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RESUMO 

 

UM ESTUDO DA INTERFACE SINTÁTICO-SEMÂNTICA ENTRE 
VERBETES DAS LÍNGUAS FRANCESA E PORTUGUESA 

 

Karine Vieira Pereira 

Orientadora: Professora Doutora Miriam Lemle 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

- UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em 

Linguística. 

RESUMO: Nesta dissertação é proposta uma análise comparativa da estrutura 

argumental de verbetes cognatos de língua francesa e língua portuguesa. O objetivo é 

compreender como verbos com a mesma origem etimológica e estruturas morfológicas 

idênticas podem divergir semanticamente. Ao olharmos a estrutura argumental destes 

verbos, podemos notar onde e de que forma ocorrem estas pequenas divergências.  

Veremos que as interpretações podem variar de acordo com contextos sintáticos 

distintos. A teoria lexicalista não daria conta de fenômenos como os de falsos cognatos, 

pois a expectativa é que haja uniformidade de atribuição de papéis temáticos segundo a 

posição sintática. Porém a teoria da morfologia distribuída permite olhar para o interior 

da palavra e nos faz enxergar processos derivacionais que permitem a formação de 

significados diferentes segundo contextos sintáticos bem delimitados. Este legado da 

morfologia distribuída permite uma compreensão mais abrangente da interface 

sintático-semântica e convida para que se faça a análise de dados como o de falsos 

cognatos. Muitas vezes, estas estruturas sintáticas que licenciam as leituras semânticas, 

permitirão que uma das línguas opte pelos acréscimos conceptuais não composicionais 

que são as idiomatizações.   

  

Palavras-chave: falsos cognatos, morfologia distribuída, estrutura argumental, interface 

sintático-semântica 
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ABSTRACT 

 

A STUDY IN THE SYNTAX-SEMANTIC INTERFACE WITH 
COGNATE VERBS FROM BRAZILIAN PORTUGUESE AND 

FRENCH  
 

Karine Vieira Pereira 

Advisor: Professora Doutora Miriam Lemle 
Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

- UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em 

Linguística. 

ABSTRACT: In this dissertation a comparative analysis is proposed of the argument 

structures of pairs of phonologically related verbs in Brazilian Portuguese and French. 

The purpose is to understand how verbs originated from identical etymological origins 

and phonologically corresponding forms can come to diverge semantically, sometimes 

partially, sometimes totally. Looking at each pair's argument structures we can pinpoint 

where and how small divergences happen.  We will see that  the readings vary according 

to distinct restricted syntactic contexts. A theory based in the hypothesis that lexical 

items project syntactic roles will not account for the data, since the natural expectation 

for a projectionist theory is uniformity of theta role assignment.  But the theory of 

Distributed Morphology allows digging into words' internal structures and so lets us 

recognize derivational processes that permit varied readings to be formed according to 

different constrained syntactic patterns. This legacy of DM permits a wider 

understanding of the syntax-semantics interface and invites the analysis of data such as 

false cognates.  Quite often the restricted types of syntactic patterns that license certain 

specific readings will permit one of the languages to make options for semantic 

perspectives which result into idiomatic, non-compositional, readings.  

 

Key words: false cognates, distributed morphology, argument structure, syntactic-

semantic interface 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2012 



 
 

 

 
 

Agradecimentos 
 Aos três anos de muito aprendizado linguístico e também três anos de uma 

orientação e um exemplo de como viver e como pensar, agradeço exclusivamente à 

minha orientadora Miriam Lemle. Além de todo conhecimento adquirido, agradeço 

também aos lanches nos dias de orientação, pois o almoço era distante; e-mails trocados 

até de madrugada; casa cedida para estudarmos nos feriados, finais de semana, e toda 

atenção, compreensão e amizade em todos os momentos. A professora Miriam é um 

exemplo de intelectual, de profissional, de linguista, de mulher e que contribuiu muito 

na minha jornada acadêmica e na minha vida pessoal. O que o google e os acadêmicos 

falam dela por aí é muito pouco perto do que é ser orientado por ela.  Espero estar com 

ela durante toda a minha trajetória acadêmica, por tudo que vem depois do mestrado, 

pois ainda tenho muito para aprender, principalmente, com ela.   

 Junto com a professora Miriam, veio uma grande família formada no Lifss: 

amigos que me aconselharam quando puderam, escutaram-me e acompanharam-me em 

aulas e eventos. Agradeço muito ao Everton Lourenço pela atenção e companheirismo;  

às amigas Rejane Neves, Deborah Jotta e Isabela Callado; agradeço à Isabella 

Pederneira por todas as orientações e ajudas, principalmente neste último ano de 

mestrado no qual poderia até intitulá-la como uma quase coorientadora e não posso 

esquecer que foi pela Isabella que tive a oportunidade de conhecer e admirar mais ainda 

a professora Miriam Lemle.  

 Ao CNPQ pela bolsa do mestrado que possibilitou o andamento dessa 

dissertação. 

 Nas disciplinas cursadas fiz grandes amizades e agradeço à Maria Fernanda e 

Silvia Pereira pelo momentos agradáveis e férteis.  

 À professora Miriam Lemle, ao amigo Thiago Motta, à amiga Monique Leandro, 

ao Jorge Luiz e ao Roberto Ramos pela ajuda quando foi necessário e que culminou na 

minha aprovação como professora e oficial da marinha para lecionar no Colégio Naval.  

 Aos professores Alessandro Boechat e Ana Paula Quadros pelos conhecimentos 

que me ajudaram a escrever esta dissertação e por aceitarem participar deste importante 

momento da minha vida. Gostaria de ressaltar a admiração que tenho pelos 

conhecimentos teóricos que os dois possuem. É uma honra tê-los na minha banca.  

 Ao professor Luiz Carlos pelas maravilhosas aulas de francês e por também 

aceitar participar da minha banca.     



 
 

 

 
 

 Ao professor Marcus Maia por sempre me escutar e tirar todas as minhas 

dúvidas, sempre com muita boa vontade.  

 À professora Márcia Damaso por aceitar participar desta banca. 

 Ao professor Celso Novaes por todos os conhecimentos em sintaxe.  

 Aos meus amigos de francês: Jaqueline, Maria Padilha, Marina, Natália, João e 

Pedro Paulo. 

  À minha querida amiga Tainã que sempre me incentivou e por todos os elogios. 

 Ao meu grande amigo Roberto Ramos pela oportunidade de lecionar em uma 

linda instituição e por acreditar em mim, por ser tão amigo e pelas discussões sobre a 

gramática normativa.  

 Às minhas grandes amigas e companheiras de muitos anos: Monique, Rita, 

Patrícia, Luciana, Thaiane e Danielle e imensuravelmente à minha família: 

 Ao meu marido Bernardo Medeiros, que muitas vezes teve de suportar a minha 

ausência e a minha dedicação a esse trabalho, como também pela sua inteligente e 

sincera opinião em tudo que era do seu alcance durante todos estes anos. Obrigada, 

amor,  pelo incentivo e por toda essa dedicação e paciência.  

 À minha mãe, que também teve de compreender a minha ausência e por todo  

amor e dedicação extrema em 23 anos de vida e por toda a eternidade. Ser mãe é 

exatamente ser o que ela é, pretendo ser uma parte disso como mãe e tento corresponder 

todo esse amor que recebo como filha.   

 Ao meu pai, pelo carinho, amor, elogios e por acreditar em mim.   

 Aos meus queridos irmãos Leonardo Vieira e Karoline Vieira, que são também 

um exemplo de batalha e que não são apenas irmãos biológicos, mas também grandes 

companheiros, amigos de todas as horas. À minha querida e mais nova irmã - cunhada, 

que tem se tornado uma grande amiga, Gabriela Barros.   

 À minha querida avó Ruth e aos meus queridos tios, tias e primos que tanto me 

incentivam e que formam uma família maravilhosa. Ao meu querido avô Vieira, in 

memoriam, por todo amor e que sei o quanto estaria orgulhoso.  

 À nova família que o Bernardo me proporcionou: Maria Helena Medeiros, 

Renato do Valle Gomes, Renata Medeiros que são grandes amigos e incentivadores; 

Jamile e José Medeiros por todo amor e carinho; ao José Coelho pela biblioteca doada e 

pelo incentivo, principalmente pelos livros de francês, e aos meus queridos e fofos 

sobrinhos Gustavo e Bruno, que me proporcionam tantos momentos de muita felicidade.       



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sem sintaxe não há emoção duradoura. A 

imortalidade é uma função dos gramáticos." 

Bernardo Soares - Livro do Desassosego, 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

SUMÁRIO 

  

INTRODUÇÃO - A MODULARIDADE NA GRAMÁTICA......................................1 

 

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA......................................................4 

1.1 - O Modelo da Gramática............................................................................................4 

1.2 - A parte do modelo relevante para a questão da interface entre forma lógica e 

enciclopédia.......................................................................................................................8 

1.3 - Estruturas Sintáticas nas construções verbais ........................................................10 

CAPÍTULO 2 - ESTUDO DE FALSOS COGNATOS: PARES DE VERBOS........14 

2.1 – Primeiro par : affronter e afrontar...........................................................................14 

2.1.1 - Affronter...............................................................................................................14 

2.1.2 - Afrontar................................................................................................................15 

2.2 – Segundo par: procurer e procurar...........................................................................16   

2.2.1 - Procurer................................................................................................................17 

2.2.2 - Procurar................................................................................................................18 

2.3 – Terceiro par: amasser e amassar..............................................................................19 

2.3.1 - Amasser................................................................................................................19 

2.3.2 - Amassar................................................................................................................20 

2.4 – Quarto par:  attendre e atender...............................................................................21 

2.4.1 - Attendre................................................................................................................21 

2.4.2 - Atender.................................................................................................................22 

2.5 – Quinto par: attirer e atirar.......................................................................................23 

2.5.1 - Attirer...................................................................................................................23 

2.5.2 - Atirar.....................................................................................................................24 

2.6 – Sexto par: accorder e acordar..................................................................................25   

2.6.1 - Accorder...............................................................................................................25 

2.6.2 - Acordar.................................................................................................................26 

2.7 – Sétimo par: manquer e mancar ..............................................................................28 

2.7.1 - Manquer................................................................................................................28 

2.7.2 - Mancar..................................................................................................................29 

2.8 – Oitavo par: prendre e prender.................................................................................30 

 2.8.1 - Prendre................................................................................................................30 



 
 

 

 
 

2.8.2 - Prender.................................................................................................................31 

2.9 – Nono par: appointer e apontar.......................................................................... .....32 

2.9.1 - Appointer..............................................................................................................32 

2.9.2 - Apontar.................................................................................................................33 

2.10 – Décimo par: subir e subir......................................................................................33 

2.10.1 - Subir (francês)....................................................................................................34 

2.10.2 - Subir (português)................................................................................................34 

2.11 – Décimo primeiro par: participer e participar .......................................................35 

2.11.1 - Participer.............................................................................................................35 

2.11.2 - Participar.............................................................................................................36 

2.12 – Décimo segundo par: désinfecter e desinfetar......................................................36 

2.12.1 - Désinfecter..........................................................................................................37 

2.12.2 - Desinfetar...........................................................................................................37 

2.13 – Décimo terceiro par: déloger e desalojar..............................................................38 

2.13.1 -Déloger................................................................................................................38 

2.13.2 - Desalojar.............................................................................................................38 

2.14 – Décimo quarto par: faciliter e facilitar..................................................................39 

2.14.1 - Faciliter...............................................................................................................39 

2.14.2 - Facilitar...............................................................................................................39 

2.15 – Décimo quinto par: réalizer e realizar...................................................................40 

2.15.1 - Réalizer...............................................................................................................40 

2.15.2 - Realizar...............................................................................................................40 

2.16 – Décimo sexto par: toucher e tocar........................................................................41 

2.16.1 - Toucher...............................................................................................................41 

2.16.2 - Tocar...................................................................................................................43 

 

CAPÍTULO 3 - DECOMPOSIÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS: EFEITOS 

SEMÂNTICOS DO ESQUELETO + RAIZ .............................................................48   

3.1- Cruzamentos entre estruturas e raízes......................................................................49 

 

CAPÍTULO 4 - CONCLUSÃO ...................................................................................57 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................62



 
 

1 
 

INTRODUÇÃO 

Como muitos de nós sabemos, ao estudar uma outra língua, principalmente se ela 

tiver a mesma origem histórica da nossa, podemos ficar em apuros com os chamados 

falsos cognatos. Por exemplo:  

• O verbo attendre em francês não significa atender, mas sim esperar. 

• O verbo procurer em francês não significa procurar, mas sim proporcionar, 

propiciar, oferecer.  

