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RESUMO 

Nesta dissertação, pretende-se investigar a estrutura argumental dos verbos locativos, 

especialmente sua característica de não-alternância causativo-incoativa, baseando-se no 

modelo teórico da Morfologia Distribuída (HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997) e 

em propostas apresentadas em manuscritos de Marantz e Matellán e Puidollers. Muito pouco 

parece ter sido investigado, no Brasil, a respeito desses verbos, em especial a respeito de sua 

característica exclusivamente transitiva. Apesar de existirem alguns trabalhos sobre verbos 

denominais, cujo modelo teórico é a Morfologia Distribuída, parece não haver publicação 

específica sobre location/locatum. Reuniram-se mais de cento e oitenta verbos, classificados 

como location/locatum, a partir do Dicionário eletrônico HOUAISS da Língua Portuguesa, 

compondo, assim os dados da nossa pesquisa. O presente trabalho propõe uma análise 

estrutural para esses verbos, assim como apresentar uma proposta de explicação para o 

problema da não-alternância.  
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ABSTRACT 

In this work, we investigate the argument structure of locative verbs – particularly trying to 

explain the fact that they do not accept the causative-inchoative alternation – based on the 

framework of Distributed Morphology (HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997) and 

on proposals found in Marantz’ and Matellán & Puidollers’s manuscripts. The literature about 

locative verbs in Brazil presents few papers about the Brazilian Portuguese (henceforth BP) 

location/locatum verbs, especially papers focusing on their exclusive transitiveness. We 

propose a structural analysis for BP location/locatum verbs, and a tentative structural 

explanation for their non-alternation. We collected more than one hundred and eight 

location/locatum verbs from the HOUAISS Electronic dictionary of the Portuguese language. 

These are the data analyzed in our research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: location/locatum; denominal verbs, distributed morphology 



1 
 

Introdução 

 

O presente trabalho se propõe a ser mais uma contribuição aos estudos formais de 

formação de palavras. Aqui, pretendemos apresentar um estudo dos verbos location/locatum 

(CLARK; CLARK, 1979), os quais fazem parte do grupo dos verbos denominais
1
, ou seja, 

verbos que são derivados de substantivos (gaveta/engavetar, prateleira/emprateleirar, 

terra/enterrar, sela/selar).  

Verbos location/locatum são normalmente formados pela adição de um prefixo e um afixo 

com função verbalizadora (em geral, uma vogal temática) a uma base nominal. Alguns 

exemplos seriam: location – engavetar (em+gavet+a+r), engarrafar (em+garraf+a+r), 

emprateleirar (em+prateleir+a+r); locatum – amadeirar (a+madeir+a+r), acarpetar 

(a+carpet+a+r), adoçar (a+doc+a+r). Aparentes contra-exemplos para essa descrição seriam 

verbos como selar, salgar, maquiar e perfumar, uma vez que são verbos locatum e não 

apresentam prefixo. No desenvolvimento deste trabalho assumiremos que todos os verbos 

location/locatum possuem, em sua estrutura sintática, nós que, em alguns casos, são 

realizados fonologicamente (prefixos), mas, em outros, não (situação dos verbos selar, salgar, 

maquiar e perfumar).  

No que diz respeito à subclassificação dos verbos locativos em location ou locatum, 

adotaremos a proposta de Matellán & Puidgollers
2
 (doravante M&P) para analisar essas duas 

classes. Segundo os autores, a diferença existente entre esses tipos verbais estaria na presença 

de preposições distintas em sua estrutura sintática subjacente. O verbo location (1, a1) 

                                                           
1
 Clark & Clark (1979) estabelecem que a base nominal de verbos desse tipo mantém relação com seus ―nomes 

pais‖. Por exemplo, a base nominal destacada no verbo engavetar manteria o significado ordinário do 

substantivo primitivo gaveta.  
2
Manuscrito acessado em 17 de outubro de 2013, no endereço: 

http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/reports/pdf/GGT-12-03.pdf 
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possuiria duas preposições: to, chamada também pelos autores de Path (caminho), 

responsável por uma leitura de mudança ou deslocamento no espaço, e in ou inside, também 

chamada pelos autores de Place (lugar), responsável pela leitura de resultado/ponto final. 

Assim, os autores consideram este subgrupo como o dos verbos locativos por excelência (pois 

o ponto final do evento é um lugar atingido pelo complemento do verbo). Já a estrutura 

subjacente dos verbos locatum (2, a2) possuiria em sua construção uma preposição partitiva, a 

qual teria a função de relacionar o nome de base da raiz ao argumento do verbo. Ou seja, não 

temos estrutura locativa. Vejamos os exemplos abaixo. 

(1) Encaixotar o livro 

[vP v[pathP Path[PlaceP [DP o livro][Place‘ Place √CAIXA]]]] 

(a1)
3
 

                  vP 
qp 

v                                   PathP 
                     qp 
               Path                                   PlaceP 
                 |                     qp 
                 To                  DP                                      Place’                                                            
                                     |                       qp 
                                  O livro               Place                               √CAIXA 
                                                                | 
                                                             inside 
              ponto final atingido 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Nesta dissertação, as árvores sintáticas serão numeradas com a vogal [a] mais o número correspondente à 

ordem de aparecimento da estrutura no texto. Exemplo: a1, a2, a3... 
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(2) Salgar a carne 

[vP v [OFP [DP a carne][OF‘ OF √SAL]]] 

(a2) 

              vP 
wo 
v                              PP 
                wo 
            DP                                     P’ 
             |                    wo 
         A carne              P                       √SAL 
                                     | 
                                     of 

No exemplo (1) acima, o evento descrito pelo verbo (location) tem um ponto final inerente 

(livro dentro da caixa). No exemplo (2), o evento descrito pelo verbo (locatum) não tem 

ponto final inerente (não há um final inerente para o evento de derramar ou jogar sal sobre a 

carne). No primeiro caso (a1), a estrutura proposta por M&P dá conta da existência de um 

telos (ponto final) inerente, uma vez que a preposição inside garante um termo para o evento 

de mudança relacionado ao verbo; no segundo caso (a2), a preposição apenas relaciona dois 

elementos, atribuindo à derivação uma noção de pertencimento, e não de local ou lugar 

atingido por um movimento (a leitura correta do estado atingido seria a carne está com sal, e 

não o sal está na carne).    

