente da Morfologia 

Distribuída, já que as versões que seguem este modelo não defendem um modelo de 

templato aspectual. A configuração sintática e seus nós funcionais determinam a 

estrutura de evento e seu número de argumentos sintáticos. A raiz do verbo é inserida na 

estrutura na fase da fonologia para ser possível suprir a estrutura com o conteúdo 

semântico-conceitual, mas somente após toda a rotina sintática. A seguir, apresento as 

duas estruturas sintáticas (dois templatos da teoria), uma com o nó Fshl e outra com o nó 

AspQ. A estrutura de Fshl determina que a contribuição do complemento do VP tenha 

um aspecto atélico, enquanto que a contribuição do complemento do VP da estrutura de 

AspQ tenha um aspecto télico. Esta é a diferença que a literatura desenvolve com os 

nomes de accomplishment e achievement: 
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 Neste trabalho, desenvolverei uma nova proposta de análise para os verbos leves 

que leva em consideração predições deste modelo de Gramática: estrutura de evento e 

nós sintáticos que determinam a semântica. 

Mostrarei as estruturas de verbos leves em português brasileiro, seguindo as 

características gerais do modelo teórico Exo-esqueletal, já que o modelo ainda não tem 

uma análise para verbos leves. A ideia que direciona essa tarefa é a de que a estrutura 

sintática é responsável pela semântica de um verbo leve diferente. Cada verbo tem mais 

de um uso com significados diferentes de seus correspondentes não-leves, e cada uso 

tem um significado particular. Esse significado particular é basicamente derivado da 

combinação de uma estrutura de evento e o complemento/ou modificador. A raiz, 

quando associada à estrutura, agrega mais conteúdo, proveniente da interface 

conceitual. No caso dos verbos leves, este conteúdo é menos preciso.  

Os verbos leves que vamos analisar neste capítulo são: correr, tomar, levar, 

pegar, matar, ter, fazer, dar, andar, cortar, partir, bater, tocar, mandar, jogar e 

marcar. O primeiro verbo leve desta análise é o correr.  

 

Verbo Correr 

 

Os tipos sintáticos de uso de correr no português brasileiro são os seguintes: 

 

100. João correu 

101. João correu a maratona 

102. O tempo correu depressa 

103. O Euro correu a Europa 

104. Maria correu risco de vida 

105. O cachorro correu o gato 
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106. Os alunos correram um abaixo-assinado 

 

Como podemos notar, dentre os exemplos citados, nem todos têm potencialidade 

para ser analisado como verbo leve, pois a principal característica – estar inserido em 

uma estrutura eventiva (para detectar essa característica, é necessário que se parafraseie 

a sentença com verbo leve. Ex. Maria experienciou risco de vida) – não é comum a 

todas as sentenças. As sentenças 100 e 101 são exemplos com semântica plena do verbo 

correr, pois é possível capturar todo o conteúdo semântico pertencente a este verbo – 

movimento rápido feito com as pernas. As sentenças 102 e 103 são metáforas. Diz-se, 

na literatura tradicional, que metáfora é uma comparação que produz um sentido 

diferente. Aqui, metáfora é uma modificação no significado da estrutura argumental tal 

que permita que propriedades semânticas sejam também modificadas. Deste modo, o 

sujeito de sentenças com o verbo correr, por exemplo, que precisariam ser animados, 

não precisariam mais, como, por exemplo, tempo e Euro nas sentenças 102 e 103. Já as 

sentenças 104, 105 e 106 são exemplos de verbos leves no português brasileiro. 