• Surnom em francês não significa sobrenome, mas sim apelido. O sobrenome 

traduz-se para francês como nom e o nome (primeiro) traduz-se para prénom.  

• Affaire em francês significa negócio, assunto, mas não “relacionamento 

amoroso”. Em inglês e em português, usa-se a palavra affaire ou affair (inglês) para 

designar um relacionamento amoroso. 

• O nome assinatura em português se traduz em espanhol por firma, mas o nome 

assignatura em espanhol se traduz em português por disciplina. 

• O nome em português criança se traduz em espanhol por niño, e o nome em 

espanhol crianza corresponde ao português criação. 

Em inglês, em muitas palavras de origem latina temos desencontros desse tipo. 

• O verbo realize em inglês significa “dar-se conta”, e não realizar. 

• O verbo pretend em inglês significa fingir, e não pretender. 

• O adjetivo actual em inglês significa verdadeiro, e não atual. 

Este tipo de correspondência fonológica sem correspondência semântica cria 

armadilhas para o tradutor. As palavras em que a nossa expectativa de correspondência 

semântica acaba frustrada têm etimologias idênticas: tanto attendre (francês) quanto 

atender (português) provêm do latim attendere etc. O universo das línguas românicas é 

formado por línguas muito próximas e bem estudadas. Falantes bilíngues de duas dessas 

línguas chegam a acreditar que os verbos fonologicamente semelhantes em uma e outra 

língua  são 'o mesmo verbo'. 

A observação deste fenômeno é uma porta convidativa para o debate sobre 

adequação de modelos teóricos para descrever e compreender a multiplicidade de 

significados de verbos. Compararemos neste trabalho estruturas argumentais de verbos 

cognatos em francês e português com o objetivo de contribuir para a compreensão da 

interface entre a sintaxe e a semântica. 

Os dados que vamos analisar são alguns pares de verbos do português e os seus 
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respectivos correspondentes fonológicos em francês. Por uma questão de tempo e 

espaço, a parte do estudo a ser apresentada nesta dissertação vai se limitar aos verbos: 

afrontar / affronter; procurar / procurer; amassar / amasser; atender / attendre; atirar / 

attirer; acordar / accorder; mancar / manquer; prender / prendre; apontar / appointer; 

subir / subir; participar / participer; desinfetar / désinfecter; desalojar / déloger; facilitar 

/ faciliter; realizar / réaliser e tocar / toucher.  

Investigando os contextos em que os verbos se assemelham semanticamente e os 

contextos em que eles diferem estaremos contribuindo para responder a algumas 

perguntas de natureza empírica relevantes para selecionar a melhor teoria da gramática: 

1.  Há muitas ou poucas estruturas sintáticas sendo utilizadas por um mesmo verbo?  

2. Há componentes do significado decorrentes da pura sintaxe e componentes 

arbitrários adicionados através de convenção? Seremos capazes de identificar uma 

semântica da raiz? 

3. Construções de verbos com prefixo restringem ou aumentam a existência de 

muitos significados? Há mais variedade de estruturas sintáticas em verbos com 

prefixo ou sem prefixo? 

4.  Será conveniente fazer uso de conversões (type shiftings) neste estudo?  

5. Existirá uma ordenação implícita entre as várias estruturas sintáticas em que é 

empregado um mesmo verbo? 

6.  O que aprendemos sobre gramática com o estudo da etimologia dos verbos?     

 

A metodologia para recolhimento e compreensão dos dados consistiu na busca dos 

verbos em dicionários e no Google a fim de determinar os significados dos verbos 

cognatos em cada uma das duas línguas. Cada significado encontrado foi identificado e 

analisado como um dos padrões sintáticos  propostos em Marantz  (2005). Em seguida o 

padrão de possibilidades foi sintetizado em uma tabela que permite distinguir casos em 

que as duas línguas  compartilham o uso de um padrão e casos em que um padrão é 

utilizado somente em uma das duas línguas. A formatação da tabela serviu para revelar 

as possibilidades de idiomatização em um tipo de estrutura, a preferência de verbos com 

prefixo por um tipo de estrutura e também perceber as variedades estruturais em uma 

mesma língua ou na comparação de uma língua com a outra. Por essa razão, passamos a 

fazer uso também da proposta de Marantz (2001) de classificação semântica das raízes, 

que nos permitiu observar a relevância ou não dessa semântica para o significado dos 

verbos e compará-la com os significados provenientes da estrutura, como também 
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perceber se há uma correspondência recorrente entre as estruturas sintáticas e os tipos 

semânticos de raiz. 

No primeiro capítulo, trataremos da discussão presente na teoria gerativa entre um 

modelo construcionista ou um modelo projecionista. Nesse capítulo também serão 

apresentadas as seis estruturas sintáticas propostas por Marantz  (2005), as quais serão 

amplamente utilizadas ao longo da dissertação.  

No segundo capítulo, apresentaremos as análises dos dezesseis verbos com as suas 

respectivas estruturas e mostraremos durante as análises algumas conversões de tipo 

necessárias. 

No terceiro capítulo, analisaremos o tipo semântico da raiz de cada um desses trinta 

e dois verbos. Esta análise será apresentada através de dezesseis tabelas de cruzamento 

entre os tipos semânticos da raiz e os padrões sintáticos. 

No quarto e último capítulo, apresentaremos as considerações finais sobre as 

observações e hipóteses geradas da comparação das estruturas argumentais dos verbos 

cognatos e seus significados, e discutiremos quais das perguntas acima enumeradas 

puderam ser respondidas.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. O Modelo de Gramática 

 

Um pensamento que valoriza os estudos de linguagem é o de Leibniz (apresentado 

em Chomsky, 1986): “a linguagem é o melhor espelho da mente humana”. Essa ideia 

está na base dos estudos da Gramática Gerativa, que tem como objetivo entender como 

a linguagem funciona na mente humana. Para atender a este objetivo, foi necessário um 

modelo teórico que comportasse os universais linguísticos observados por estudiosos da 

linguagem. O modelo sofreu inúmeras modificações e evoluções, e como todo modelo 

científico está sempre em transformação para adequar-se a novas observações e 

hipóteses. 

O modelo teórico da Morfologia Distribuída, proposto por Morris Halle e Alec 

Marantz em 1993, surge como uma proposta de uma nova arquitetura para a gramática. 

A Teoria Gerativa evoluiu para o Programa Minimalista, proposto por Chomsky 

(1995), no qual é sugerido um modelo de gramática que possui dois níveis de 

representação ao longo do processo de computação. Por meio da faculdade da 

linguagem estes níveis interagem com outros sistemas externos ao modelo: a forma 

lógica se relaciona com o sistema intencional-conceptual, enquanto a forma fonológica 

interage com o sistema articulatório-perceptual. 

A computação começa fazendo no léxico a seleção de itens lexicais, através de um 

processo de seleção para formar numeração e, em seguida, os itens selecionados sofrem 

os processos sintáticos de juntar (merge) e mover (move). Quando a estrutura é formada, 

a sentença passa pelo mecanismo de Spell out, que entrega a sentença para a forma 

lógica de um lado e a forma fonológica do outro lado. 
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Caso um destes módulos não consiga interpretar algum dos traços da sentença, a 

derivação não converge. 

Como se pode notar este modelo não prevê a morfologia como um módulo 

gramatical autônomo e não dá realce a fenômenos que ocorrem entre os morfemas. A 

estrutura morfológica é apenas o reflexo da estrutura sintática e as variações que podem 

ocorrer nos morfemas são solucionadas pela fonologia. 

Em 1970, Chomsky publica Remarks on Nominalizations. Este texto surge como 

uma tentativa de reconhecer a morfologia como um fenômeno sintático. Ele assume que 

processos como causativização de raízes incoativas é um processo sintático, e não 

lexical.1 

Apesar desta observação, a teoria lexicalista persiste na ideia de um léxico pronto e 

de palavras com significados idiossincráticos. Porém, este início de observação foi 

crucial para estimular a proposta de uma teoria que abrangesse a sintaxe no interior da 

palavra. 

Na Morfologia Distribuída não há um módulo léxico, como se pode ler em Harley & 

Noyer (1999): 

 

                                                 
1 Um dos exemplos dado por Chomsky foi o da raiz grow. Para compreender melhor esta discussão ver 
Marantz 1998 e Chomsky 1970.  
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Because there is no lexicon in DM, the term “lexical item” has 

no significance in the theory, nor can anything be said to 

“happen in the lexicon”, and neither can anything be said to be 

“lexical” or “lexicalized”. Because of the great many tasks 

which the lexicon was supposed to perform, the terms “lexical” 

and “lexicalized” are in fact ambiguous. 2 

 

Uma contribuição importante da MD é a possibilidade de destrinchar não só peças 

sintáticas dentro da palavra, mas também enxergar detalhes semânticos que possibilitam 

a compreensão das implicações formais de diferenças de significado de uma mesma 

palavra em uma língua (tomada, corredor)  ou de palavras com a mesma etimologia, 

mas com significados sutilmente diferentes em línguas irmãs (esquisito ptg, exquisito 

esp, squisito it).  

No modelo de gramática da Morfologia Distribuída não há um  léxico, e a formação 

de uma palavra provém da contribuição de três Listas.  A Lista Um tem apenas traços 

gramaticais abstratos, desprovidos de informação fonológica, tal como evento,  

propriedade, tempo presente, tempo passado, emissor do discurso, receptor do discurso, 

entidade referida no discurso, pluralidade, complementizador, relacionador, 

determinante etc., enquanto a Lista Dois é o local de armazenamento das peças de 

vocabulário, entidades providas de matéria fônica e traços gramaticais, tais como -

mento, -agem, -eiro, -ismo, -eza, -oso, -ivo, -inho, -or, -nte, -íssimo, -s; pre-, pro-, des-, 

in-, re-; o, a, em, com, de, por, para, eu, tu, nós, um, dois, outro, ceb-, duz-, ven-, faz-, 

pod-, lav-, brinc-, curv-, peg-, bol-, cabeç-, grand-, jacaré, irmã etc. Estas unidades de 

vocabulário são inseridas  depois da sintaxe, na Morfologia, desde que suas 

especificações não contradigam as informações da Lista Um. 

A Lista Três é constituída de construções mínimas compostas por uma raiz e uma 

Peça Vocabular categorizadora, ou seja, um só nominalizador, um só verbalizador ou 

um só adjetivador, como por exemplo fogo, mulher, valor, onça, paterno, clássico, 

falecer. A estas construções com [Raiz+Categorizador] se aplica uma convenção de 

significado que resulta na relação arbitrária entre som e significado, aquela relação que 
                                                 
2 Já que não há léxico na MD, o termo "item lexical" não possui significância na teoria, nem nada pode 
ser dito como "isto acontece no léxico", e também nada pode ser dito como "lexical" ou "lexicalizado. Já 
que o Léxico tinha muitas atribuições na teoria, os termos "lexical" e "lexicalista" são na verdade 
ambíguos. (Distributed Morfology, p.3, tradução nossa)  
 Neste texto, em seguida, surgem as possíveis interpretações para as palavras lexical e lexicalista da teoria 
da MD.  
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ganhou destaque na obra de Ferdinand de Saussure, e por isso é denominada 

'arbitrariedade saussuriana'. Em todas as línguas do mundo há palavras por assim dizer 

rasas, sintaticamente rasas, aquelas nas quais há apenas um categorizador, e a relação 

entre significado e forma é arbitrário. Por ser arbitrária a relação entre forma e 

significado, essas palavras precisam ser listadas. Na MD, a Lista Três é chamada de 

Enciclopédia. A representação do Modelo da MD está no esquema abaixo, apresentado 

em Harley e Noyer (1999): 
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1.2 - A parte do modelo relevante para a questão da interface entre forma lógica 

 e enciclopédia 

A sintaxe junta traços abstratos, e a partir dessa junção há uma leitura de forma pura. 

Por exemplo, a estrutura (1) dá uma predicação a um DP. 

 
Essa estrutura sintática poderia ser preenchida por o tilo vuga, a quiva voba, uma 

crila ronja, a cigarra canta, o grilo pula, o vento sopra, o vovô resmunga, o leite ferveu 

e quaisquer outras sequências de nome mais verbo no presente do indicativo: 

essencialmente, um argumento nominal que aponta para uma entidade e um verbo 

intransitivo que cria um evento ou estado. Inserindo nessa configuração palavras 

previstas na enciclopédia calculamos uma leitura semântica composicional muito clara. 