Vemos, pois, que, para M&P (como HALE; KEYSER, 2002, mas ao contrário de 

HARLEY, 2005), os verbos location são diferentes dos locatum. Diferentemente de Hale & 

Keyser (2002), no entanto, a distinção não está somente na semântica da preposição da 

estrutura l-sintática dos verbos, mas na sua própria estrutura sintática subjacente. 

Todavia, os diversos trabalhos que analisam sintaticamente os verbos location/locatum 

carecem de uma boa explicação para um fato comum a quase todos os verbos do grupo: tais 

verbos não aceitam, tipicamente, alternância causativo-incoativa. São poucos e duvidosos os 
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casos de alternância (por exemplo, enfileirar, empantanar, abrejar, arrombar e empilhar
4
). 

Tanto a proposta de Hale & Keyser como a proposta de M&P deixam aberta a possibilidade 

de simplesmente não ocorrer a concatenação do núcleo introdutor de argumento externo (seja 

ele um núcleo Voz, um vezinho ou mesmo um argumento externo em especificador de I na 

sintaxe ―sintática‖ de Hale e Keyser); ou seja, nada restringe a existência de versões 

incoativas dos verbos envolvidos. 

Neste trabalho adota-se a proposta de M&P para tratar da relação entre verbo e argumento 

interno. No que diz respeito ao argumento externo do verbo (sua obrigatoriedade), propõe-se 

uma discussão, orientados por propostas de Alec Marantz (diversos trabalhos), dentro do 

arcabouço teórico da Morfologia Distribuída (doravante MD).  

De acordo com esse autor, a versão incoativa de um verbo com alternância é o 

resultado da não concatenação do núcleo VOZ introdutor de argumento externo. O núcleo VOZ 

é obrigatório sempre que uma raiz modifica adverbialmente o evento introduzido pelo 

vezinho. Ou seja, quando a raiz é diretamente combinada a v, temos um argumento externo 

obrigatório; nas outras situações, VOZ e seu argumento (externo) não são obrigatórios.  

No capítulo 6 do presente trabalho, explicaremos com mais detalhes as idéias de 

Marantz e as usaremos na nossa discussão sobre a obrigatoriedade do argumento externo nos 

verbos location/locatum. Aventaremos três possibilidades de explicação para esta propriedade 

(existência de uma raiz não pronunciada diretamente concatenada ao v; concatenação direta 

do sintagma Path ao v como seu modificador adverbial; e, por fim, concatenação direta do 

núcleo introdutor de argumento externo ao sintagma Path, com aplicação da operação 

semântica de identificação de evento) e discutiremos suas vantagens e desvantagens. 

                                                           
4
 ―Choveu muito ontem à noite e a casa empantanou/abrejou‖; ―Em virtude da ventania, as folhas 

enfileiraram‖. 
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Mostraremos que a última possibilidade é a que apresenta menos problemas. A discussão em 

questão é a contribuição original desta dissertação. 

A coleta de verbos location/locatum foi feita com base nas entradas do dicionário 

HOUAISS eletrônico da Língua Portuguesa. A análise dos dados baseou-se em estudos 

anteriores de verbos do inglês e do catalão (HALE; KEYSER, 2002; HARLEY, 2005; 

MATELLÁN&PUIGDOLLERS); para os dados do português, usamos nossa intuição de 

falantes sobre as propriedades fundamentais dos verbos para testar nossas hipóteses e verificar 

se as abordagens de outros autores em outras línguas eram compatíveis com os dados do 

português brasileiro. 

O texto a seguir terá a seguinte organização. No capítulo 2, apresentaremos 

propriedades gerais dos verbos location/locatum. No capítulo 3, faremos uma revisão da 

literatura que trata do tema, em que são descritos os estudos dos verbos locativos feitos por 

HALE & KEYSER (prolegomenon to a theory of argument structure, 2002), HARLEY (How 

do verbs get their names?, 2005) e o manuscrito de MATELLÁN & PUIGDOLLERS 

(Aspectual and quantificational properties of locative verbs). No capítulo 4, apresentaremos o 

arcabouço teórico da morfologia distribuída (doravante MD). No capítulo 5, apresentaremos a 

metodologia empregada na coleta e análise dos dados. No capítulo 6, discutiremos a 

obrigatoriedade do argumento externo nos verbos location/locatum e apresentaremos uma 

tentativa de explicação. Concluímos o trabalho com um resumo do que foi discutido na 

dissertação e algumas considerações finais. Nos anexos listamos os dados investigados.  

Por fim, vale dizer que a investigação dos verbos location/locatum é relevante no atual 

cenário da linguística no Brasil, uma vez que muito pouco se tem estudado formalmente a 

respeito desse grupo de verbos no português brasileiro. 
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Capítulo 2: Revisão da literatura 

 

2.1. VERBOS LOCATION/LOCATUM 

Os verbos location/locatum, objeto de estudo desta pesquisa, são verbos denominais 

de natureza locativa (por isso, também conhecidos na literatura como ―locativos‖). São 

denominais, pois sua base é um substantivo.  

A gramática tradicional de CUNHA & CINTRA (2013), assim como outras, assume 

que os verbos location/locatum são formados por derivação parassintética, ou seja, sua 

estrutura é composta por prefixo+base+sufixo. A base é sempre um substantivo; o sufixo 

verbalizador é, para a gramática tradicional, formado pela vogal temática mais a marca de 

infinitivo (ar/er/ir); e as paráfrases desses verbos indicam que seus prefixos podem ser, 

originalmente, preposições incorporadas
5
. Vejamos na tabela abaixo a relação em sequência 

de verbo locativo, paráfrase, estado ou lugar atingido e sentença em que é usado. 