Podemos delimitar a classificação destas sentenças em verbo leve, considerando o teste 

de paráfrase já descrito na Tese. Em 104, Maria correu um risco de vida = Maria 

experienciou um risco; o cachorro correu o gato = o cachorro causou gato em fuga; os 

alunos correram um abaixo-assinado = os alunos fizeram um abaixo-assinado em 

movimento. Observemos suas estruturas eventivas abaixo: 
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Na teoria Exo-esqueletal, as estrutras sintáticas são templates, modelos fixos, de 

uma estrutura eventiva. Bem como Folli e Harley (2004) fixaram valores semânticos 

(sabores) para os vezinhos, utilizo valores da aktionsart para os eventos. Os valores que 

utilizarei são os que constam na tabela 12 do capítulo 6 (DUARTE, et al., 2009), 

reproduzida novamente abaixo em 14:  

 

Tabela 14 

VCAUSE: [+dynamic], [+ change], [+cause], [+durative], [-instant] 

VBECOME: [+dynamic], [+ change], [+cause], [-durative], [-instant] 

VDO: [+dynamic], [- change], [-cause], [+durative], [-instant] 

VBE: [-dynamic], [- change], [-cause], [+durative], [-instant] 

VDO_INSTANT: [+dynamic], [- change], [-cause], [-durative], [+instant] 

Legenda: Classificação de Duarte, Miguel & Gonçalves (2009) para formação de verbos principais 

 

Sendo que, pela Gramática Universal, uma sentença possui um sujeito, neste 

caso, a seleção será determinada por uma das três peças possíveis: Voz (para sujeito 

agente), Experienciador ou Causa. Como fora delimitado, verbo leve é um predicado 

complexo de um evento que exige um VP quantificado (télico ou atélico). Este VP 

quantificado exigirá um agente, um experienciador ou uma causa para ter o seu evento 
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completo e, consequentemente, seu significado completo. Já os complementos ou 

adjuntos serão analisados na árvore no que se refere à leitura semântica, sem que haja 

uma peça funcional que contribua para uma semântica regular. Desse modo, os 

complementos e adjuntos receberão suas leituras de papéis temáticos.  

Para além desses itens na estrutura, postulam-se as projeções AspQ e Fshl
 que são 

peças, em algumas línguas do mundo, fonologicamente realizadas, e que Borer (2005) 

utiliza para, através delas, apontar os aspectos télico ou atélico do complemento do VP. 

Para saber se o complemento é télico ou atélico, Borer utiliza o teste da preposição in 

(em) ou for (por), que podem ser aplicados no português ou qualquer outra língua do 

mundo, naturalmente. O AspQ será utilizado quando a preposição in for a mais 

adequada e Fshl
 quando a preposição for for a mais adequada. 

Com essas ferramentas, descreveremos as versões leves do verbo correr a partir 

dos exemplos citados.  

A sentença “Maria correu risco de vida” está inserida em uma estrutura de 

evento BECOME (mudança). Este evento possui os seguintes traços: [+dynamic], 

[+change], [+cause], [-durative], [-instant], e o seu sujeito é um experienciador, porque 

sofre a mudança de estado expressa no evento. O complemento “risco de vida” é 

abstrato. Sendo o traço Fshl acionado, garante-se que o evento seja atélico.  

 Na sentença “o cachorro correu o gato”, observamos um evento de atividade 

instantânea. Podemos propor como composição sintática desse evento os seguintes 

traços: [+dynamic], [-change], [-cause], [-durative], [+instant]. O seu sujeito é 

selecionado pelo traço CauserP, dado o seu valor semântico de causador do evento [por 

gato em fuga].  

 Em “os alunos correram um abaixo assinado”, há um evento de atividade (não 

instantânea): [+dynamic], [-change], [-cause], [+durative], [-instant], e o sujeito 

interpretado como agente é selecionado pela projeção VoiceP. 

Um dado importante é que o spell-out desses verbos ocorre somente após a 

confecção da estrutura sintática inteira, e não somente do VP ou do Evento, já que é no 

spell-out que se forma a interpretação fonológica e, para haver interpretação semântica, 

precisamos de toda a estrutura sintática. Isso valerá para todas as análises de estrutura 

daqui para frente neste trabalho. 