Teremos também combinações um pouco estranhas como o vento canta, a chuva pula, e 

outras como o relógio come e as pedras morrem.  A interpretação das estruturas 

acontece na interface entre enciclopédia e forma lógica. O sabiá canta terá uma leitura 

composicional; o relógio come terá uma leitura semanticamente desviante; meu carro 

morre nos engarrafamentos terá uma leitura aceitável. A estranheza maior de o relógio 

come é um dado que nós não desejamos alocar à gramática propriamente dita, mas sim 

ao conhecimento de mundo. Há também leituras idiomáticas da junção entre o nome e o 

verbo, como em: João dançou (foi demitido); estou ralando muito (trabalhando muito); 

ele vacilou (cometeu uma gafe). Estas últimas requerem a inclusão dessas leituras 

arbitrárias na enciclopédia, além das outras leituras arbitrárias dos mesmos verbos.  

A estrutura (2) também prevê uma leitura semântica abstrata:  

(2) [[[[[ __ ] R ]n   ]a   ]v   ]n 

Essa leitura abstrata está presente e é composta passo a passo em palavras reais 

como: globalização (3), industrialização, centralização, nominalização, infantilização, 

comercialização, alfabetização etc. Emprega-se na teoria o termo técnico  fases para 
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fazer referência a esse passo a passo: a alternância entre a operação sintática de 

formação do esqueleto, o seu preenchimento com peças de vocabulário e as sucessivas 

operações semânticas da leitura: globo, global, globalizar, globalização.   

 

 
Há também palavras que antigamente tinham essa mesma forma morfológica, mas 

nas quais nós hoje em dia não fazemos a composição semântica em cada uma das 

antigas camadas sintáticas: em localização não vemos loco; em capitalização não temos 

capit; em improvisação começamos a dar à composição sintática uma leitura semântica 

somente na fase do verbo improvisar; em privação, podemos deixar de computar o 

significado do verbo privar e atribuir leitura semântica somente na fase da 

nominalização. 

Os exemplos acima, em que nem todos os componentes da formação morfológica 

recebem leitura semântica, são evidências de que a enciclopédia pode capturar qualquer 

parte da estrutura interna de uma palavra para fornecer a ela um significado arbitrário. 

Dados como estes estão na base de uma cisão entre duas teorias construcionistas, a da 

Morfologia Distribuída tal como defendida por Alec Marantz a partir de (1997) e a 

Teoria Exo-Esqueletal, proposta por Hagit Borer (2005 e Roots and Categories). O 

ponto central da separação entre essas duas propostas está na delimitação do domínio 

sintático que a Enciclopédia pode selecionar para fornecer uma leitura não 

composicional. Segundo Marantz, em palavras complexas, a Raiz em sua primeira 

categorização sintática é o único contexto que pode receber leitura arbitrária. Já segundo 

Borer, a Enciclopédia pode realizar a operação de busca (Encyclopedic Search) em 

qualquer uma das camadas de junção sintática dentro de uma palavra. Em português 

podemos achar muitos exemplos de palavras que, tal como os de capitalização, 

localização e outros dados acima,  ganham um significado arbitrário em camada de 

categorização sintática posterior à da primeira categorização: o adjetivo ordinário ganha 

leitura na fase de entrada do sufixo -ário  sem que tenhamos computado o significado 

de ordem; o nome restaurante ganha leitura na fase do sufixo -nte, sem passar pela 
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leitura do verbo restaurar; o mesmo acontece com a leitura de fundamental sem a de 

fundo, a de corrente sem correr, a de suculento sem suco, a de motorista sem motor, 

protestante sem protesto, bastante sem o verbo bastar, professor sem o verbo professar  

governador com o acréscimo indispensável da noção de governo de estado.  

 

1.3 - Estruturas Sintáticas nas construções verbais 

O comportamento sintático e semântico dos verbos é o tema desta dissertação. Para 

analisar a multiplicidade de significados que podemos observar em verbos segundo seus 

variados contextos de ocorrência, estamos adotando quase ao pé da letra a teoria da 

decomposição de eventos proposta em Marantz (2005). Nessa proposta teórica a 

formação de palavras acontece na sintaxe, tal como a dos constituintes maiores do que a 

palavra. Justamente por construir palavras na sintaxe  a teoria é chamada de 

construcionista. Esta decisão diverge daquela tomada na teoria minimalista de 1995, 

segundo a qual as palavras complexas já prontas e acabadas são inseridas, por fases, na 

estrutura sintática, e os verbos teriam propriedades de significado inerentes tais que eles 

projetariam na sintaxe os seus argumentos internos e externos. Essa teoria é conhecida 

pelas denominações 'lexicalista' e também 'projecionista'. 

Na MD verbos intransitivos e transitivos serão derivados a partir de pequenas 

estruturas sintáticas e operações extremamente restritas de deslocamentos. Grande parte 

da leitura semântica de cada verbo provém do próprio esqueleto sintático em que a raiz 

se insere. Em Rederived Generalizations (Marantz 2005), são apresentadas seis 

pequenas estruturas tidas como os esqueletos sintáticos universalmente utilizados como 

subjacentes à estrutura de todos os verbos de qualquer língua. São elas: 

 

(a) John jumped 

 

 
 

Nesta estrutura, o vezinho é a categoria funcional categorizadora, e a raiz, 

fonologicamente incorporada a ele, contribui com uma noção de maneira (agir pulando 
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ou pulantemente, agir cantando ou cantantemente, agir resmungando ou 

resmungantemente, agir latindo ou lantitemente,…). Os verbos desse conjunto 

designam uma maneira.  

 

(b) bake a cake 

 
 

A construção (b) é derivada da a, pelo acréscimo de um objeto direto nominal que 

recebe a leitura de um segundo evento resultante do primeiro: o cake resultante do bake 

é também um evento caking, de produção da coisa criada pelo baking. Em ela dançou 

um tango, o tango é um segundo evento criado pelo primeiro evento que é o agir 

dançantemente. Em ela apresentou um projeto temos os eventos apresentar e projeto. 

O termo utilizado por Marantz ao descrever semanticamente o evento dois é 

incremental theme object, objeto direto incremental, pois o segundo evento é uma 

extensão do primeiro. 

 

(c) Open the door 

 
Nesta estrutura desenhada em (c) o significado do verbo diz respeito ao estado final 

da entidade envolvida no evento. Esta estrutura sintática pode vir em duas formas: como 

verbo intransitivo como em a porta abriu ou como verbo transitivo, quando existe um 

agente, como em João abriu a porta, em que o verbo abrir diz respeito ao estado final 

da porta. Os outros exemplos fornecidos por Marantz para esta estrutura são do tipo 

rodar o pião, quebrar um copo, torrar o pão, limpar o chão, todos eles voltados para o 

estado do argumento interno (pião, copo, etc.). No nosso estudo reuniremos a 
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modalidade intransitiva e a transitiva no tipo (c).  

 

(d) Put the book on the table 

 

 
A estrutura (d) é uma segunda variação da (a), pois o verbo traz uma noção de 

maneira de evento e o PP complemento dá uma localização. Esta estrutura dá conta do 

conjunto chamado de verbos location/ locatum em Hale e Keyser (1983). Pertencem a 

este grupo os verbos nas frases: João selou o cavalo, Zezinho encapou o livro, Maria 

encestou a bola, Pedro encaixotou seus brinquedos, Felipe guardou o envelope na 

gaveta. Uma outra modalidade de (d) é ele montou no cavalo, ele passou pela ponte.  

Nestes casos assumiremos que o PP complemento tem um pronome nulo (pro) no seu 

especificador.  

 

(e) Give John a book (posse) 

         
 

Esta estrutura também é relacionada com a (a), sendo que o resultado do primeiro 

evento é um segundo evento que consiste em uma relação de posse. Essa estrutura é 

chamada de aplicativo baixo. Exemplos dessa construção são com os verbos: dar, 

emprestar, alugar, vender.  O termo aplicativo provém de uma terminologia originada 

nos estudos de línguas africanas que possuem numerosas partículas indicadoras de 

relação de posse e outras construções que acrescentam argumentos aos verbos. 
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(f) Bake John a cake (benefactivo) 

 
A estrutura (f) cria um complemento adicional para o verbo. No exemplo acima 

'bake John a cake', John seria o presenteado com o bolo. Outros casos dentro dessa 

classificação são do tipo: você não vai me usar essa gravata horrorosa, onde o me se 

refere à pessoa "beneficiada" (maleficiada?) pela gravata em questão.  
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CAPÍTULO 2 

ESTUDO DE FALSOS COGNATOS: PARES DE VERBOS 

 

O estudo conjunto de verbos com a mesma forma fonológica e significados 

divergentes em línguas proximamente aparentadas se justifica por nos permitir ver com 

certa clareza a diferença entre o tipo de significado proveniente da pura associação entre 

raiz e padrão sintático e propriedades semânticas que se adicionam a esse significado 

dado pela pura sintaxe. 

 

2.1 – Primeiro par: affronter e afrontar 

Os verbos afrontar e affronter provavelmente são de formação recente em suas 

respectivas línguas, pois nos dicionários consultados para o latim este verbo não está 

registrado. Cada língua privilegiou um significado arbitrário a partir da derivação da 

raiz √front-. Os dois verbos aparecem em contextos sintáticos diferentes, e 

consequentemente há diferença semântica entre eles. 

 

2.1.1 - Affronter 

Affronter em francês significa brigar, encarar alguém para lutar, como podemos 

observar nos exemplos a seguir:  

• affronter un ennemi (enfrentar um inimigo) 

• elle affrontait son père (enfrentar\brigar com o seu pai) 

• affronter un danger (enfrentar um perigo), un péril (um perigo), un obstacle (un 

obstáculo), un problème (um problema), un risque (um risco), une difficulté (uma 

dificuldade), la mort(a morte).  

 

O nome front significa testa em francês. Consequentemente, os falantes analisam o 

verbo affronter como [[a [front]]er]. Notem que nessa estrutura entra o nome front. A 

estrutura do vP que se apresenta neste verbo é a mesma de put the book on the table (d).  

Observe a árvore (4).  
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2.1.2 - Afrontar 

Não temos o nome fronte em português. Porém temos o nome fronteira, que 

significa limite entre regiões. Temos o adjetivo frontal, como em região frontal ou 

batida frontal. Afrontar em português significa fazer alguém ficar no estado de 

ofendido, melindrado. Note-se que há grande heterogeneidade em português entre os 

significados ligados à raiz  √front-. Tamanha heterogeneidade semântica favorece a 

teoria de Borer, segundo a qual as raízes são meros índices, endereços, e somente após a 

categorização gramatical adquirem leituras arbitrárias.  

Vejamos exemplos de afrontar: 

• Maria Taquara afrontou a sociedade e foi imortalizada em ferro e concreto. 

• Alguma coisa no sorriso de Wilma Martins, condenada por sequestrar Pedrinho, 

me afrontou. 

•  Nada violou ou afrontou. 

•  Lula não afrontou o poder judiciário. 

•  Zelaya afrontou interesses poderosos.  

 

A estrutura sintática que sustenta o significado dos exemplos acima é a estativa, (c), 

na modalidade acrescida de agente. Observe a árvore (5). Nela o agente da sentença está 

representado na posição de especificador (SPEC) do sintagma de Tempo e o papel de 

agente provém da leitura semântica da estrutura.  
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A estrutura sintática nas duas línguas é diferente a partir do fato de que somente em 

francês o nome front (testa) está na enciclopédia. O DP1 do francês é a própria pessoa, o 

agente; enquanto em português, o DP1 é um evento, ainda que a categoria gramatical 

seja nominal. As expressões alguma coisa, Zelaya, e Maria Taquara precisam ser lidas 

como eventos e o DP2  é a entidade ameaçada, que está no estado de afrontada. No 

francês o DP2 é a entidade contra a qual o DP1 luta, peleja;  

O verbo em francês provém da estrutura (d) put the book on the shelf, conforme 

vemos na árvore (4), em que o nome front entra na computação. Em português, 

conforme a árvore (5), o verbo se forma na estrutura (c) abrir porta. Depende da pura 

sintaxe a leitura de que o sujeito de affronter é agente de uma ação, enquanto que o 

sujeito de afrontar é um evento, e não o agente da ação. Esse evento, lido no DP1, 

provoca no DP2 o estado de sentir-se afrontado.  

O fato de haver análises diferentes do 'mesmo' verbo nas duas línguas favorece 

grandemente a abordagem construtivista. 

 

2.2 – Segundo par: procurer e procurar 

Os dois verbos têm origem no verbo do latim procurare. Este verbo significava 

cuidar por com uma leitura bem composicional da concatenação pro+curare. Observe 

alguns exemplos do uso do verbo procurare e como fica sua representação arbórea (6). 