En+gavet+a+r 

Location 

João pôs o livro na 

gaveta 

Livro em gaveta João engavetou o 

livro 

En+caixot+a+r 

Location 

João pôs as frutas 

no caixote 

Frutas em caixote João encaixotou as 

frutas 

En+prateleir+a+r 

Location 

João pôs o CD na 

prateleira 

CD em prateleira João emprateleirou 

o CD 

En+gravat+a+r João fez o noivo Noivo com gravata João engravatou o 

                                                           
5
 Existe um grupo de verbos locativos, em português, que não apresentam prefixo (salgar, adoçar, maquiar, 

aguar, selar). Isso é uma evidência de que existe uma estrutura subjacente aos itens lexicais, visto que razões 

internas a eles os explicariam. Nesse caso, a estrutura interna ao verbo salgar, por exemplo, explica o fato de ele 

ser classificado locativo/locatum assim como engessar. O porquê de a maioria ter prefixo e, outros poucos, não, 

se encontra na história da Língua. Interessante ressaltar que, em inglês, por exemplo, a maioria dos verbos não 

possui prefixo. 
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Locatum ficar com gravata noivo 

A+carpet+a+r 

Locatum 

João fez o chão 

ficar com carpete 

Chão com carpete João acarpetou o 

chão 

En+gess+a+r 

Locatum 

João fez a parede 

ficar com gesso 

Parede com gesso João engessou a 

parede 

 

As paráfrases nos revelam algo importante sobre o comportamento sintático desses 

itens: os dois argumentos do verbo são obrigatórios. Frases como *João engravatou ou *João 

encaixotou são agramaticais. Veja-se que alguns verbos transitivos, como comer, ocorrem 

sem problemas em contextos intransitivos: João come muito bem; mas isso não é permitido 

para os verbos location/locatum. Do mesmo modo, ao contrário de verbos como ferver (João 

ferveu o leite; o leite ferveu), versões incoativas desses verbos não são permitidas: *as frutas 

encaixotaram; *o noivo engravatou. Ou seja: os verbos location/locatum são exclusivamente 

transitivos; não aceitam qualquer dos tipos de alternância mencionados acima.  

2.2. HALE & KEYSER (2002) 

Hale e Keyser, em seu trabalho de maior importância, Prolegomenon to a Theory of 

Argument Structure (doravante H&K), tratam de uma questão central hoje nos estudos 

formais de línguas naturais: a estrutura argumental dos verbos.  

Segundo eles, a estrutura argumental é ―o sistema de relações estruturais mantidas 

entre o núcleo e seus argumentos dentro de uma estrutura sintática projetada por itens 

nucleares‖
6
). Assumindo certos pressupostos lexicalistas, os autores afirmam que as 

propriedades inerentes aos itens lexicais definem as configurações sintáticas da estrutura 

argumental e estabelecem os tipos de estrutura argumental básicos, sendo eles: (a) LP-

                                                           
6
 “It is the system of structural relations holding between heads (nuclei) and their arguments within the syntatic 

structures projected by nuclear items.‖ (H&K, pg. 1) 
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monadic (Projeção Lexical monádica), em que o item nuclear projeta apenas uma posição de 

complemento (estruturalmente, o complemento é irmão do núcleo) (cf. a3); e (b) LP-dyadic 

(Projeção Lexical diádica), em que o item lexical projeta duas posições: especificador e 

complemento (cf. a4).  

(a3)             x 
ru 
x              (complemento) 

 

(a4)             x 
    ru 

(especificador)          x‘ 
             ru 
              x         (complemento) 

 

Essas estruturas são representações sintáticas dentro do léxico. Os autores assim 

diferenciam uma sintaxe lexical, que ocorre no léxico e dá conta de propriedades sintáticas e 

de seleção dos itens lexicais, de uma sintaxe sentencial, que opera sobre unidades fornecidas 

pelo léxico. A sintaxe sintática e a sintaxe lexical obedecem, no entanto, aos mesmos 

princípios. 

 Observe-se que o fato de um item (um verbo) ter internamente apenas a posição 

argumental do complemento (por exemplo, uma estrutura monádica) não quer dizer que a 

sentença não terá um sujeito ocupando a posição de especificador do IP, que será interpretado 

conforme a semântica do predicado que inclui o verbo. De fato, as estruturas monádica e 

diádica explicam relações entre os argumentos internos e os itens que as projetam na l-sintaxe 

(sintaxe lexical). Os sujeitos das sentenças são argumentos sentenciais, não de núcleos
7
.  

Na estrutura l-sintática dos verbos locativos, por exemplo, H&K defendem que há um 

núcleo preposicional, que projeta uma estrutura diádica (cf. a4), em cujo especificador 

                                                           
7
 A interpretação (papel temático) dos sujeitos depende da combinação de verbos, complementos e adjuntos, ou 

seja, de todo o sintagma verbal, não só de seu núcleo verbal. Por exemplo, comparem-se as interpretações dos 

sujeitos de frases como: João bateu na mesa (sujeito agente), João bateu o carro (agente?) e João bateu as botas 

(na interpretação idiomática, sujeito paciente). 
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teremos o complemento do verbo locativo. O sujeito de uma sentença que contenha tal verbo 

ocorrerá em especificador de IP, na ―sintaxe sintática‖. Vejamos abaixo a representação em 

árvore. 

(a5) 

    V   
qp 
V                                    P   
                  qp 
                 DP                                      P   
        6                ei 
        The books                  P                          N 

                 box 

No que diz respeito a sua morfofonologia, os verbos locativos serão, para os autores, 

resultado de um processo que denominam conflation. Esse processo consiste em o núcleo 

fonologicamente ‗pleno‘ fornecer material fonológico para o núcleo fonologicamente ‗vazio‘ 

que o domina imediatamente. O material fonológico ―sobe‖ para todos os nós que sejam 

fonologicamente defectivos. Segundo os autores, a hipótese do conflation se colocaria como 

uma explicação ao fato de o verbo carregar a matriz fonológica do nome de base, no inglês 

(H&K, pg. 21). Vejamos a ilustração em árvore. 

(a6) 
 
      V 
2 
V         N 
           | 
       bag 
 
(a7) 
 
      V – bag  
2 
V         N 
 | 
bag 

                                                                            
     To bag                                                                
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No caso dos verbos do tipo location/locatum, os autores defendem que na sintaxe 

lexical uma preposição nula relaciona o complemento do verbo (no exemplo a seguir, the 

apples) ao nome que será a base do verbo derivado (no exemplo, bag). Uma vez que a 

preposição é fonologicamente nula, o conflation acontece, e a matriz do nome de base, bag, 

passa aos nós fonologicamente nulos, como nos mostra o exemplo abaixo. 