 

Verbo Tomar 
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As versões leves do verbo tomar são inseridas nas estruturas de evento atividade 

e atividade instantânea. Essa atividade também incide sobre o VP que vai herdar as 

características de telicidade do nó de aspecto. A diferença da leitura das sentenças se 

origina na interação dos componentes sintáticos e no tipo de sujeito selecionado pela 

estrutura. Observemos as seguintes sentenças: Nos casos de uso do verbo tomar, a 

seguir, os usos e as estruturas desse verbo: 

 

107. Maria tomou o livro de João 

108. Maria tomou vergonha 

109. Maria tomou um susto 

110. Maria tomou o ônibus  

111. Maria tomou suco 

112. João tomou um chute 
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 Enquanto a sentença 107 é a versão plena do verbo tomar, as sentenças 108 e 109 

são metáforas das sentenças com verbos leves 110 e 111, respectivamente. Apesar de as 

estruturas arbóreas informarem bastante, é importante notar que as sentenças 110 e 111, 
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que possuem o mesmo valor para o evento – atividade instantânea – possuem sujeitos 

selecionados por itens funcionais diferentes: agentivo e experienciador. 

 

 Verbo Matar 

 

 Já o verbo matar e seus diferentes usos podemos ver abaixo:  

 

113. Roberto matou Teresa 

114. Roberto matou Teresa de susto 

115. Eu matei a charada 

116. Marcos matou a bola no peito 

117. Marcos matou a garrafa de cerveja 

118. Maria matou a saudade 

 

Enquanto que, em 113, temos a versão plena do verbo matar, as sentenças 114 e 

115 são leituras metafóricas deste verbo, referentes ao conteúdo semântico do verbo 

pleno, excluindo o conteúdo “assassinato”, intrínseco à condição plena do verbo matar. 

Já as sentenças 116, 117 e 118 contêm as versões leves do verbo e têm suas estruturas 

representadas a seguir: 
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 Notamos que “matar a bola no peito” e “matar a garrafa de cerveja” são eventos de 

atividade instantânea e seus sujeitos são selecionados pelo mesmo traço – Voice – pois 

trata-se de um sujeito agente. As sentenças são diferenciadas apenas pelo tipo de 
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complemento que, em “matar a bola no peito”, será um PP e, em “matar a garrafa de 

cerveja” será um DP. A sentença “matar a saudade” não causa qualquer tipo de 

ambiguidade, já que seu evento tem valor diferente: atividade (não instantânea), e seu 

sujeito é um experienciador. 

 

 Verbo Pegar 

 

 O próximo verbo que analisaremos é o verbo pegar. Primeiramente, é preciso notar 

que o verbo pegar possui uma versão plena, a sentença 119, pois há um conteúdo de 

“contato”, presente apenas no verbo pleno. Há muitas versões metafóricas, que vão de 

120 a 125 e uma expressão idiomática, 126, “pegar no tranco”. As demais sentenças são 

versões de verbos leves e têm suas estruturas seguidas das sentenças abaixo: 

 

119. Joana pegou a caneta azul 

120. Murilo pegou a ideia 

121. A casa pegou fogo 

122. A polícia pegou o ladrão em flagrante 

123. Meu pai me pega na escola até hoje 

124. Essa doença pega 

125. Maria pegou uma gripe 

126. O carro pegou no tranco  

127. Maria pegou a rua Castro Alves 

128. Maria pegou aquele rapaz  
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 As sentenças leves do verbo pegar são interessantes, porque cada uma tem um 

valor semântico diferente para o evento. Enquanto que “pegar a rua Castro Alves” é 

uma atividade instantânea, “pegar aquele rapaz” é um evento de causa. Sobre o sujeito, 

a primeira sentença sugere a seleção de um sujeito agente, devido ao VoiceP, e a 

sentença que contém o evento CAUSA sugere um sujeito causador, dada a seleção feita 

pela projeção CauseP. 