• Procurare bene mihi (visar o bem para mim (mimar))  

• Procurare hereditatem (administrar a herança) 

• Procurare Iudaeam (governar -por delegação- a Iudeia)    
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• Proucrare patri (administrar os bens do seu pai) 

• Procurare corpora (refazer as forças) 

• Procurare equulum  (tratar do cavalo)  

• Procurare ceteras arbores (tratar de diversas árvores) 

• Procurare pueros infantes (cuidar das crianças) 

 
 

Esta é uma estrutura de aplicativo alto (f), porque diz respeito à maneira cuidadosa 

de a entidade mencionada no sujeito do verbo (tu) lidar com a coisa mencionada no 

complemento do verbo, tendo em vista o beneficiário (mihi/te).   

 

2.2.1 - Procurer 

No verbo do francês, a estrutura argumental observada é uma estrutura do tipo (e), 

que tem uma leitura semântica de posse. No francês já não se faz mais uma leitura 

composicional da morfologia do verbo, e a noção de 'resultado final' foi enfatizada, 

gerando um significado mais parecido com o dos verbos obter, arranjar, conseguir, 

como pode ser observado nas sentenças abaixo e na sua estrutura sintática (7). 

• Il m’a procuré un appartement (Ele me arranjou um apartamento) 

• On lui a procuré un domestique (Nós lhe arranjamos um empregado) 
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2.2.2 - Procurar 

A leitura que existe em português é aquela permitida pela estrutura de aplicativo 

alto, (f), a noção de um benefactivo lido como adjunto ao vP. Com isso, o verbo 

procurar não dá como resultado final a posse da coisa, mas sim implica um benefício e 

um provável beneficiário gerados pelo ato de procurar. Os exemplos ix,x e xi e a 

estrutura 8 ajudam a enxergar este fenômeno. A estrutura (8), neste caso, expressa a 

sintaxe da operação semântica que, na leitura, acrescenta um beneficiário cuja 

referência, se não for explicitada, é idêntica à do sujeito do verbo.  

• Ela procurou um apartamento 

• Ela procurou um chinelo 

• Ela procura um namorado 
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Comparando o latim, o francês e o português, vemos que os significados de procurar 

nas três línguas podem ser retratados na sintaxe: em latim o contexto de curare e o 

conhecimento do significado da preposição/prefixo pro- resultava em “cuida da DP para 

teu próprio bem”.  Perdida a percepção do pro- como prefixo, chegamos à sintaxe do 

português, onde o verbo já sem leitura correspondente ao prefixo ganha a interpretação 

do nosso procurar, que ainda mantém a possibilidade de acolher um complemento 

benefactivo explícito.  

Quanto ao francês, o significado de achar para procurer é extraído da estrutura (e), 

cuja leitura é aquela em que o evento nomeado no verbo diz respeito não à ação 

realizada pelo agente, mas ao bem sucedido resultado final da coisa procurada: a 

destinação da coisa encontrada. Note-se que em termos de estrutura superficial, as 

estruturas das sentenças geradas a partir dos padrões (f) e (e) são linearmente idênticas: 

DP V DP.  

O estudo comparativo de procurer/procurar mostra que assumindo as possibilidades 

estruturais de (a) a (f) obtemos ferramentas úteis para explicar diferenças semânticas 

entre verbos cognatos em línguas parentes.    

 

2.3 – Terceiro par: amasser e amassar 

Este verbo é formado tardiamente tanto no francês quanto no português (cf. ATILF). 

Em latim só existia o nome massa, que possuía o sentido de massa.  

  

2.3.1 - Amasser 

O verbo amasser tem o sentido de juntar, reunir, e não de deformar. Observe as 

sentenças a seguir:  

• amasser la foule autour de leur lunette (juntar a multidão em volta de seus 

binóculos)  

•  amasser des pierres (juntar pedras) 

• amasser tout ce bois (juntas todas as madeiras) 

•  amasser la nuée (juntar a espuma) 

• amasser de l'argent (acumular dinheiro) 

 

O verbo amasser nomeia o estado final da compactação dos componentes da 

multidão, pedras, etc. O nome masse, aí, já perdeu a identidade sintática e denota o 
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estado de unidades juntadas, reunidas, sem a noção de textura pastosa presente no nome 

massa em português. Esse significado provém da configuração estrutural do padrão (c).  

Ver árvore (9): 

 
2.3.2 - Amassar 

O verbo amassar significa fazer com que alguma coisa adquira a aparência e textura 

de massa, como nos exemplos:  

• A professora amassou a folha do meu dever.  

• Eles amassaram meu pára-choque.  

• O lutador amassou Kenny Florian.  

  

Este significado sai da estrutura (d), put the book on the table, conforme a árvore 

(10) abaixo: 
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Em o lutador amassou Kenny Florian e eles estavam me amassando na festa, 

podemos dizer que quando o DP dentro de PP for animado humano ('Kenny Florian' e 

'me' ) acontece uma interpretação que remete a um contato físico, a leitura semântica de 

namoro ou luta. Em português nós ainda temos viva a noção de textura pastosa no 

nome massa dentro do verbo [a+mass+ar], e por isso damos ao verbo a interpretação 

semântica de 'transformar alguma coisa em massa'.  

 

2.4 – Quarto par: attendre e atender 

Os verbos atender e attendre possuem a mesma origem no verbo latino attendere, 

que tinha o sentido de puxar com força, esticar, estender, aplicar o ouvido, escutar, 

prestar atenção, estar atento, atender, aplicar, cuidar em, pensar, advertir. Uma das 

estruturas representativas do latim é a sentença: attendite animus ad ea 'estender a alma 

para essas coisas', que possibilitou o sentido de atender, dar atenção. A estrutura do vP 

que se observa nesta sentença é a mesma que a de put the book on the table, como 

representado em (11): 

 

 
2.4.1 - Attendre 

O verbo attendre tem o sentido de esperar, como em:  

• attendre à l'heure de la sortie (esperar a hora da saída) 

• attendre le sommeil (esperar o sono) 

• attendre un omnibus (esperar um ônibus).  

  

É pertinente observar que tendre, tender, é um verbo que existe em francês. 
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A estrutura do vP no francês pode ser cotejada a uma estrutura de locativo (d), em 

que a leitura do PP expressa uma relação locativa entre 'je' e 'un omnibus'. Esta relação 

está representada na estrutura arbórea em (12): 

 
2.4.2 - Atender 

O verbo atender possui o significado de dar atenção, acatar. Este verbo em 

português entra em mais de uma estrutura para vP e portanto tem mais de uma 

interpretação semântica. Numa sentença como você pediu, ele atendeu (13), temos uma 

estrutura do tipo John jumped, que é intransitiva (a). Já em atender a súplicas (14), a 

estrutura é a mesma que a de put the book on the shelf (d), cuja representação será a 

mesma que a do latim.  

Em atendeu o paciente, atendeu o celular (14), encontramos também uma estrutura 

(d), em que a leitura de o paciente e o celular é conversão de entidades 'paciente', 

'celular' a eventos 'fala do paciente', 'fala ao celular'. Observe estas estruturas 

representadas abaixo: 
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2.5 – Quinto par: attirer e atirar 

O Dicionário Etimológico informa que a raiz tir- provem do gótico gaitaram que 

significava puxar, puxar para si. 

 

2.5.1 - Attirer 

O verbo tirer existe em francês (puxar (para si)), bem como retirer. A raiz tir-, 

acrescida do prefixo -a, forma o verbo attirer, que significa atrair, como em: 

• Il attire à lui les plats. (ele atrai para si os pratos)  

• Ce spectacle attire la foule. (este espetáculo atrai o povo)  

• La lumière attire les moustiques. (a luz atrai os mosquitos)  

 

Essas sentenças possuem uma estrutura de aplicativo alto (f), em que se cria no vP 

uma relação com um beneficiário (15):  
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 2.5.2 - Atirar 

O verbo atirar em português significa lançar alguma coisa.  

Observa-se que existe um componente tiro dentro do verbo atirar. Sua estrutura é a 

dos verbos de location/locatum (16), pois fica bem evidente a noção de lugar nas 

sentenças:  

• atirar a bola contra o inimigo 

• atirar a bola na cesta 

• atirar contra o carro 

• atirar uma pedra no passarinho 
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Nesta proposta, estamos dizendo que há um PP dentro de outro PP, proposta essa 

que não é exclusiva desta construção (cf. uma bacia dentro do armário da pia da 

cozinha). 

O significado do verbo do francês está mais próximo do significado mais antigo, que 

é atrair para si, segundo a etimologia dada pelo dicionário de etimologia do italiano 

(Dizionario Etimologico on line). O PP benefactivo, que aparece na frase il attire à lui 

les plats, expressa a direção que em francês parece estar inerente no significado do 

verbo tirer. Essa troca de direção entre as duas línguas tem correspondência com as 

direções arbitrariamente inscritas nos verbos tirer (de fora para ego) e tirar (sem 

especificação de direção).   

O significado do verbo atirar do português apresenta em relação ao francês uma 

inversão na direção da coisa lançada, pois a direção do projétil é para longe de quem faz 

a ação de atirar.  

 

2.6 – Sexto par: accorder e acordar 

Os verbos acordar e accorder se formaram, etimologicamente, a partir da 

incorporação da preposição a- no nome cord (coração), que nesse contexto ganha a 

leitura 'mente'. Segundo o dicionário de latim consultado, nessa língua já se usava 

accordare com o mesmo sentido do francês moderno: 'fazer acordo'.  

 

2.6.1- Accorder 

Accorder significa 'por coisas contrárias em acordo', como podemos observar nas 

sentenças:  

• accorder mes enfants (fazer as crianças ficarem em acordo)  

• accorder le christianisme avec la démocratie (fazer o cristianismo e a 

democracia ficarem em acordo) 

• accorder son language au sien (fazer sua linguaguem ficar de acordo com a dele) 

• accorder sa vie a ses principes (fazer sua vidar estar em acordo com seus 

princípios) 

• accorder sa fille à quelqu'un (dar sua filha em casamento a uma pessoa)    

Todas estes vPs apresentam a estrutura (d) idêntica à da sentença put the book on the 

table, como em (17).  
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O DP sa fille, nesta estrutura, sofre uma conversão para la permission de  mariage 

de sa fille  (a permissão do casamento de sua filha), que é um evento. 

 

2.6.2 - Acordar 

O verbo acordar em português possui dois significados: o de despertar, como em eu 

acordei (18), o despertador me acordou (19), e o de fazer um acordo jurídico, como em 

acordar a obtenção da declaração (20), que é igual ao significado do francês, pelo 

padrão (d).    

A origem histórica do significado de despertar pode ser explicada se o coração for 

considerado como uma parte da mente, e o retorno ao estado de vigília for visto como 

um retorno da pessoa para dentro da sua mente. A estrutura para este contexto é a de 

locativo (d). Porém nós, os falantes de hoje em dia, não temos mais a percepção da raiz 

cord- dentro do verbo acordar. Esse verbo para nós de hoje tem a estrutura sintática do 

tipo (c) nas suas duas modalidades, a transitiva, João abriu a porta, e a intransitiva, a 

porta abriu.  
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A descrição dos dois significados de acordar em português acabou por nos levar a 

uma solução pela qual o verbo acordar no significado de 'chegar a um acordo' ainda é 

formado morfologicamente pela concatenação do prefixo a- à raiz cord- no contexto 

sintático locativo (d), e o significado de acordar como 'passar do estado de sono para o 

de vigília' provém de uma raiz acord- na estrutura sintática estativa (c).    



 
 

28 
 

  

2.7 – Sétimo par: manquer e mancar 

O verbo manquer é diacronicamente derivado do adjetivo mancus, que provém de 

manicus, que significava 'maneta'. Manquer significa 'faltar'.           

  

2.7.1 - Manquer 

 Os contextos sintáticos de uso de manquer são: 

• La lune manque à ce ciel de Paris. (A lua faz falta no céu de Paris)  

• Paris me manque. (Saudades de Paris)  

• L'argent me manque. (Me falta dinheiro)  

• Je manque de ma mère. (Sinto falta da minha mãe)  

• Il comprit qu'il avait manqué. (Ele entende que ele errou) 

 

Estes contextos apresentam duas estruturas sintáticas. 

Em L'argent me manque, Paris me manque e la lune manque à ce ciel de Paris (21), 

notamos uma leitura com a estrutura do tipo put the book on the table (d).  

          
A estrutura (d) desenhada em (21) é lida como 'falta da lua no céu de Paris'. Outra 

leitura possível falaria do 'efeito psicológico da falta da imagem da lua para o céu de 

Paris', como se este fosse um ser vivente sentindo essa falta, o que seria uma conversão 

de tipo em 'o céu de Paris' de uma entidade meramente física para um entidade vivente, 

cognizante.    
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Em Je manque de ma mère, o verbo manquer constrói uma relação entre uma 

entidade pensante e um entidade que o ser pensante pode desejar. A estrutura sintática é 

a mesma dada acima, um caso de (d).              