(a8) 

 
                    V 
qp 
V                                     P 
                  qp 
                DP                                      P 
        6                ei 
        The apples                P                          N 
                                                                        |        
                                                                       Bag 
 
(a9) 
 
Depois do conflation 
 
                   V <bag>  
qp 
V                                    P <bag>  
 |                 qp 
bag          DP                                      P <bag>  
        6                ei 
        The apples                P                          N 

          <bag> 

To bag the apples 

 Como dito acima, os verbos locativos, para os autores, apresentam dois subgrupos, 

location e locatum. H&K explicarão essa separação com base na semântica atribuída às 

preposições relacionais. Nas palavras dos autores: ―O reconhecimento e real distinção entre 

verbos location e locatum não é somente estrutural. Reside nas propriedades semânticas 

fundamentais das preposições envolvidas.‖
8
  

                                                           
8
 ―The recognized and real distinction between location and locatum verbs is not solely structural. It resides in 

the fundamental semantic properties of the prepositions involved.‖ (H&K, pg. 19) 
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 As preposições que definiriam os verbos location, desse modo, comportariam a 

semântica que os autores chamam de ―local aberto‖ (overt locational), e seriam at, in, on, em 

inglês (correspondentes ao ―em‖ da Língua Portuguesa). As que definiriam os verbos locatum 

seriam classificadas como de ―possessividade aberta‖ (overt possessional), sendo somente a 

preposição with (―com‖, na LP). A fim de entendermos melhor a proposta, tomemos os 

exemplos abaixo. 

3. I shelved the books. 

           Eu emprateleirei os livros. 

4. She saddled the horse. 

Ela selou o cavalo. 

A paráfrase ao primeiro exemplo é ―I put the books on the shelf‖ (Eu pus os livros na 

prateleira). A preposição dos verbos locativos relaciona o especificador ao complemento, na 

visão de H&K. A preposição on, portanto, relaciona o especificador the books, 

semanticamente interpretado como TEMA
9, ao seu complemento the shelf, semanticamente 

interpretado como LOCAL. 

No caso dos verbos locatum, a paráfrase seria um pouco diferente: ―She fitted the horse 

with a saddle‖ (Ela fez o cavalo ficar com sela). A preposição with, nesse caso, relacionaria o 

especificador the horse, semanticamente interpretado como POSSUIDOR, ao complemento a 

saddle, semanticamente interpretado como TEMA.  

Os autores defendem, logo, que a relação semântica estabelecida pelos dois tipos de 

preposição é invertida: no caso de at, in e on, o papel temático de TEMA é assumido pelo 

argumento especificador da preposição (a10), enquanto, em with, o argumento complemento 

da preposição possuiria essa interpetação (a11). 

 

                                                           
9
 A maioria dos autores argumenta que o papel ―tema‖ é associado aos argumentos dos verbos que sofrem 

mudança de estado ou deslocamento no espaço denotados pelo verbo. 
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(a10) 

            V 
wo 
V                        P 
               wo 
            DP                         P 
       6       wo 
       The books       P                        N 

                        At/in/on                  Shelf 

[the books in the shelf – livros na prateleira] 

(a11) 

            V 
wo 
V                        P 
               wo 
            DP                         P 
       6       wo 
        The horse        P                        N 

                             with                   saddle 

[the horse with saddle – cavalo com sela] 

No final de seu livro (a partir da página 221), Hale & Keyser tratam de uma 

complexidade estrutural que diferenciaria a estrutura interna de verbos intransitivos e 

transitivos. Ao tratarem da noção de estatividade, os autores afirmam que ela estaria 

relacionada não à raiz verbal, mas sim ao núcleo preposicional da estrutura. As projeções 

preposicionais podem ser de dois tipos: coincidência central e terminal. 

A projeção P de coincidência central é aquela que possui uma estrutura interna simples 

(apenas um núcleo preposicional), ―in‖. Devido a isso, os autores defendem que essa projeção 

é a origem da estatividade. A preposição ―in‖ não implica interpretação semântica de 

movimento, e sim de pertencimento: ―algo em algum lugar‖. Vejamos os exemplos oferecidos 

pelos autores, na página 222: 
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(a12) 

Leecil stayed in Tucson. 

Leecil permaneceu em Tucson. 

             V 
wo 
DP                        V 

  |             wp 
Leecil     V                               P 
                                    wo 
            Stay               P                              N 

                                   |                                | 

                                  In                          Tucson 

 

Esse é um exemplo de verbo que possui interpretação aspectual de estatividade – 

Leecil não mudou o local onde estava; permaneceu nele. 

O outro tipo possível da projeção preposicional é o de coincidência terminal. Esse é 

mais complexo do que a anterior, por haver um nó preposicional dentro de outro. A projeção 

P, ―to‖, toma como complemento outra projeção P, cujo núcleo é ―in‖, ―at‖ ou ―on‖. Uma vez 

que o núcleo preposicional ―to‖ está na estrutura (preposição essencialmente indicadora de 

deslocamento no espaço), a interpretação envolve um deslocamento do objeto. Vejamos o 

exemplo abaixo. 
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(a13) 

Leecil went to Tucson 

Leecil foi para Tucson 

             V 
wo 
DP                          V 

  |                wo 
Leecil        V                             P 

                   |                wo 
                go         P                                  P 

                                  |                 wo 
                                 to             P                              N 

                                                  |                                | 

                                               (at)                        Tucson                 

 

Ainda que os autores não apliquem diretamente essa proposta aos verbos 

location/locatum, fica claro que esta deveria ser, de fato, a estrutura subjacente dos verbos 

location, pelo menos. O exemplo mais próximo dos verbos locativos (o qual, no caso, é a 

paráfrase a um deles) se encontra na página 223: We put the calves in the corral (nos 

colocamos os potros no curral). A preposição presente na sentença é ―in‖, porém é perceptível 

uma interpretação semântica de mudança de lugar: calves to corral (potros para curral). A 

estrutura subjacente, logo, poderia ser a seguinte, assumindo que a preposição ―to‖ projeta 

uma estrutura diádica: 
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(a14) 

             V 
wo 
V                           P 

 |               wo 
Put         DP                           P‘ 

                   6       wo 
        The calves      P                             P 

                                |                 wo 
                               To              P                           DP 

                                                  |                      6 
                                                (at)                     the corral 

 

Essa estrutura seria a da paráfrase ao location ―corraled the calves‖ (―encurralou‖ os 

potros).  