 

 Verbo Cortar 

 

 A próxima análise será do verbo cortar, que possui a versão plena “cortar os 

papéis”, exemplificada na sentença 129, cujo conteúdo conceptual depreendido é: 

dividir em duas ou mais partes. As sentenças de 130 a 135 são metáforas dos 

significados da versão plena – cortar em duas ou mais partes, porém de maneira 

abstrata. Já a sentença 136 terá sua estrutura arbórea confeccionada, já que se trata de 

uma versão leve do verbo cortar: 

 

129. Murilo cortou as unhas 

130. Heloísa cortou o assunto 

131. As amigas cortaram o relacionamento 

132. A empresa de luz cortou a energia 

133. A jogadora mais alta cortou todas as bolas 

134. João cortou aquele carro 

135. O governo cortou gastos 

136. João cortou a Andressa do time 
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 Em “cortar a Andressa do time observamos que o valor semântico do evento é 

ATIVIDADE, já que o evento orienta uma mudança. Como podemos notar ainda, o 

sujeito da sentença, por ser um agente, é selecionado pelo traço: VoiceP.  

 

 Verbo Andar 

 

 O verbo andar, nas versões em que se comporta como um verbo leve, insere-se na 

estrutura de evento estativo. O evento estativo caracteriza-se pela atelicidade do 

complemento do evento BE. A primeira sentença dos dados abaixo é a versão plena, 

enquanto que as sentenças 138 e 139 são as versões leves. Exemplos: 

 

137. Maria andou até o Fundão 

138. Maria andou com o Paulo 

139. Maria andou muito triste 

 



105 
 

 

 

 

 

 As sentenças diferenciam-se no complemento do VP. Na primeira, trata-se de um 

PP e, na segunda, trata-se de um AP. 

  

 Verbo Levar 
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 O verbo levar tem uma versão plena, “levar o livro para a escola”; uma versão 

metafórica, “levar três dias para se recuperar”; e uma expressão idiomática, “levar um 

fora”. As demais sentenças abaixo, “levar um chute” e “levar vantagem”, são versões 

leves do verbo levar:  

 

140. Maria levou o livro para a escola 

141. Marcelo levou três dias para se recuperar 

142. Marcelo levou um fora 

143. Marcelo levou um chute. 

144. Marcelo levou vantagem. 
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 As duas sentenças com verbo leve exemplificadas nas configurações acima têm o 

valores semânticos diferentes para os eventos descritos, atividade instantânea e 

atividade, e os sujeitos experienciadores são selecionados pela projeção ExpP. As 

sentenças se diferenciam ainda na leitura do complemento selecionado pelo VP. 

Enquanto que, em “levar um chute”, chute é concreto (existe a possibilidade de “levar 

um chute” e chute ser abstrato – levar um fora – porém, neste caso, trata-se de uma 

metáfora, já que a leitura dada à estrutura argumental desconsidera parte do significado 

dos outros sentidos do verbo e a abstração recai no VP e no complemento), e “levar 

vantagem”, vantagem é abstrato. 

 

 Verbo Ter 

 

 O verbo ter possui uma versão plena, como na sentença 145, que assume um 

conteúdo conceptual de “possuir alguma coisa concreta”. As sentenças de 146 a 147 são 

apenas versões metafóricas deste conteúdo concreto, combinado a argumentos abstratos 

ou genéricos, como “marido”, na sentença 146. Quanto às sentenças de 151 a 153, cada 

uma destas  terá sua própria estrutura representada a seguir: 

 

145. Ter uma casa  
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146. Ter um marido  

147. Ter vergonha 

148. Ter um resfriado 

149. Ter uma dúvida 

150. Ter 24 horas para pensar 

151. Ter um filho 

152. Ter uma consulta médica 

153. Ter que fazer alguma coisa 
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 Como as sentenças 151 e 152 têm, em suas representações de evento, o mesmo 

valor – atividade instantânea – poderíamos inferir, não fossem os selecionadores de 

sujeitos diferentes, agentivador e experienciador, respectivamente, que se trata de 

construções ambíguas. Já a representação estrutural da sentença 153 não contém 

qualquer possibilidade de ambiguidade, já que o evento é diferente: uma atividade. 