 
Em Il comprit qu'il avait manqué, o verbo manifesta a estrutura (a), intransitiva, 

como em (23).      

 
2.7.2 - Mancar 

O verbo mancar em português perdeu o sentido de 'faltar'. Diacronicamente, este 

verbo deve ter significado 'faltar de uma perna' e, em algum momento histórico, recebeu 

uma nova leitura: andar como um coxo. A estrutura sintática para ele manca é a 

estrutura (a) - intransitiva (24). A diferença semântica entre manquer em francês e 

mancar em português é um ótimo exemplo de como o processo de aquisição de língua 

pelas crianças tem um papel central na mudança diacrônica. Para a geração mais velha, 

'mancar da perna' significava 'ter falta de eficiência no uso da perna', mas a geração 

mais nova interpretou a mesma expressão atribuindo ao verbo mancar a significação de 
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'andar da maneira de um coxo'.   

         
   

2.8 - Oitavo par: prendre e prender 

Segundo o dicionário etimológico esses verbos provêm do verbo latino prendere - 

prehendere (de pro e do germânico hand e do gótico handus) que significava tomar, 

prender, segurar, pegar, apanhar em flagrante, surpreender.  

  

2.8.1 - Prendre 

O verbo prendre, segundo o dicionário francês, significa pegar, tomar, surpreender, 

roubar: 

• Il a pris la valise (ele pegou a mala)   

• Prendre le bus (pegar o ônibus)  

• Prendre un avocat (arranjar um advogado)  

• Elle lui a pris son portefeuille (ele roubou sua carteira)  

• Je t'y prends (te peguei)  

• Il prend tout au tragique (ele leva tudo para o trágico)  

• Prendre une gifle (tomar um tapa)  

• Quel sujet as-tu pris à l'examen? (que matéria caiu na prova?)  

• c'est un travail qui prend trop de temps. (É um trabalho que toma muito tempo)  

• coiffeur qui ne prend pas cher (cabeleireiro que não cobra caro) 

 

O verbo prendre aparece em quatro estruturas sintáticas diferentes, o que justifica 

seus diferentes significados. Há também muitas conversões nos DPs, como veremos a 

seguir.  

As sentenças il a pris la valise; prendre le bus; prendre un avocat; prendre une 

gifle; c'est un travail qui prend trop de temps  estão aproveitando uma estrutura do tipo 
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(d), como put the book on the table na modalidade com pro na spec do sintagma 

locativo. O mesmo contexto sintático é o de: prendre la rue (pegar uma rua); prendre 

l'essence (botar gasolina); prendre des vacances (tirar férias); prendre la dimension 

(tirar as medidas); prendre un avis auprès des spècialistes (pedir conselho a 

especialistas); prendre le soleil (pegar sol).  

A sentença elle lui a pris son portefeuille (ela roubou sua carteira) possui um 

benefactivo lui, gerando um significado de roubo. Logo a estrutura aqui é do tipo (f), 

bake John a cake.  

Em Je t'y prends (te peguei) e em il prend tout au tragique (ele leva tudo para o 

trágico), como também em je vous ai pris pour votre frère (confundi você com seu 

irmão); prends cette maison comme repère (toma essa casa como ponto de referência); 

on ne l'a jamais pris en faute (jamais o pegamos no erro); je te prends aux échecs (te 

pego no xadrez), quel sujet as-tu pris à l'examen? (que matéria caiu na prova?) notamos 

também uma estrutura do tipo (d), que é de locativo, na outra modalidade  onde o spec 

do locativo não é igual ao sujeito do verbo. Os locativos seriam: toi y; tout au tragique; 

vous pour votre frère; maison comme repère; lui en faute; toi aux échecs; sujet à 

l’examen. 

Em coiffeur qui ne prend pas cher (cabeleireiro que não cobra caro), temos um uso 

intransitivo do verbo prendre que passa a significar 'cobrar' e passa a expressar uma 

estrutura (a). É claro que do ponto de vista lógico essa estrutura implica em 'coiffeur qui 

ne prend pas beaucoup d'argent', uma estrutura sintática (d). Teríamos assim um 

processo de conversão de (d) para (a) quando o conceito de 'dinheiro' se integra ao de 

'prendre'.   

Na expressão prendre le bus, a palavra bus está sendo lida como o serviço oferecido 

pelo ônibus. Nos contextos - voie,- rue, - direction, - chemin, esses nomes são lidos com 

uma conversão para a direção indicada pelo caminho ou rua e o verbo prendre significa 

'fazer uso de' ou 'se servir de'.  

 

2.8.2 - Prender 

O verbo prender tem um significado de privar de liberdade, ficar preso, seguro, 

impedir. Observe as sentenças abaixo: 

• Prender o burro no poste 

• A polícia prendeu os marginais 

• Seus olhos verdes prendem atenção 
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 Na sentença prender o burro no poste podemos observar com clareza uma 

estrutura do tipo (d), a de locativo. Já em a polícia prendeu os marginais e em seus 

olhos verdes prendem corações, observamos uma estrutura do tipo (c), que é uma 

estativa da modalidade com agente, pois notamos que o sujeito causa um estado que 

deixa os corações e os marginais no estado de presos.  

 

2.9 - Nono par: appointer e apontar 

Do ponto de vista etimológico, os verbos appointer e apontar são formados a partir 

da raiz √pung, que está presente no verbo pungo, pungis, punxi, punctus, que significava 

picar. A partir do particípio passado punctus formou-se o adjetivo punctus que quer 

dizer picado, e é daí que vem o nome ponta/ pointe. Nos dicionários pesquisados de 

latim não há registros do nome puncta e nem da formação morfológica appunctare. 

 

2.9.1 - Appointer 

O verbo apponter possui a raiz pont que significa ponte e significa aterrissar 

justificando a diferença semântica com o verbo appointer que tem a raiz pointe.  

Os contextos utilizados para o verbo appointer são bem parecidos com os do verbo 

apontar: 

• appointer un commis (nomear um funcionário) 

• vous serez appointé de deux corvées pour être en retard. (você será punido com 

duas tarefas por estar atrasado) 

• appointer un crayon (fazer ponta no lápis) 

• ils sentaient leur désir s'appointer (eles sentiam o desejo deles se afiarem/ 

crescerem) 

• la boiserie s'appointait en forme de cône (o móvel de madeira terminava em 

ponta na forma de cone) 

 

Appointer um crayon e appointer um commis são iguais às sentenças apontar um 

lápis e apontar você como meu favorito, ambas com uma estrutura do tipo (d), a de 

locativo. Com essa mesma estrutura temos o exemplo vous serez appointé de deux 

corvées pour ètre en retard. A observação desses exemplos (d) do verbo apontar/ 

appointer nos ensina como pode ser diverso o aproveitamento contextual de uma mesma 

combinação [prefixo + raiz] nas duas diferentes línguas. Vous serez appointé de deux 
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corvées significa punir, enquanto eu apontei para o governo como culpado significa 

acusar.       

As frases la boiserie s’appointait en forme de cône e ils sentaient leus désir 

s’appointer têm a forma reflexiva correspondente à de appointer un crayon (tipo (d)), 

sendo que as formas reflexivas não são usuais em português.  

 

2.9.2 - Apontar 

O verbo apontar significa fazer ponta em algo, mostrar, acusar, aparecer. 

• Eu apontei o lápis 

• Eu apontei você como meu favorito 

• Sempre apontei para o governo como o culpado pela baixa qualidade da 

educação no país  

• O voo apontou falha elétrica 

• O navio apontou no horizonte  

 

Em eu apontei o lápis, temos uma estrutura do tipo (d), pois o resultado final do 

evento é lápis a ponta. A mesma estrutura sintática (d) é a de eu apontei para o governo 

e de o navio apontou no horizonte, porém com uma recursividade no PP. 

É importante perceber que apesar da identidade sintática dessas três expressões, o 

evento no mundo não é o mesmo: o lápis ganha uma ponta, o navio é visto inicialmente 

como uma ponto no horizonte, mas onde está a ponta quando alguém aponta para o 

governo?  

Em eu apontei você como meu favorito, existe um estado final de pessoa escolhida 

por meio de ser apontada, sendo que neste caso não existe ponta e não existe prefixo a, 

mas a construção ainda é a (d). 

Em o voo apontou falha elétrica, a construção é do tipo (d) e a leitura da frase conta 

com a conversão de 'voo' para 'um evento anormal no voo'.          

 

2.10 - Décimo par: subir e subir 

Em latim, o verbo sobre já ocorria em dois contextos: com o significado de 'ir por 

baixo, suportar', como em  

• duros subisse labores (suportasse trabalhos pesados)  
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•  com longa sub ordem solos subis set (quando a lua estivesse por baixo do disco 

do sol) 

ou com o significado de 'ir para cima, subir', como em 

• subintes montem As pium (aqueles que escalavam o monte As pio) 

 

2.10.1 - Subir 

O verbo subir no francês significa 'suportar, submeter-se', como podemos observar 

nos contextos abaixo: 

• Mario vai subir une Tietê intervention cardiaque (Mario vai sofrer uma pequena 

intervenção cardíaca) 

• Les capital-risqueurs subissent des conditions réglementaires plus difficiles (os 

capitalistas de risco sofrem as exigências regulamentares mais difíceis)   

• Je subis quotidiennement les blagues de mon père (eu sofro diariamente as 

piadas de meu pai)  

• Filles e femmes subissent les conséquences des mutilations génitales féminines 

(as meninas e mulheres sofrem as consequências das mutilações genitais femininas) 

• Je subis la situation (eu fico submetida à situação) 

 

Os contextos sintáticos dos exemplos acima têm uma leitura semântica estativa que 

corresponde à da estrutura do tipo (c), já que há uma mudança de estado passiva, de um 

sujeito que fica num estado de submetido.  

 

2.10.2 - Subir 

O verbo subir em português tem o significado de 'ir para cima', como pode ser 

observado nas sentenças abaixo. 

• O balão subiu  

• Ela subiu na vida  

• Subi no ônibus  

• Ela subiu a bandeira  

• Ela subiu o morro  
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A sentença o balão subiu significa 'o balão deslocou-se na direção de baixo para 

cima', uma estrutura de significado típica do padrão (a). Esta mesma análise se presta 

para ela subiu na vida, onde 'na vida' é um adjunto.  

A sentença subi no ônibus  é bi-eventiva: o primeiro evento é o de 'o sujeito fazendo 

deslocamento de baixo para cima', e o segundo evento é 'o estado resultante do primeiro 

evento', 'o sujeito no ônibus'.  Esta é exatamente a leitura da estrutura (d), com a 

particularidade de o PP estativo 'no ônibus' copiar os traços do especificador do 

primeiro evento.  

A sentença ela subiu a bandeira  se assemelha a ela abriu a porta, uma estrutura do 

tipo (c), pois se trata de um evento de 'deslocamento de baixo para cima de bandeira' 

decorrente do 'evento causado por quem levantou a bandeira'.  

Para analisar a sentença ela subiu o morro convém começar por outros exemplos 

semanticamente semelhantes: ela desceu a ladeira, ele nadou a piscina toda em 47 

segundos,  eu fiz a Vieira Souto toda, ela correu a cidade toda atrás de um livro. Nesses 

casos temos eventos de descer, nadar, fazer, correr que são 'maneiras de agir' de 

alguém que faz um percurso por um lugar que se presta para ser percorrido, tal como 

ladeira, piscina, cidade, avenida Vieira Souto, etc. Assim pensando, as sentenças 

condizem com a estrutura do tipo (d). A diferença entre os exemplos ela subiu o morro 

e  eu subi no ônibus é que 'o morro', mas não 'o ônibus' neste caso, se presta a ser lido 

como 'percurso', tal como ladeira, piscina, cidade, avenida Vieira Souto, etc.         

       

2.11- Décimo primeiro par: participer e participar  

Estes verbos são provenientes do verbo latino participare que significava ser 

participante, ter parte, partilhar, como em:  

• participare voluptates (participar dos prazeres) 

• participare aliquem sui consilii (fazer alguém participar da sua glória) 

• Neque nos participant ubi sint (Não nos comunicam onde estão) 

 

2.11.1 - Participer 

O verbo francês participer, além de ocorrer no contexto onde significa tomar parte 

de algum evento, ocorre também em outros contextos que não são aproveitados na 

língua portuguesa. 

• Participer aux profits d'une entreprise. (participar dos lucros de uma empresa) 
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• Participer aux travaux domestiques. (participar das tarefas domésticas) 

• Participer au cadeau offert à un collègue. (pagar uma parte do preço do presente) 

• Cet ouvrage participe du roman policier et de la science-fiction. (esta obra reúne 

romance policial e ficção científica) 

É interessante perguntar por que motivo são duas as preposições possíveis com o 

verbo participer: participer a____ , preenchido por 'evento', e participer de____ , 

preenchido por 'propriedade'. É como se a preposição 'a' fosse determinada pelo 

componente verbal da palavra participer, 'cip-', e a preposição 'de' dependesse do 

componente nominal, 'part-'.    