Visto que as árvores sintáticas simples e complexa (em virtude do tipo de projeção P) 

explicam a noção aspectual da sentença (a estatividade está relacionada a projeção P simples, 

uma vez que o nó preposicional ―in‖ indica pertencimento; a não-estatividade ou o 

deslocamento no espaço estão relacionados a projeção P complexa, por haver a presença da 

preposição ―to‖, cuja interpretação semântica é claramente de movimento), poderíamos 

inferir, apesar de os autores não entrarem nesse mérito, que os verbos locatum (João 

acarpetou o chão da sala/ chão com carpete), nos quais é identificada uma noção de 

pertencimento, estariam relacionados ao primeiro caso (ainda que não com a mesma 

preposição), ao passo que os verbos location (João encaixotou os livros/ livros para caixote), 

nos quais a noção de deslocamento de um objeto no espaço é claramente identificada, 

estariam relacionados ao segundo.  

Contudo, Hale e Keyser não chegam a essas conclusões (ou pelo menos não as 

explicitam). No texto de Matellán e Puigdollers, de que trataremos mais adiante nesta 
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dissertação, desenvolvem-se as idéias que discutimos logo acima, com evidências tiradas da 

estrutura acional/aspectual dos verbos em questão (location/locatum). 

2.3. HEIDI HARLEY (2005) 

Heidi Harley, em seu texto How do verbs get their names?, quando trata dos verbos 

location/locatum, apresenta algumas evidências que corroboram a proposta defendida por 

H&K
10

.  

O que há de semelhante entre as propostas dos autores é a defesa da estrutura 

argumental idêntica para os dois tipos verbais. H&K defendem que os verbos locativos 

compartilham da mesma estrutura que suas paráfrases (cf. a8, a9). Harley defende a mesma 

idéia, mostrando que os verbos location/locatum e suas paráfrases compartilham as mesmas 

propriedades aspectuais (acionalidade) – propriedades que permitem a leitura do evento como 

concluído em um determinado espaço do tempo (ponto final atingido) (télico), ou não 

(atélico). Harley defende que a acionalidade dos verbos será afetada sempre que a 

acionalidade de sua paráfrase também for afetada. Ou seja, a interpretação télica da paráfrase 

sempre será mantida no verbo derivado, visto que ―[a] sintaxe lexical é equivalente a sua 

paráfrase‖.
11

  

Primeiramente, ela afirma que ―ao mudar o número do objeto interno, afetam-se as 

propriedades de measuring-out da Small Clause preposicional‖. O exemplo abaixo (pg. 23) 

ilustra bem essa assertiva. Quando o complemento da Small Clause preposicional, ―the 

computer‖, (cf. árvore abaixo) é alterado, altera-se também a interpretação aspectual da 

sentença. 

 

 

                                                           
10

 Ainda que a autora concorde com as hipóteses formuladas por H&K, é preciso ressaltar que ela discorda do 

fato de os autores atribuírem a diferença existente entre os verbos location/locatum aos conceitos de 

coincidências central e terminal. Segundo a autora, tal distinção existe em virtude do conhecimento 

enciclopédico existente na raiz nominal de base do verbo, e não no núcleo preposicional. (pg 22) 
11

 ―Their l-syntax is equivalent to their paraphrases‖ (pg. 23) 
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5. Sue boxed the computer     #for 5 minutes/in 5 minute 

Sue encaixotou o computador    #por 5 minutos/em 5 minutos 

 

6. Sue boxed computers    for 5 minutes/#in 5 minutes 

Sue encaixotou computadores   por 5 minutos/#em 5 minutos 

 

(a15) 

(...) 

                        SC 
              ep 
          DP                              PP 
   6                 rp 
The computer(s)            P                      √P 

          | 

    √box 

 

Como era esperado, segundo a autora, observa-se o mesmo efeito na paráfrase, quando 

há alteração no número do objeto direto. 

7. Sue put the computer in a box                   #for 5 minutes/in 5 minutes 

Sue pôs o computador em uma caixa            #por 5 minutos/em cinco minutos 

 

8. Sue put computers in a box                        for 5 minutes/in 5 minutes 

Sue pôs computadores em uma caixa            por 5 minutos/em 5 minutos 
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(a16) 

                 vP 
  qp 
   DP                           v‘ 
5           wp 
 John               v                               SC 

                       |                    wo 
                     P              DP                                 PP 
                                6                ei 
                               The computer(s)       P                    DP 

            |                     4 
                                                                In                   a box 

 

Em seguida, Harley argumenta que, ―olhando mais minuciosamente‖ para a estrutura, 

é fácil perceber que a alteração no número do objeto indireto também afeta a interpretação 

aspectual da paráfrase‖
12

. Aproveitamos, abaixo, o exemplo (9) dado pela autora (pg. 24) e 

acrescentamos, para fins de comparação, a sentença (10) em que o objeto indireto se encontra 

no singular. 

9. Sue fit the horse with saddles        for 5 minutes/#in 5 minutes 

Sue assentou o cavalo com selas      for 5 minutos/#em 5 minutos 

10. Sue fit the horse with saddle        #for 5 minutes/in 5 minutes 

Sue assentou o cavalo com sela      #for 5 minutos/em 5 minutos 

Harley defende, por fim, que ―a manipulação da limitação do objeto da preposição 

afeta a acionalidade do predicado‖
13

. Para tanto, a autora afirma que parece existir a seguinte 

sistematicidade: se o nome denotado pela raiz do verbo locativo for limitado, então o 

predicado será télico (11); se o nome for ilimitado/massivo, então o predicado será 

atélico (12). 

 

                                                           
12

 ―If we look a little more closely at the paraphrases, however, we find that the Aktionsart of the vP is sensitive 

to changes in the number or mass/countness of the indirect object as well‖ (pg. 23) 
13

 ―(...) manipulating the boundedness of the prepositional object does affect the aktionsart of the predicate.‖ (pg. 

24) 
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11.   

John saddle the horse  #for 5 minutes 

John selou o cavalo   #por 5 minutos 

 

Sue boxed the computer  #for 5 minutes 

Sue encaixotou o computador  #for 5 minutos 

 

Mom blindfolded a 6-year-old  #for a minute 

A mãe vendou a criança de 6 anos  #por um minuto 

 

12.  

Susan watered the garden  for an hour 

Susan aguou o jardim   por uma hora 

 

Jill painted the wall   for 5 minutes 

Jill pintou a parede   for 5 minutos  

 

Adelaide buttered the bread  for 2 minutes 

Adelaide ―amanteigou‖ o pão for 2 minutos 

 
 

Os estudos de Harley, portanto, se posicionam como mais uma contribuição ao 

entendimento das propriedades aspectuais dos verbos locativos. A autora afirma, em suma, 

que devemos prever a telicidade do verbo também da natureza da raiz nominal do verbo. Se a 

raiz for o nome de uma entidade limitada, então o predicado será télico quando o 

complemento for quantificado; se a raiz for o nome de uma entidade ilimitada ou massiva, 

então o predicado poderá ser atélico mesmo que o objeto seja quantificado.  