 

 Verbo Fazer 
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 O verbo fazer possui tanto versões plenas, quanto versões leves, além das outras 

categorias como metáforas. Isto se dá pelo fato de que há diferenças significativas na 

semântica atribuída ao verbo.  

 Na sentença 154, por exemplo, a versão plena, o significado básico é o de “produzir 

algo”. As sentenças de 155 a 157 são apenas metáforas do conteúdo conceptual de 

confecção. As sentenças 158 e 159 são versões leves, cujos significados serão formados 

a partir da interação da raiz verbal na estrutura eventiva. 

 

154. Fazer um bolo 

155. Fazer vergonha 

156. Fazer a cabeça de alguém 

157. Fazer hora 

158. João fez a filha estudar 

159. O ator fez um perfeito Brás Cubas 
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 Em “João fez a filha estudar”, o complemento do verbo é uma sentença, e, na 

sentença “o ator fez um perfeito Brás Cubas”, o complemento é um DP. A natureza dos 

eventos é diferente – causa e atividade – e o tipo de sujeito é diferente: Causador e 

agente. Diferenciam-se também pela seleção de categoria sintática do complemento: 

sentença e DP, respectivamente.  

 

 Verbo Dar 

 

Conforme pudemos notar até agora com a apresentação das sentenças com os 

verbos em análise, não há, essencialmente, verbos leves ou plenos, o que há são 

inserções de raízes verbais e funtores sintáticos em contextos sintáticos. O verbo dar é 

mais um deles, contrariando a literatura sobre verbos leves, que pontua o fato de que o 

verbo dar é, essencialmente um verbo leve. A sentença 160 é um uso pleno do verbo 

dar.  Observamos ainda que os exemplos de 161 a 167 são reconhecidamente 

expressões idiomáticas no português brasileiro. Em relação aos exemplos 168 e 169, 

estes são versões leves do verbo dar. Observem os exemplos abaixo: 

 

160. Carol deu um presente para o namorado (Pleno) 

161. Dar com os burros n’água 
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162. Dar na pista  

163. Dar um jeito 

164. Dar um tempo 

165. Dar um lance 

166. Dar pena 

167. Dar mole 

168. Carol deu um longo telefonema 

169. Carlos deu um bom pai 
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Diante das estruturas apresentadas, notamos que o sujeito com o verbo dar nas 

estruturas eventivas de verbos leves é selecionado pelo item Voice e Exp, 

respectivamente, que atribuirá ao sujeito, por conseguinte, a noção de agente e 

experienciador. Em relação ao tipo de evento no qual será inserido o verbo, notamos 

que “dar um presente para alguém” e “dar um telefonema” (implícito para alguém) terão 

tipos de evento diferentes – atividade e BECOME. Além disso, diferenciam-se no tipo 

de papel temático do argumento interno que, na primeira sentença é concreto e na 

segunda, abstrato.  

 

Verbo Partir  

 

 O verbo partir possui cinco usos, basicamente. Das sentenças abaixo, a primeira diz 

respeito ao significado pleno do verbo, enquanto que as sentenças 171, 173 e 174 são 

metafóricas: A sentença 171 é metáfora da sentença 170, e as sentenças 173 e 174 são 

metáforas da sentença 172. Apenas a sentença 172 é um exemplo de uma versão leve do 

verbo partir. Como podemos observar na representação arbórea, este verbo se encaixa 

na estrutura de evento de atividade instantânea e o sujeito é selecionado pela peça 

funcional voice, responsável pelo traço de agente para o sujeito (trem é o agente da 

partida): 

 

170. Partir o chocolate em 3 pedaços 
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171. Partir o coração 

172. O trem partiu para Lisboa 

173. Essa ideia partiu de alguém 

174. Partiu! (início de uma atividade) 

 

 

  

  

 Verbo Bater 

 

O verbo bater tem como versão plena as sentenças em 175, exemplificadas abaixo. 