Depois de formada e lida a construção 'part de le roman', o spec nominal do 

PP,'part', sobe para v, formando o verbo participer com o complemento preposicionado 

determinado pelo nome. Já o componente 'cip-' atrai o spec do PP ainda no estado de 

raiz, formando o verbo participer. Neste caso, a preposição 'a' no PP é selecionada pelo 

componente verbal 'cip-', e o significado composicional da construção é 'tomar parte ao 

evento'.   

O exemplo participer au cadeau cai no segundo caso observado acima, sendo que o 

nome 'cadeau', que por si só é do tipo semântico 'entidade', precisa ser convertido 

semanticamente ao tipo 'evento', neste caso o evento de 'pagamento do presente'.  

 

2.11.2 - Participar 

Em português, o verbo participar significa somente tomar parte de um evento e 

seleciona PP com as preposições 'de' ou 'em', como nos exemplos abaixo: 

• Ela participou da organização da festa 

• Eles participaram do roubo 

• Participar no programa, no roubo, no projeto, no assalto  

 

Com a preposição 'de', a estrutura é (d). O uso da preposição 'em' pode ser 

interpretado como a ausência de estrutura interna na palavra 'participar'. Contudo a 

estrutura sintática continua sendo a (d), tal como subir no ônibus.   

  

2.12 -  Décimo segundo par: désinfecter e desinfetar 

Derivados dos verbos infecter e infectar, que são provenientes do particípio passado 

do verbo latino inficere. Este era formado de in + facio e significava impregnar de, 
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tingir, colorar; penetrar, compreender; estragar, viciar, alterar, infeccionar, corromper. 

• Infecere se vitro (pintar-se com pastel) 

• Infecere lanas (tingir a lã) 

• Infecere diem (obscurecer o dia) 

• Infecere sanguine (manchar de sangue) 

• Vitiis principium infici (ser corrompido pelos vícios dos grandes) 

 

2.12.1 - Désinfecter 

O verbo désinfecter significa fazer uma desinfecção, assim como um dos 

significados existentes na língua portuguesa.   

• Désinfecter l'air (desinfetar o ar) 

• Désinfecter des salles d'hôpital (desinfetar as salas do hospital) 

• De nobles esprits qui dèsinfectent l'atmosphère (os nobres espíritos que 

desinfetam a atmosfera)  

 

Estas sentenças são do tipo (c), estativas. Neste contexto sintático, os DPs l'air, des 

salles d'hôpital e l'atmosphère são 'temas', entidades que sofrem mudança de estado 

interno. O sujeito das frases é o agente. 

 

2.12.2 - Desinfetar 

Tal como em francês, o verbo desinfetar significa purificar, sanear. Também pode 

significar expulsar alguém de algum lugar, em linguagem coloquial.  

• Desinfetar um instrumento cirúrgico 

• Desinfetar uma ferida 

• Desinfeta daqui! 

 

As duas primeira sentenças, assim como no francês, são provenientes de uma 

estrutura do tipo (c): o sujeito é agente e o objeto direto é o 'tema'. 

Já desinfeta daqui é lido como uma estrutura (a), do tipo intransitivo, ou seja, o 

sujeito de desinfeta daqui é o agente do evento de 'agir de modo removente rápido'.  

Neste ponto entra a estrutura (a), com desinfetar. 

Nesta estrutura, o verbo desinfetar expressa 'maneira', e o seu sujeito é agente. 

Como se pode notar, as pessoas que inventaram essa gíria brasileira tinham plena 
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consciência de como é lícito modificar profundamente o significado de uma palavra 

inserindo-a jocosamente numa estrutura sintática diferente da costumeira.  

   

2.13 - Décimo terceiro par: déloger e desalojar 

Estes verbos são derivados de loger e alojar, que por sua vez são derivados de loge 

e loja. A formação derivada não está registrada nos dicionários de latim. 

 

2.13.1 - Déloger 

Déloger significa sair de um alojamento para outro, ficar desalojado, sair de um 

lugar em que mora e, como no português, pode também significar deixar um posto. 

 

• Il déloge à la fin du mois. (Ele se muda no fim do mês) 

• Elles délogèrent à la sourdine. (elas se retiraram sem alarde) 

• Ils ont délogé les ouvriers de leurs maisons (Eles retiraram os operários de suas 

casas) 

 

As sentenças il déloge à la fin du mois e elles délogèrent à la sourdine são 

provenientes da estrutura (d), onde o sujeito da frase é correferente ao spec do PP. A 

sentença Ils ont délogé les ouvriers de leurs maisons ainda tem a estrutura (d), porém 

acrescida de um agente e de uma camada sintática a mais no PP.  

É interessante notar que as noções de 'mudança de habitação' e 'retirada discreta' são 

intrusões semânticas parasitárias à semântica dada pela pura sintaxe.      

 

  2.13.2 - Desalojar 

Este verbo significa fazer sair do alojamento, repelir, fazer sair de um posto, 

despejar, retirar, expulsar.  

• O homem desalojou seus inquilinos 

• O ministro da Fazenda desalojou o ex-secretário do poder 

 

Estas sentenças têm a estrutura sintática semelhante à do francês, ou seja, a estrutura 

(d), porém o verbo desalojar é composto pela sucessão de dois prefixos des- e a-. Em 

português, o verbo requer sempre um agente externo ao verbo, ao contrário do francês, 

que tem il déloge. Quanto aos 'parasitas semânticos' as duas línguas diferem. O 
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português não toma a noção de 'mudança', nem a de 'sair de fininho', mas toma 

obrigatoriamente um componente de 'agressividade' no ato praticado pelo agente.      

   

2.14 - Décimo quarto par: faciliter e facilitar 

O verbo faciliter é derivado do verbo italiano facilitare, que significa remover as 

dificuldades, tornar algo mais fácil. Segundo os dicionários, também o português tomou 

este verbo emprestado ou do italiano diretamente, ou via francês. 

 

2.14.1 - Faciliter 

Faciliter significa tornar algo mais fácil ou ajudar alguém a fazer, que é um dos 

significados existentes em português. 

• Faciliter le passage à des troupes (facilitar a passagem para as tropas) 

• Faciliter les rapports des hommes (facilitar as relações entre os homens) 

• Ce professeur facilite ses étudiants (o professor facilitou para os estudantes) 

 

As sentenças faciliter le passage e faciliter les rapports são provenientes de uma 

estrutura do tipo (c), estativa com agente. Nelas há uma atribuição do estado de fácil ao 

objeto direto. Neste caso, le passage e les rapports ficam mais fáceis. 

Em ce professeur facilite ses étudiants, o verbo significa 'ajudar', ou seja, ficar com 

facilidade, um significado que provém da estrutura (d), como em saddle the horse 

(horse with saddle), exemplo dado em Hale and Keyser (1993)      

 

2.14.2 - Facilitar 

Como o verbo faciliter, facilitar significa também 'tornar algo fácil', mas também há 

um uso em português que significa não criar problemas, não gerar dificuldade, não se 

expor a situações perigosas.   

• Facilitar a digestão 

• Tecnologia facilita nossa vida 

• O time Bahia não facilita e vence 

• Menina, facilita! 

 

As duas primeiras sentenças têm a mesma estrutura de tipo (c) do francês, como 

representado na árvore X.  Em português, não fazemos uso da estrutura (d), porém 
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usamos a estrutura (a), que é intransitiva, em casos como o time Bahia não facilita e 

como menina, facilita! Nesta estrutura, o significado de 'fácil' passa despercebido, pois a 

noção que se cria é a de 'agir sem se expor a risco'.   

 

2.15 - Décimo quinto par: réaliser e realizar 

O verbo realizar não está registrado nos dicionários de latim. Ele é formado a partir 

do adjetivo do latim medieval realis.  

 

2.15.1 - Réaliser 

O verbo réaliser pode significar efetuar, compreender, fazer algo. 

• Réaliser ses désirs. (realizar seus desejos) 

•  Le sculpteur Phidias a réalisé les statues. (o escultou Phidias fez as estátuas) 

• Réaliser les clauses d'un contrat. (cumprir os termos de um contrato) 

•  Réaliser une menace. (cumprir uma ameaça) 

• Réaliser les bénéfices (receber o lucro) 

• Réaliser la gravité du problème (compreender a gravidade do problema) 

 

Todas as sentenças realizam o tipo sintático (d), put the book on the table.     

Na sentença réaliser la gravité du problème a 'gravidade do problema' é trazida para 

o real no mundo mental, ou seja, o verbo se torna um sinônimo de 'dar-se conta de, 

perceber'. Esta utilização da estrutura (d) não é plenamente aproveitada em português, 

porém hoje em dia está sendo usada por um número crescente de pessoas.   

 

2.15.2 - Realizar 

O verbo realizar compartilha com o francês a estrutura (d) com exceção do uso 

como 'compreender'. Em português, temos ainda um uso reflexivo que não ocorre em 

francês, como exemplificado a seguir. 

• eu me realizei como professora 

 

O esquema sintático deste exemplo é o (c), onde o estado final do argumento do 

verbo é o 'estado de realizado, um estado de pessoa que atingiu plenamente todas as 

suas potencialidades', como em 'uma pessoa realizada'. Resumindo o caso deste par de 

verbos cognatos, encontramos a estrutura (d) realizada nas duas línguas, porém com 
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diferentes aplicações particulares em cada uma: somente o francês, mas não o português 

aplica a estrutura (d) para noção de 'compreender'. Somente o português, mas não o 

francês, utiliza a estrutura (c) na forma reflexiva com o significado de 'torna-se uma 

pessoa realizada'.     

    

2.16 - Décimo sexto par: toucher e tocar 

Segundo os dicionários consultados, o verbo tocar tem origem numa forma 

onomatopaica herdada do latim vulgar que se refere ao som do estalo produzido pela 

colisão de dois objetos duros (toc toc). Segundo o dicionário ATILF, o verbo toccare é 

do latim popular e significava bater, entrar em contato com. 

 

2.16.1 - Toucher 

Em francês, o verbo toucher aparece em contextos discursivos muito variados.  

A seguir mostraremos alguns exemplos típicos e discutiremos qual é a estrutura 

sintática mais apropriada para as respectivas análises.  

• Il touche le bras de Pierre  (ele toca o braço do Pierre) 

• Elle toucha la main presque à tous les hommes (ela fez um acordo com quase 

todos os homens) 

• Cette fois j'ai touché le fond (desta vez eu cheguei no fundo do poço)  

• Je touchais du doigt un de mes désirs (cheguei perto de um dos meus desejos) 

• Toucher le piano (tocar piano) 

• Toucher son adversaire (alcançar seu adversário) 

• Le navire a touché contre un rocher (o navio bateu contra rocha) 

• Il n’a pas touché à son dessert (ele nem tocou na sobremesa)  

• J'ai touché une belle commission (eu recebi uma boa comissão)   

• Il avait touché pour ne rien dire des agissements d'une banque 

(ele recebeu suborno para não dizer nada sobre as ações do banco) 

• Son discours m'a touché (seu discurso me emocionou) 

• Le navire a touché Madère (o navio aportou em Madeira) 

• Il a touché ce point-là fort adroitement (ele tocou neste ponto muito bem) 

• Il toucher à la poesie (ele leva jeito para poesia) 

• Nous touchons au printemps (nós estamos chegando perto da primavera) 

• Sa morosité touchait presque à la dépression. (Sua lentidão chega perto da depressão) 
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 Em il touche le bras de Pierre temos um evento de tocamento que resulta em um 

contato físico entre 'ele’ e ‘o braço de Pierre'. Este significado nos encaminha para a 

estrutura (c), assim como son discours m’a touché.   

Na sentença elle a touché la main à l'homme temos ainda a estrutura (c), sendo que o 

significado desta expressão é 'fazer acordo'. Este significado obviamente provém do 

significado simbólico do ato de 'apertar mãos'. No entanto em português, apesar do 

'aperto de mãos' ser também compreendido como um gesto simbólico, nós não chegamos 

a esse significado por meio do verbo tocar no contexto de ‘tocar a mão de alguém’. 

Toucher le fond significa chegar no fundo do poço, e do ponto de vista sintático 

provém do relacionamento 'espacial' entre o sujeito da frase e o fond, ‘o fundo do poço da 

tristeza’. Mais uma vez, estrutura sintática (c), apesar de não haver 'fundo' algum de 

natureza concreta e, portanto, nenhum 'evento de toque no mundo físico'. Em português 

este uso idiomático de tocar está ausente.  