Confirma-se essa afirmação ao percebermos que os verbos ―to saddle‖ e ―to paint‖, do 

inglês, os dois classificados como locatum, têm propriedades aspectuais diferentes – o 

primeiro possui necessariamente leitura télica quando o objeto é quantificado; o segundo, não 

necessariamente. Isso se dá pelo fato de, nesse idioma, ―to paint‖ designar o que seria em 
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português ―tintar‖, e ―tinta‖ é uma entidade massiva/ilimitada – diferentemente de ―saddle‖ 

(―sela‖), entidade limitada. 

A seguir, apresentaremos o texto, ainda em manuscrito, de Matellán & Puigdollers, os 

quais se posicionam contra algumas ideias defendidas por Harley; em particular, o fato de a 

(i)limitação do nome de base do verbo determinar a sua interpretação aspectual nos verbos 

location. 

2.4.MATELLÁN & PUIGDOLLERS
14

 

Em seu artigo aspectual and quantificational properties of locative verbs, Matellán & 

Puigdollers (doravante M&P) defendem que os verbos location e locatum são 

gramaticalmente distintos, tendo como base o corpus do catalão. A fim de defenderem essa 

ideia, os autores aplicam testes quantificacionais e aspectuais aos seus verbos. 

Segundos os autores, os resultados dos testes aspectuais e quantificacionais convergem 

para a hipótese de que as preposições subjacentes desses verbos são semanticamente distintas. 

Em verbos location, a preposição terá semântica locativa; em verbos locatum, semântica 

partitiva. Além disso, verbos location serão estruturalmente distintos de verbos locatum, como 

se verá a seguir.  

2.4.1.  Interpretação aspectual dos verbos locativos 

A fim de identificar-se a (a)telicidade dos verbos locativos, o primeiro teste – e o mais 

evidente para tal propósito – é a aceitabilidade de sentenças com o advérbio durativo for five 

minutes (―en cinc minuts‖, no catalão; ―em cinco minutos‖, no português). Para os autores, os 

verbos location se comportam como télicos, independentemente da natureza da raiz nominal 

interna ao verbo (raiz limitada, cf. 13 a; raiz ilimitada, cf. 13 b).  

                                                           
14

 Manuscrito acessado em 17 de outubro de 2013, no endereço: 

http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/reports/pdf/GGT-12-03.pdf 
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13. a.  Ell en-gabiá el seu ocell preferit en cinc minut/ *durant tres dies
15

 

He in-cage.ed the his bird favourite for five minute/ *for three days 

Ele engaiolou o seu pássaro favorito em cinco minutos/ *por três dias 

 

b.  Els pirates en-terraren el Tresor in five minut/ *durant tres dies
16

 

 The pirates in-earth.ed the treasure for five minutes/ *for three days 

 Os piratas enterraram o tesouro em cinco minutos/ *por três dias 

Já os verbos locatum, como télicos ou atélicos, a depender da (i)limitação da raiz 

nominal com a qual foram formados. Caso esta seja limitada/contável, então o predicado será 

télico; caso ilimitada/massiva, o predicado será atélico (cf. 14 b)
17

. 

14. a. Els soldads minaren el camp #durant un dia 

The soldiers mine.ed the field #for a day 

Os soldados minaram o campo #por um dia 

b. En Joan en-farinà el pastís durant deu segons 

Joan in-flour.ed the cake for ten seconds 

Joao enfarinhou o bolo por dez segundos 

Segundo os autores, o predicado que licencia um advérbio durativo pode ser 

classificado como ATÉLICO apenas se for interpretado como de evento único, ou seja, o evento 

processual foi LIMITADO pelo advérbio durativo. Observe-se, por exemplo, o que ocorre com 

o verbo locativo ―adoçar‖ do português: na sentença ―João adoçou o suco‖, João pode adoçar 

o suco por horas, quantas forem; Quando é acrescentado o advérbio durativo ―por uma hora‖ 

(for an hour), o evento é limitado. 

                                                           
15

 O exemplo fora alterado por mim para que a explicação se tornasse mais clara. Houve o acréscimo do teste de 

telicidade ―en cinc minuts‖ (―em cinco minutos). Referência a partir da página 7 do manuscrito. 
16

 Idem. 
17

 Entende-se que havia apenas uma mina, ou um conjunto limitado delas. 
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O predicado TÉLICO, por sua vez, licenciaria os advérbios durativos sob três principais 

interpretações: 

a) Interpretação de estado resultante: evento único, em que o advérbio durativo 

não mensura o período de qualquer processo, e sim o estado resultante de uma 

eventualidade télica. 

Ex.: John caught a bear for ten minutes. 

       João prendeu o urso por dez minutos. 

Ou seja: DURANTE DEZ MINUTOS o urso ficou preso (Por isso, ―estado 

resultante‖). 

b) Interpretação de Sequência de Eventos Idênticos (SIE): Eventos sucessivos. 

Ex.:  The farmer dragged a log into the barn for an hour. 

       O fazendeiro arrastou a tora pelo curral por uma hora. 

c) Interpretação de Sequência de Eventos Similares (SSE): Eventos similares, 

visto que a interpretação de plural recai sobre o argumento interno do verbo. 

Ex.: The girl ate cookies for an hour. 

       A menina comeu biscoitos por uma hora.  

A menina comeu um número desconhecido de biscoitos, no intervalo de tempo 

expresso pelo advérbio durativo. 

 O teste do advérbio durativo revela que os verbos location são télicos sempre que o 

complemento do verbo for quantificado (15), independentemente de sua raiz nominal. 

Observe-se que na sentença ―João encaixotou livros‖, em virtude de o complemento não ser 

quantificado (―livros‖), a leitura atélica seria aceita – ―João encaixotou livros durante dois 

dias‖ –, ainda que a raiz  ―caixote‖ denote um objeto limitado.  

15. A menina engaiolou o pássaro por 10 minutos – ―gaiola‖, termo limitado. 
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Interpretação de Estado Resultante: o pássaro ficou engaiolado durante dez minutos. 

16. A menina enterrou a boneca por 10 minutos – ―terra‖, termo ilimitado.  

Interpretação de Estado Resultante: a boneca ficou enterrada durante dez minutos; 

depois foi desenterrada. 