Já “bater o record” é uma expressão idiomática, já que o significado é dado em bloco, 

no VP inteiro, [bater + complemento]. As sentenças 177 e 178 são exemplos que 

contêm uma versão leve do verbo bater. Em 177, observamos uma sentença inserida em 

uma estrutura de atividade instantânea e um sujeito agente cuja peça funcional 

responsável pela sua agentividade é o voice. Em 178, já podemos observar uma 

sentença inserida em uma estrutura de atividade e um sujeito agente cuja peça funcional 

responsável pela sua agentividade também é o voice. 

 

175. O colega bateu na mão do colega/O pai bateu no filho 

176. Bater o record/ o Vasco bateu o Botafogo  

177. Os funcionários bateram o ponto 
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178. Maria bateu um bolo delicioso 

 

 

 

 

  

  

 Verbo Tocar 

 

Tocar é um verbo polissêmico com duas versões de significado pleno, 

exemplificadas com as frases “Juliana tocou (n)a mão de sua filha” e “Luiza tocou 

violão” Seguindo o pensamento analítico para as metáforas, constatamos que “tocar o 
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coração de alguém” é uma metáfora, dado que, neste caso, trata-se de uma tarefa 

impossível, a não ser no contexto de uma cirurgia cardíaca. Além disso, percebe-se, 

mesmo que intuitivamente, que “coração” está em um contexto abstrato de leitura, 

correspondendo ao significado de “sentimento”. “Maria tocou o terror” é uma sentença 

com uma versão leve do verbo tocar em que é inserido em uma estrutura eventiva de 

atividade e sujeito agente. Abaixo, podemos verificar as sentenças e a estrutura de 

representação arbórea da sentença 182: 

 

179. Juliana tocou (n)a mão de sua filha 

180. Luiza tocou violão 

181. Tocar o coração de alguém 

182. Maria tocou o terror 

 

 

 

 

 Verbo Mandar 

 

O verbo mandar é mais um exemplo de verbo que não se apresenta 

“essencialmente” leve. Possui, conforme podemos observar, a versão plena 

contextualizada em 183 e uma expressão idiomática – “mandar ver”. “Mandar ver” 

(tomar uma decisão enérgica) é analisada como um idioma, já que seu significado não é 

composicional. As sentenças 185 e 186 cujas estruturas podemos observar abaixo, são 



117 
 

exemplos de mandar como verbo leve. Na sentença “Paulo mandou Rosana enviar a 

carta”, o verbo está inserido em uma estrutura de atividade instantânea e o sujeito é um 

agente. Já na sentença “o pai mandou na filha”, além de o complemento ser um PP, o 

Evento em que este verbo está inserido é uma atividade (não instantânea). 

 

183. Juliana mandou a carta por correio 

184. Mandar ver 

185. Paulo mandou Rosana enviar a carta 

186. O pai mandou na filha (enquanto era criança) 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 Verbo Jogar 

 

Jogar é um verbo bastante polissêmico. A sentença 190 são um exemplo de jogar 

como verbo leve. E a sentença contendo verbo leve, “Juliana jogou vôlei”, é um 

exemplo de estrutura de atividade com um sujeito agente. A sentença 187 é uma versão 

em que o verbo tem seu significado pleno. E as sentenças 188 e 189 são metáforas deste 

verbo. 