Je touchais du doigt un de mes désirs significa 'quase atingi um dos meus desejos', o 

que continua sendo a estrutura (c), apesar de não existir um 'dedo concreto' na leitura da 

expressão. Mais uma vez, em português este uso idiomático está ausente. Podemos nos 

perguntar o que tem 'o dedo' a ver com essa expressão. Possivelmente, estando os dedos 

na extremidade do nosso corpo, ‘alcançar com o dedo uma coisa desejada’ simboliza 

estar próximo de obtê-la. Esta simbolização, apesar de muito expressiva, evidentemente 

não é de maneira alguma uma necessidade linguística. 

Toucher le piano significa 'tocar piano' e desta vez o francês e o português se 

correspondem quase completamente, ‘quase’ pois diferimos no uso do artigo. A estrutura 

sintática é (c), uma vez que provém do padrão 'levar o piano ao estado de tocado'. Para 

nos convencermos que o uso do verbo toucher/ tocar para 'fazer funcionar um 

instrumento musical' não é de modo algum obrigatório, basta pensar que em francês 

também se usa 'jouer le piano', em italiano se diz 'suonare il pianoforte', em inglês 'play 

the piano', em alemão 'piano spielen', em espanhol 'tocar el piano'. Haverá alguma 

diferença entre toucher le piano e jouer le piano? A resposta é sim. Pode-se dizer jouer 

Mozart au piano, mas não toucher Mozart au piano. A estrutura sintática de jouer Mozart 

au piano é (b), assim como jouer le piano significa 'fazer, jogando, um evento de emissão 

de som do piano'. Os conceitos de toucher e jouer podem ambos ser usados no contexto 

extralinguísitico da produção de música, porém diferentes combinações de padrões 
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sintáticos são utilizados para cada um desses verbos: toucher le piano manifesta a 

estrutura (c) e jouer le piano a (b).  

 Toucher son adversaire significa 'alcançar o adversário', por via de significar 'tocar o 

ponto em que está o adversário'. Mais uma vez, estrutura (c), em um uso não 

compartilhado com o português. 

Toucher une comission significa 'ganhar uma comissão' através da estrutura (c), que 

passa por 'ele faz uma comissão ir para o estado de tocada', mais uma vez um uso não 

compartilhado com o português.      

Il avait touché pour ne rien dire de... significa 'ele tinha recebido propina para nada 

dizer sobre...'. Com a abreviação da expressão idiomática apresentada acima, o verbo 

toucher está no contexto intransitivo do tipo (a), e significa 'receber propina', mais um 

uso do verbo tocar não compartilhado com o português. 

Le navire a touché Madère significa 'o navio aportou em Madeira' e mais uma vez, 

manifesta a estrutura (c), sem compartilhamento em português .    

Il a touché ce point-là fort adroitement significa 'ele tocou neste ponto muito bem'. A 

estrutura é (c) em francês, mas quando a traduzimos para o português fazemos uso da 

estrutura (d).  

Le navire a touché contre un rocher significa ‘o navio bateu contra a rocha’ e Il n’a 

pas touché à son dessert significa ‘ele nem tocou na sobremesa’ e esses dois exemplos 

manifestam a estrutura (d). Pierre touche à la poesie  significa ‘Pedro tem talento para 

poesia’ e também manifesta a estrutura (d), através de conceber ‘Pierre’ como ‘a mente de 

Pierre’ e ‘touche à la poesie’ como ‘tem inclinação para a poesia’, ou seja, ‘quase toca’.  

É interessante notar que o verbo toucher aparece em vários contextos com o significado 

de ‘quase toca’ que são manifestações da estrutura (d): Nous touchons au printemps 

significa nós estamos chegando perto da primavera e Sa morosité touchait presque à la 

dépression significa sua lentidão chega perto da depressão. 

Resumindo a análise do verbo toucher: ele aparece nos padrões sintáticos (a), (c) e 

(d). No (a) o exemplo que encontramos já está idiomatizado e nos (c) e (d) alguns estão e 

outros não.   

 

2.16.2 - Tocar  

O verbo tocar em português aparece inserido em um número maior de estruturas do 

que o seu parente etimológico toucher da língua francesa. 
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• O telefone tocou  

• O sino tocou  

• O despertador tocou 

• A campainha tocou 

• A Orquestra Sinfônica Brasileira tocou ontem  

• Garota de Ipanema toca hoje em dia até mesmo nas estações do metrô 

Todas as sentenças acima manifestam o tipo (a) de sentenças intransitivas. 

 

• Chico tocou Garota de Ipanema 

• A Orquestra Sinfônica Brasileira tocou a nona Sinfonia de Beethoven  

As duas sentenças acima manifestam o tipo (b), o de bake the cake.  

 

• A gerente tocou a sineta 

• A gerente tocou a campainha 

• Mozart tocava piano aos três anos de idade 

• Toca o bonde! 

• Tocar bois 

• Ele toca a empresa sozinho 

• A mulher do Mário tocava a minha perna repetidamente 

• Essa música tocou o meu coração 

• O padre tocou profundamente o coração de todos na congregação. 

Todas as sentenças acima manifestam o tipo (c), em que o verbo tocar expressa o 

estado do DP objeto direto. Na última sentença há uma conversão de tipo, pois ‘o DP o 

padre’ é lido como ‘o discurso do padre’ e o ‘coração de todos’ é lido como ‘a mente’. 

  

• O fazendeiro tocou fogo na floresta 

• Tocou o cão impertinente para fora da sala 

• Tocou pau no dinheiro 

• Ele tocou para casa assim que recebeu a notícia  

• Você não pode nem tocar nos meus óculos 

• O jornalista tocou num assunto complicado 

• A mulher do Mário tocou na minha perna 
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• Essa música toca no meu coração 

• Sua fortuna toca a três milhões 

• Toca a você resolver este problema 

• Uma ínfima parte da herança me toca 

• João se tocou de que já eram três da manhã 

As sentenças acima manifestam o tipo sintático (d), put the book on the table. Nas três 

primeiras o complemento do verbo é um PP com ambas as posições de DP preenchidas e 

nas demais o especificador do PP é um pronome nulo e de referência idêntica à do 

sujeito. As duas últimas sentenças são do tipo (d) também, porém sem agente. Em sua 

fortuna toca a três milhões o significado corresponde ao ‘de chegar perto’ das sentenças 

do francês com a estrutura (d). Em João se tocou de que S temos a leitura de ‘o João 

chega perto da compreensão de S’, onde João por sua vez significa ‘a mente de João’ e 

desse modo essa leitura se assemelha à das sentenças do francês, onde ‘DP touche à DP’ 

significa ‘DP se aproxima de DP’. 

 

• Ele tocou para mim Garota de Ipanema 

A sentença acima manifesta o tipo sintático (f), onde para mim é um benefactivo alto. 

Em resumo, o verbo tocar se encaixa em cinco estruturas das seis possíveis: (a), (b), 

(c) em suas duas modalidades, (d) em suas duas modalidades e (f). 

 

Se algum dia nós desejarmos traduzir o presente trabalho para qualquer outra língua, 

imaginem o número de verbos diferentes de que precisaremos para parafrasear todos os 

exemplos oferecidos para o verbo tocar. Veremos uma polissemia surpreendentemente 

variada que daria o que pensar sobre a possibilidade de uma criança pequena aprender a 

usar esse verbo. Porém a dificuldade para apreender todos estes usos se reduz 

drasticamente se concebemos as estruturas sintáticas como os fatores primordiais da 

interface sintaxe-semântica.    

Uma boa maneira de ter uma visão panorâmica dos achados deste capítulo é colocá-

los numa tabela.  
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Estruturas 
do francês 

__________ 
Verbos 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Affronter    x   
Procurer     x  
Amasser   x    
Attendre    x   
Attirer      x 
Accorder    x   
Appointer    x   
Déloger    x   
Désinfecter   x    
Subir   x    
Participer    x   
Réaliser    x   
Faciliter   x x   
Manquer x   x   
Prendre x   x  x 
Toucher x  x x   

Tabela 1: Padrões sintáticos dos verbos em francês  
 
 
 
Estruturas 
do português 
___________ 
   Verbos 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Afrontar   x    
Procurar      x 
Amassar    x   
Atender x   x   
Atirar    x   
Acordar   x x   
Apontar    x   
Desinfetar x  x    
Desalojar    x   
Participar    x   
Realizar   x x   
Subir x  x x   
Facilitar x   x   
Mancar x      
Prender   x x   
Tocar x x x x  x 

Tabela 2: Padrões sintáticos dos verbos em português  
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Um aspecto muito evidente nos verbos do francês é que os que têm prefixo 

correspondem a uma única estrutura sintática. Os verbos que só têm raiz e marcador de 

categoria, manquer, prendre e  toucher, ocorrem em mais de uma estrutura sintática. É 

válido supor que esta diferença decorre do fato de que a camada do prefixo é a que está 

sendo computada na fase em que o composto se torna um verbo. 

Nos verbos do português também há uma relação semelhante entre a semântica e a 

sintaxe: os verbos com prefixo só aparecem em uma estrutura e os sem prefixo em mais 

de uma, com exceção dos prefixados atender, acordar e desinfetar, que adquiriram novas 

leituras, e de mancar que ficou reduzido a um só contexto sintático.  Atender ganhou uma 

leitura de maneira que significa 'fazer atendimento'. Desinfetar ganhou uma leitura 

idiomática jocosa usada somente no modo imperativo que significa 'ir embora de um 

lugar tal como vai embora um micróbio desinfetado'. Acordar no seu significado de 

'despertar' pode ter aparecido, conforme proposto em 2.6.2, como consequência da perda 

do significado 'coração / mente' para a forma antiga cord- . Uma outra observação que 

precisará ser mais bem documentada é que o processo de intransitivização para (a) de 

verbos transitivos alocados às estruturas (c) e (d) é muito comum em português, como em 

facilitar, desinfetar, tocar, atender. Quanto à perda de contextos sintáticos de mancar, 

conforme comentado em 2.7.2, a construção intransitiva de hoje seria proveniente da 

abreviação da construção 'mancar da perna'.      
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CAPÍTULO 3 

DECOMPOSIÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS: EFEITOS SEMÂNTICOS 

DO ESQUELETO + RAIZ 

 

Para tentarmos entender as variações de significado dos verbos, assumimos aqui que 

os contextos sintáticos  são responsáveis por elas. Porém, não podemos deixar de refletir 

sobre a hipótese de que haja uma contribuição, ainda que mínima, do significado 

proveniente da raiz. Não iremos discutir qual é a delimitação fonológica dessa raiz, pois 

num estudo sincrônico como este, podemos olhar para uma palavra como afrontar sem 

perceber mais o prefixo a- de outrora, percebendo apenas uma raiz afront-. Como cada 

conhecimento linguístico ocorre de maneira individual, não podemos delimitar a priori o 

conhecimento que cada falante possui sobre a composicionalidade de verbos com prefixo. 

Assim, um adulto pode ter bem nítida a noção de -front no verbo afrontar e um outro 

indivíduo pode não mais percebê-la.  

Apesar da observação de que muitas vezes há idiomatizações que ocorrem após a 

primeira categorização e que a raiz pode ser uma peça morfologicamente incorporada em 

uma palavra, tentaremos aqui averiguar se é possível identificar a semântica das raízes 

dos verbos analisados no capítulo anterior, diferenciando-a dos significados do verbo nos 

contextos sintáticos.  