Interpretação de Estado Idêntico: durante dez minutos, a boneca estava sendo 

enterrada. Essa interpretação é possível porque o nome de base é massivo. Nesse caso, 

poder-se-ia imaginar uma situação em que uma menina, pelo período de dez minutos, 

ficasse enterrando sua boneca, cada vez mais fundo na terra. Observe-se que, em todos 

os verbos location com base massiva (são poucos), se observa o mesmo 

comportamento de ―enterrar‖ exposto acima. 

Ao contrário do que ocorre com os verbos location, a (a)telicidade dos verbos locatum 

dependerá também da natureza do referente de seu nome de base. Nisso, os autores 

concordam com Mateu (2001, 2002, 2008 apud Matellán & Puigdollers). Os autores afirmam 

que se a raiz for limitada, então o predicado será télico; se ela for ilimitada, então o predicado 

será atélico. Os exemplos abaixo representam bem essa condição. Pode-se perceber que o 

predicado com o verbo enfarinar ―enfarinhar‖ é atélico, em virtude de o nome denotado pela 

raiz ser ilimitado/massivo.  

17. En Joan en-fariná el pastís durant deu segons. 

John in-floured the cake for ten seconds. 

João enfarinhou o bolo por dez segundos. 

Aproveitando ainda o exemplo do predicado com enfarinar, M&P ressalvam que é 

possível encontrar verbos locatum cuja raiz possua dupla interpretação: ser limitada ou 

ilimitada. Podemos interpretar a raiz sendo ilimitada (durante dez minutos, despejou-se 

farinha sobre o bolo) ou limitada (existia um conjunto limitado de pó a ser despejado). Os 
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autores afirmam, portanto, que além da interpretação processual de evento-único (evento 

limitado pelo advérbio durativo), correspondente à atelicidade, existem também as 

interpretações de evento idêntico (―uma série de eventos de despejar um conjunto definido de 

farinha sobre o bolo‖
18

) e de estado resultante (ao fim do período determinado pelo advérbio 

durativo, o bolo se encontrou coberto por farinha). Para vários outros verbos ocorre o mesmo: 

salar ‗salgar‘, embetumar ‗polir‘, emmelar ‗melar‘.  

Os autores deixam claro, ainda, que não apenas com raízes massivas ocorrem essas 

diversas interpretações, mas também com raízes limitadas, por exemplo: minar ‗minar‘, 

abalisar ‗abalisar‘, embanderar ‗embandeirar‘. Vejamos o exemplo de minar. 

18. Els soldats    minaren  el camp  em/durant  una hora. 

The soldiers  mine.ed  the Field  in/for         one hour. 

Os soldados minaram o campo en/durante uma hora. 

Em suma, os autores mostraram evidências de que a partir do nome ILIMITADO farina 

―farinha‖ construiu-se o predicado TÉLICO de enfarinar ‗enfarinhar‘; e a partir do nome 

LIMITADO mina ‗mina‘ construiu-se o predicado ATÉLICO minar, ‗minar‘. Isso, portanto, 

contradiz o pressuposto defendido em Harley (2005) de que raiz limitada combina-se com 

predicado télico; raiz ilimitada, com atélico. 

Inclusive, M&P fazem a ressalva de que algumas derivações têm uma dupla 

interpretação locativa, ou seja, podem ser interpretadas como location ou como locatum. A 

saber, o que ocorre com o verbo catalão vinegar, ―envinagrar‖: um objeto pode ser 

mergulhado no vinagre (location) ou o vinagre pode ser despejado no objeto (locatum). 

Vejamos o exemplo (19). 

 

                                                           
18

 “a series of events of putting a bounded amount of flour into the cake” (pg. 8) 
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19.       La Jana en-vinagrà els cogombres em cinc minutes. 

      Jana in-vinegar.ed the cucumbers in five minutes. 

      Jana envinagrou os pepinos em cinco minutes. 

Novamente, os autores defendem que existem duas leituras: ―Na leitura location, Jana 

pôs os pepinos dentro de um recipiente com vinagre, e os retirou após cinco minutos; na 

leitura locatum, Jana temperou os pepinos com uma quantidade de vinagre, e isso ocorreu 

durante cinco minutos.‖
19

. Tal ambigüidade é desfeita com adjuntos locativos correspondentes 

a location e a locatum: location – PPs baseados em preposições locativas (catalão: em; inglês: 

in, inside; português: em); locatum – PP (catalão: amb; inglês: with; português: com). 

Vejamos: 

 Leitura location: 

La Jana en-vinagrà      els cogombres  en pots de vidre. 

Jana      in-vinegar-ed  the cucumbers  in jars of glass. 

Jana      envinagrou     os pepinos        em jarros de vidro. 

 Leitura locatum: 

La Jana en-vinagrà      els cogombres amb vinagre de poma. 

Jana      in-vinegar-ed  the cucumbers  with vinegar of apple. 

Jana      envinagrou     os pepinos         com vinagre de maça. 

                                                           
19

 ―In the location reading, Jana has put the cucumbers into some container full of vinegar, and that has taken her 

five minutes. In the second reading, Jana has seasoned the cucumbers with a definite amount of vinegar, and that 

has taken her five minutes.‖ (pg. 10). 
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Conclui-se, portanto, que os verbos location são sempre télicos (com complementos 

quantificados) e que os locatum dependem da natureza da raiz, podendo ter interpretação 

atélica mesmo com complementos quantificados. Algumas raízes também podem ocorrer 

tanto em verbos location como em verbos loctaum; a desambiguação é feita por inserção de 

adjuntos adverbiais durativos. 

2.4.2. Propriedades quantificacionais 

Antes de iniciarem sua análise do comportamento quantificacional dos verbos 

locativos, os autores apresentam um levantamento defendido por Bosque & Masullo (1998), 

de acordo com o qual haveria cinco tipos diferentes de quantificação verbal. Elas estão 

apresentadas abaixo: 

 QUANTIFICAÇÃO EVENTIVA 

João canta muito esta música. 

Há uma repetição do evento. 

 QUANTIFICAÇÃO DURATIVA 

João dormiu um pouco. 

Duração de um único evento. 

 QUANTIFICAÇÃO ARGUMENTAL 

João bebeu muito. 

Quantificação sobre o argumento interno: algo foi bebido em grande 

quantidade. 