 

187. Mariana jogou a bola para a amiga 

188. João jogou com o sentimento da namorada (metáfora da sentença 187) 

189. Jogar conversa fora (metáfora da sentença 191) 

190. Juliana jogou vôlei/bola/futebol 
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 Verbo Marcar 

 

O verbo marcar, também, embora seja polissêmico, apenas um de seus 

significados pode ser interpretado como leve, o exemplificado em 194, Leonor marcou 

o médico para amanhã, uma sentença com evento de atividade instantânea e sujeito 

agente. Nesta sentença, a construção médico para amanhã é lida como o evento da 

consulta ao médico para amanhã. A sentença 191 é exemplo de significado pleno para 

o verbo marcar. Já as sentenças 192 e 193 têm um significado metafórico.  

 

191. O professor marcou um x na página  

192. Marcar o rosto de alguém 

193. Essa roupa marca muito 

194. Leonor marcou o médico para amanhã 
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 Verbo Ficar 

 

O último verbo que vamos analisar nesta Tese é o ficar. O sentido de 

permanência, típico do verbo ficar pleno é exemplificado em 195. Há significados 

metafóricos presentes nas sentanças 196, 197 e 198. Já as sentenças 199 e 200 são 

exemplos de uso do verbo ficar na versão leve. O evento típico para este verbo é o 

BECOME, dado que seu significado mais básico é o da mudança. O tipo de sujeito das 

sentenças 199 e 200 é experienciador. Essas sentenças se diferenciam apenas no mundo 

concreto, já que a gramática não apresenta maneiras de diferenciá-las. 

 

195. João ficou na sala 

196. Joana ficou com Paulo 

197. Ficar na sua  

198. Ficar na mão 

199. Maria ficou doente 

200. João ficou envergonhado 
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Observando as análises feitas com os verbos, pode-se dizer que a expectativa inicial 

de que haveria uma nova proposta de análise para verbos leves compatível com 

pressupostos do modelo Exo-esqueletal que contemplasse dados concretos da língua 

parece ter tido sucesso. Ou seja, peças funcionais são responsáveis pela composição de 

significados de verbos, e experiências extralinguísticas têm pouca (ou nenhuma) 

responsabilidade sobre significado de verbos leves. 
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Algumas generalizações possíveis de serem feitas são: Evento BECOME tem a 

necessidade de um sujeito Experienciador e Evento CAUSE tem a necessidade de um 

sujeito Causador. O Evento BE deve ser necessariamente atélico e o sujeito precisa ser 

projetado por um morfema funcional ExpP para ser um experienciador. Os Eventos de 

ATIVIDADE e ATIVIDADE INSTANTÂNEA são um pouco mais livres para a 

combinação com o sujeito, embora não haja casos com sujeito Causador. 

 Defende-se, portanto, um modelo de isomorfia forte na interface sintaxe-

semântica. Analisamos 17 dos inúmeros casos de verbos que contêm como 

possibilidade versões leves, ou seja, verbos cuja semântica não fornece conteúdo com 

informação precisa. Isto ocorre, pois as raízes desses verbos estão esvaziadas de 

significados. Em decorrência deste fato de que as raízes desses verbos não contêm 

significado (ou pouco), é possível conjecturar a nulidade (ou quase) do conteúdo 

semântico da raiz e a supremacia da sintaxe em relação à semântica, mesmo no que diz 

respeito aos significados. 

Resta aprofundarmos na questão da universalidade da proposta aqui desenvolvida. 