Para explorar esta hipótese, adotaremos aqui os tipos semânticos de raiz propostos por 

Marantz (2001): estado (limpar), maneira (correr), entidade (martelar) e relação 

(esperar) 

O cruzamento entre o fator padrão sintático e o fator tipo semântico de raiz será 

apresentado nas tabelas de (1) a (16). Na parte vertical estarão os tipos de raiz, e na parte 

horizontal estarão as estruturas sintáticas.  
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3.1 - Cruzamentos entre estruturas e raízes 

 
  
 

 
 

Afrontar/ 
Affronter (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)       

Manner 
(hurry)       

Entity 
(hammer)    

Elle 
afrontait 
son père 

  

Relation 
(await)   

Maria Taquara 
afrontou a 
sociedade 

   

Tabela 3: afrontar / affronter 
 
Procurar/ 
Procurer (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)     

Il  m’a 
procuré un 

appartement 
 

Manner 
(hurry)      Ela procurou um 

apartamento 
Entity 

(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 4: procurar / procurer 
 
Amassar/ 
Amasser (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   

Il 
amassait 
la foule 

Ela 
amassou 
a folha 

  

Manner 
(hurry)       

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 5: amassar / amasser 
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Atender / 
Attendre (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)       

Manner 
(hurry) 

Você pediu, 
ele atendeu   

Eu atendi a 
súplicas 

Eu atendi ao 
celular 

  

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await) 

 
   Je attendre 

un omnibus   

Tabela 6: atender / attendre 
 

Atirar/ 
Attirer (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)       

Manner 
(hurry)    Atirar bola 

na cesta  Il attire à 
lui les plats 

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 7: atirar / attirer 
 
Acordar / 
Accorder (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   O despertador 

me acordou    

Manner 
(hurry)    

Accorder sa 
vie a ses 

principles 
 

Acordar a 
obtenção da 
declaração 

  

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 8: acordar / accorder 
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Mancar/ 
Manquer (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)    

 
Paris me 
manque   

Manner 
(hurry) 

Ele manca 
 

Il compris 
qu’il avait 
manque 

     

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)    Je manque 

de ma mère   

Tabela 9: mancar / manquer 
 
Prender/ 
prendre (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   

A polícia 
prendeu o 

ladrão 

Prender o 
burro no 

poste 
  

Manner 
(hurry) 

Coiffeur 
qui ne 

prend pas 
cher 

  

Il a pris 
sa valise 

Je t'y 
prend 

 
Elle lui a pris 

son 
portefeuille 

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 10: prender / prendre 
 
Apontar/ 
Appointer (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)       

Manner 
(hurry)    O voo apontou 

falha elétrica   

Entity 
(hammer)    

Appointer un 
crayon 

Apontar o lápis 
  

Relation 
(await)       

Tabela 11: apontar / appointer 
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Subir/ 
Subir (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   Ela subiu a 

bandeira    

Manner 
(hurry) 

O balão 
subiu   

Subi no 
ônibus 

Ela  subiu o 
morro 

  

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)   Je subis la 

situation    

Tabela 12: subir / subir 
 
Participar/ 
Participer (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)       

Manner 
(hurry)    Participer 

au cadeau   

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)    Participar 

do roubo   

Tabela 14: participar / participer 
 
Desinfetar/ 
Désinfecter (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   

Désinfecter 
l'air 

Desinfetar 
uma ferida 

 

   

Manner 
(hurry) 

Desinfeta 
daqui!      

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 15: desinfetar / désinfecter 
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Desalojar/ 
Déloger (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)    

O homem 
desalojou 

seus 
inquilinos 

  

Manner 
(hurry)    

 

Il a déloge 
à la fin du 

mois 
  

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 16: desalojar / déloger 
 
Facilitar/ 
Faciliter (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   

Faciliter les 
rapports des 

hommes 
Facilitar a 
digestão 

   

Manner 
(hurry) 

O time 
Bahia não 

facilita 
     

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 17: facilitar / faciliter 
 
Realizar/ 
Réaliser (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)   

Eu me 
realizei como 

professora 

Réaliser la 
gravité du 
problème 

  

Manner 
(hurry)    

Réaliser les 
bénéfices 

Realizar um 
sonho 

  

Entity 
(hammer)       

Tabela 18: realizar / réaliser 
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Tocar/ 
Toucher (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

State 
(clean)       

Manner 
(hurry) 

Il avait 
touché 

 
O telefone 

tocou 

Chico 
tocou 

Garota de 
Ipanema 

Il touche le 
bras 

 
A gerente 

tocou a sineta 

Il n'a pas 
touché  son 

dessert 
 

Essa música 
tocou no meu 

coração 

  

Entity 
(hammer)       

Relation 
(await)       

Tabela 19: tocar / toucher 
 

Para compactar as tabelas de (3) a (19) apresentamos a tabela (20) onde se pode ver 

num só olhar se há ou não há uma relação determinística entre tipos semânticos de raiz e 

padrões sintáticos.   

 

VERBO RAIZ ESTRUTURA 
Afrontar Relação c 
Affronter Entidade d 
Procurar Maneira f 
Procurer Estado e 
Amassar Estado d 
Amasser Estado c 
Atender Maneira a, d 
Attendre Relação d 

Atirar Maneira a, b, d 
Attirer Maneira f 

Acordar Estado c 
Entidade d 

Accorder Entidade d 
Mancar Maneira a 

Manquer 
Maneira a 
Estado d 
Relação d 

Prender Estado c, d 
Prendre Maneira a, d, f 
Apontar Maneira d 
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Entidade d 
Appointer Entidade d 

Subir Maneira a, d 
Estado c 

Subir Relação c 
Participar Relação d 
Participer Maneira d 

Desinfetar Maneira a 
Estado c 

Désinfecter Estado c 
Desalojar Estado d 
Déloger Maneira d 

Facilitar Maneira a 
Estado c 

Faciliter Estado c 

Realizar Estado c 
Maneira d 

Réaliser Estado d 
Maneira d 

Tocar Maneira a,b,c, d 
Toucher Maneira a,c,d 

   Tabela 20: a questão da relação determinística entre raiz e sintaxe 

 

Indo na direção do padrão sintático para o tipo semântico de raiz, foram encontradas 

as seguintes correspondências:  

Padrão Sintático                 Semântica da raiz 

         (a)                                       maneira 

         (b)                                       maneira 

         (f)                                        maneira 

         (d)                                       maneira, estado, entidade, relação 

         (e)                                        estado 

         (c)                                        estado, relação 

 

 Estas correspondências são bastante satisfatórias para a teoria da primazia do 

padrão sintático para a produção da semântica, uma vez que se realiza a previsão de 

relação entre (a) e 'maneira', (b) e 'maneira', (f) e 'maneira', (c) e 'estado'.   

Olhando na direção de tipo semântico de raiz para padrão sintático, o que obtemos? 

Semântica da raiz                           Padrão Sintático         

      Maneira                                       (a),(b), (d), (f) 

      Estado                                         (c), (d), (e) 
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      Entidade                                      (d) 

      Relação                                       (c), (d)  

 

Como vemos, nesta amostra, o olhar que vai do padrão sintático para a semântica da 

raiz tem alguma recorrência, mas o olhar que vai da semântica da raiz para o padrão 

sintático não tem valor preditivo nenhum.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo final serão apresentadas as respostas às perguntas colocadas na 

introdução e algumas observações empíricas relevantes do ponto de vista teórico que 

emergiram das análises dos verbos. 

1.  Há muitas ou poucas estruturas sintáticas sendo utilizadas por um mesmo verbo? 

A resposta concisa a esta pergunta está apresentada nas tabelas 1e 2 da parte final do 

capítulo 2. O perfil que se delineou nesta pesquisa é que os verbos formados com 

prefixo ainda vivo aparecem numa única estrutura e os verbos sem prefixo aparecem em 

mais de uma, e além disso, cada língua os coloca em estruturas diferentes. Esta 

distribuição favorece a hipótese de que a sintaxe determina o significado e não vice-

versa. Em outras palavras, os dados estão favorecendo a teoria construcionista e não a 

projecionista.   

  

2. Há componentes do significado decorrentes da pura sintaxe e componentes 

arbitrários adicionados através de convenção? Seremos capazes de identificar uma 

semântica da raiz? 

Quando o verbo apontar passa a significar 'mostrar', a noção de 'ponta' pode deixar 

de ser computada. A arbitrariedade saussureana é negociada na camada do verbo e a do 

nome interno 'ponta' perde importância. No verbo desalojar a peça vocabular 'loja' não 

tem seu significado ativado neste composto, e além disso na camada 'alojar' surge um  

sobretom semântico de precariedade e desapreço pelo local que faz parte da parte 

arbitrária negociada da semântica nessa camada. Na camada sintática seguinte, a de 

'desalojar', aparece um outro novo sobretom de 'agressividade' que se associa 

exclusivamente a esta camada. Com estas observações acreditamos que fica em aberto 

uma nova questão a explorar: significados dados pela sintaxe e significados 

acrescentados de natureza muito mais variada e imprevisível sintaticamente.  

Quanto à questão da existência ou não de significado já no nível da raiz, a nossa 

investigação favorece uma resposta negativa, conforme se vê na tabela 20. A fixação do 

significado fica então determinada primeiramente no nível sintático da primeira 

categorização da raiz, e em seguida, ao longo da derivação sintática a cada nova fase 

podem entrar novos componentes semânticos arbitrários na leitura da construção 

complexa.    
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   3. Construções de verbos com prefixo restringem ou aumentam a existência de 

muitos significados? Há mais variedade de estruturas sintáticas em verbos com prefixo 

ou sem prefixo? 

  Em vários dos verbos compostos com prefixos o objeto sintático concatenado ao 

prefixo é por sua vez um objeto complexo composto por uma estrutura locativa. Isto 

configura um recursividade sintática no interior daquilo que ao fim da derivação se 

torna uma só palavra fonológica, o verbo. Este foi o caso em:  

 

(4) affronter 

 
(10) amassar 
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(12) attendre 

 
 

 

(15) attirer 
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(16) atirar 

 
Essas construções podem ser do tipo (d), (f) ou (e), sendo que essa classificação 

sintática diz respeito à fase sintática mais externa. No conjunto de verbos com prefixo  a 

polissemia é muito menor do que nos verbos sem prefixo, porque a semântica 

computada é a da fase mais externa.   

 

4.  As conversões (type shiftings) aparecerão neste estudo?  

Ao realizar as análises dos verbos na interface sintaxe-semântica, podemos ver a 

necessidade de propor muitas vezes conversões de tipo necessárias para que o verbo 

naquele contexto admita uma leitura semanticamente bem formada. Tivemos numerosos 

exemplos em que era necessário converte 'entidade' para 'evento', como em 'accorder sa 

fille à quelqu' un'  para 'accorder le mariage de sa fille à quelqu' un' e em 'Maria Taquara 

afrontou a sociedade' para 'alguma coisa que Maria Taquara fez deixou a sociedade 

afrontada' e outros vários casos dessa natureza mostrados no capítulo 2. 

Uma outra observação que surge repetidamente nos estudo desta interface é a da 

imprevisibilidade do aproveitamento de verbos em expressões idiomáticas. Não há 

determinismo no aspecto da semântica de um verbo que vai ser explorado na sua 

idiomatização. Deste não determinismo brotam os problemas com se depara um 

tradutor. Este não determinismo na idiomaticidade também é um ponto de discórdia 

entre teorias mais ou menos modulares da cognição. A vertente da Morfologia 
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Distribuída fica muito à vontade diante das imprevisibilidades linguísticas das 

idiomaticidades. Deparamo-nos continuamente com esses desencontros ao comparar as 

aplicações dos contextos sintáticos dos verbos estudados a diferentes situações do 

mundo extra-linguístico conforme a língua. Relembrando um exemplo desse 

desencontro de idiomaticidades, retomemos o verbo toucher em 'il avait touché' que 

significa 'ele tinha recebido propina' e não se traduz em português por tocar e o verbo 

tocar em 'ele tocou Mozart no piano' que não se traduz como 'il a touché Mozart au 

piano'.     

       

 5. Existirá uma ordenação implícita entre as várias estruturas sintáticas em que é 

empregado um mesmo verbo? 

Algumas vezes tem-se a intuição de que os diferentes contextos sintáticos de uso de 

uma raiz são de alguma maneira ordenados em termos de precedência lógico-semântica. 

Por exemplo: para o verbo realizar existe o adjetivo realizado morfologicamente 

relacionado com ele, que significa 'que se desenvolveu plenamente nas suas 

potencialidades'. O uso reflexivo, realizar-se, do verbo realizar, significa 'atingir o 

estado de realizado', ou seja, o significado do verbo reflexivo contém o significado do 

adjetivo. Como representar na teoria semântica esta derivação é uma nova questão que 

não podemos desenvolver neste trabalho.  

Considerem-se os três usos do verbo tocar: 'alguém tocou na campainha', 'alguém 

tocou a campainha' e 'a campainha tocou'. Em termos semânticos, podemos pensar que a 

ideia de 'X tocar em Y', que é estrutura (d) precede 'Y fica tocado', que é estrutura (c). 

Esta por sua vez precede 'Y toca', que é estrutura (a). A hipótese de que regularidades 

como esta sejam recorrentes convida a novas pesquisas.     

 

6.  O que aprendemos sobre gramática com o estudo da etimologia dos verbos? 

Conforme visto acima, aprendemos que certos contextos sintáticos são 

determinísticos para certas propriedades da semântica das frases. Outras propriedades 

semânticas não provêm da sintaxe, mas são negociadas por fases arbitrariamente. 

Grande parte dos verbos com prefixo não são atestados nos dicionários de  latim, e o 

dicionário ATILF fornece uma datação muito tardia para a primeira ocorrência deles na 

língua francesa. Estes achados demonstram que a formação de palavras por 

concatenação é uma operação computacional que continua sendo praticada 

incessantemente por sucessivas gerações de falantes.   
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