Seriam compatíveis apenas com o português brasileiro, ou a análise deve e precisa ser 

estendida para outras línguas? Aposta-se na universalidade da proposta, embora seja 

uma tarefa para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme a literatura de estudos linguísticos, incluindo esta Tese, há algumas 

possibilidades previstas na gramática para conceder significado aos verbos. A primeira 

delas é a metáfora, que é uma forma de tomar um significado levando-se em 

consideração fatores extralinguísticos, como comparações e abstrações. Outra maneira 

de ser obtido o significado de um verbo ou uma construção é a encontrada nas 

expressões idiomáticas. Nos idiomas com sentenças, toma-se o significado no nível do 

VP. Verbos auxiliares também são outra categoria que merece destaque, embora não 

tenha sido contemplada nesta Tese, porém, em questão de interface sintaxe-semântica é 

importante destacá-la, já que é um verbo que tem a função apenas de carregar tempo e 

conceder o estatuto de oração à enunciação. Deste modo, percebe-se que a semântica é 

apenas uma leitura, dispensável, como nos auxiliares. Os verbos plenos, por outro lado, 

contam com um material semântico/enciclopédico de raiz que deve ser considerado para 

auxiliar na formação do significado. Por último, temos os verbos leves, que são o 

resultado da composição de peças funcionais sentenciais e interpretação de papéis 

temáticos – em complemento interno.   

 Como verbos leves são a nossa amostra para a análise e teste da proposta 

apresentada, é necessário um foco maior nesta categoria. Deste modo, é importante 

destacar o papel fundamental das estruturas de eventos para verbos leves, que são, 

portanto, essencialmente eventos, como pudemos observar nas análises apresentadas no 

capítulo anterior. 

 Como pudemos ver, o mecanismo sintático, com os nós funcionais, pode capturar 

comportamentos sintáticos que fazem surgir seus significados. A razão por que 

podemos afirmar que a configuração sintática é responsável por diferentes significados 

é em grande parte o fato de que o verbo leve precisa estar em uma construção eventiva 

(atividade, atividade instantânea, estado, mudança, causa). Além disso, ainda é preciso 

restringir o tipo de sujeito, porque ele traz importantes contribuições para o significado 

da estrutura argumental. Nós funcionais, conforme vimos no capítulo anterior, precisam 

selecionar o sujeito que será incorporado à estrutura através de nós como: VozP, 

CausaP ou ExpP. Além do mecanismo sintático bastante complexo a partir do qual 

podemos depreender o significado para os verbos leves, ainda há, após a inserção 

fonológica da raiz (na última fase, como dissemos) um acréscimo conceitual que precisa 

ser veiculado à interface sintaxe-pragmática. No caso dos verbos leves, esse acréscimo 
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conceitual é menor em comparação com o significado proveniente da estrutura. Essa é 

uma das diferenças entre os verbos leves e plenos, já que verbos plenos contêm um 

acréscimo conceitual mais preciso. 

 O modelo Exo-esqueletal de Gramática Gerativa parece ter ferramentas melhores e 

mais econômicas para lidar com dados de polissemia de línguas. É possível analisar de 

forma coerente e expor com árvores. A teoria projecionista é pouco econômica, ao dar 

estatuto central para a semântica com a teoria dos papéis temáticos. Quanto às teorias 

construcionistas em geral, estas parecem lidar melhor com a polissemia, ao extrair da 

sintaxe e da morfologia a possibilidade exaustiva de geração de componentes da 

gramática. Entre os modelos da Morfologia Distribuída e o da Exo-esqueletal, a 

segunda opção mostra-se mais eficaz ao dar possibilidade de separar as categorias de 

verbos através do armazenamento de estruturas de templatos de evento adotados como 

estruturas típicas para verbos leves. Deste modo, além de economizarmos na quantidade 

de entradas lexicais, ainda é possível diminuir o número de ajustes pós-sintáticos, como 

type-shiftings, pois a sintaxe já teria resolvido estes fenômenos. 

 Por fim, é importante notar que a “antecipação” das classes da aktionsart para a 

sintaxe não é meramente uma troca de posições da semântica para a sintaxe 

desproposital. O principal objetivo é o de restringir as possibilidades de significados 

que, intuitivamente, sabemos que existe. Para além disso, os dados da língua confirmam 

que uma palavra não pode significar qualquer coisa, embora sua capacidade de reanálise 

e idiomatizações seja grande. 
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