 U(NSLECTIVE) B(INDER)-QUANTIFICATION 

Pessoas têm visto muito este quadro. 

―Muitas pessoas têm visto o quadro‖ 

A quantificação não se vincula a um elemento específico: o quadro tem tido 

uma ampla repercussão.  
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 QUANTIFICAÇÃO INERENTE 

João ama muito seu gato. 

O verbo pressupõe gradação de intensidade: amar muito x amar pouco. 

Os autores mostram que os verbos location/locatum aceitam a quantificação inerente. 

No entanto, os dois verbos aceitam a quantificação inerente apenas quando sua raiz denotar 

objeto ilimitado/massivo.  

A respeito dos verbos location, no exemplo (19) abaixo seria inesperado um evento em 

que algum líquido fosse MUITO engarrafado, visto que botella (―garrafa‖) é um objeto 

limitado. Já no exemplo (20), a quantificação inerente é permitida, uma vez que o nome de 

base do verbo location, terra (―terra‖), teoricamente se refere a uma entidade 

massiva/ilimitado. 

20. #En Jan has em-botellat  massa       l’aigua. 

Jan       has in-bottle.ed  too_much the=water 

Jan engarrafou muito a água 

21. En Jan va           en-terrar      molt  el tresor. 

Jan      PST.3SG in-earth.INF a_lot the treasure 

―Jan enterrou o tesouro muito fundo‖ 

Observe-se agora o comportamento dos verbos locatum. O exemplo (22) é agramatical, 

uma vez que o nome de base do verbo, sella (―sela‖), é uma entidade LIMITADA, o evento 

ensellar (―selar‖) não recebe a quantificação inerente.  
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22. #L’Elna ha   en-sellat       massa        el cavall. 

Elna      has  in-saddle.ed  too_much  the horse 

Elna selou muito o cavalo 

Contudo, quando o nome de base do verbo locatum denotar massa incontável (23) ou 

pluralidade de objetos (24), a quantificação inerente é permitida. Por exemplo, o evento minar 

(―minar‖) pode designar a dispensa de um conjunto de minas (―minas‖) por um espaço, camp 

(―campo‖); ou seja, não necessariamente será implantada apenas uma mina (―mina‖). Aqui o 

nome de base denota uma pluralidade de objetos. Já o nome de base farina (―farinha‖) 

designa uma massa incontável. Desse modo, pode-se aplicar pouca ou muita quantidade dessa 

massa sobre algo. 

23. L’Elna há   en-farinat    massa       lês mandonguilles 

Elna     hás  in-flour.ed  too_much the meatballs 

Elna     enfarinhou         muito       as almôndegas 

24.  Els  soldats  minaren  el camp  massa 

The soldiers mine.ed  the field  too_much 

Os soldados minaram muito o campo 

A diferença existente entre os dois tipos verbais consiste no fato de alguns verbos do 

grupo location (ainda que possua raiz ilimitada) não permitirem a quantificação inerente. 

Vejamos abaixo o exemplo utilizado pelos autores. 

25. #En Jan ha envinagrat massa els cogombres. 

Jan has in-vinegar.ed too_much the cucumbers 

Jan envinagrou muito os pepinos 
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Caso esse predicado, segundo os autores, seja interpretado como location (existe um 

recipiente cheio de vinagre, no qual será colocado o pepino), então a quantificação inerente 

não será permitida, ou seja, a leitura de que os pepinos foram muito embebidos de vinagre não 

será aceitável. Isso porque, de acordo com M&P, o advérbio ―massa‖ (―muito‖) ―modifica 

uma raiz entendida como um local, e não como uma quantidade de massa‖. 
20

  

2.4.3. Abordagem dos autores 

Ao fim do trabalho, os autores apresentaram sua proposta para a análise dos verbos 

location/locatum. Afirmam que tais verbos possuem as mesmas propriedades configuracionais 

(contêm uma estrutura preposicional), porém diferem no tipo de preposição com que são 

formados.  

No que concerne aos verbos location, os autores defendem que (a) terão intepretação 

télica independentemente do tipo da raiz. Vejamos os exemplos (26) e (27) abaixo. 

26. L’Elna há em-botellat l’aigua en un minut. 

Elna has in-bottle.ed the=water in a minut 

Elna engarrafou a água em um minuto 

27. L’Elna ha en-terrat els bulbs en cinc minuts. 

Elna has in-earth.ed the bulbs in five minuts 

Elna enterrou as raízes em cinco minutos 

Tanto botellat (―garrafa‖), que é um nome de um objeto limitado ou contável, quanto 

terrat (―terra‖), que é um nome objeto ilimitado ou massivo, geram predicados télicos, o que é 

confirmado pela aceitabilidade da sentença com o advérbio durativo en cinc minuts (―em 

cinco minutos‖). 

                                                           
20

 ―Intuitively, we can say that even if the root denotes an unbounded entity, the adverbial is modifying the root 

understood as a location, not a quantity of mass.‖ (pg. 14) 
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 (b) Que os verbos location, cuja raiz denota um objeto massivo, permitem 

quantificação inerente: 

28. L’elna há en-terrat massa els bulbs. 

Elna has in-earth.ed too_much the bulbs 

Elna enterrou muito as raízes 

29. *L’Elna ha en-capsat massa els llibres. 

Elna has in-box.ed too_much the book 

Elna encaixotou muito os livros 

Observe-se que houve uma quantificação sobre a própria ação: as raízes foram 

enterradas bem profundamente; já os livros não podem ser muito encaixotados, em razão da 

natureza limitada da raiz. 

 (c) Que os verbos location possuem em sua estrutura morfossintática uma preposição 

locativa semelhante à inside (assim como em H&K).   

A estrutura que contém a preposição inside ―não pode ser modificada por um advérbio 

durativo sob uma leitura de evento único, apenas uma interpretação de estado resultante é 

possível‖
21

 (30):  

30. *Sue put the nails inside the wall/Box for three minutes. 

Sue colocou os pregos dentro da parede/caixa por três minutos 

Assim como nos casos locativos, essa preposição só pode sofrer uma modificação por 

sintagma temporal quando sua raiz denotar um objeto ilimitado (31). 

                                                           
21

 ―The preposition inside in the example below cannot be modified by a durative adverbial under the single 

event reading, only the result state interpretation is possible.‖ (pg. 19) 
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31. Sue put the nail tem centimetres inside the wall/*box. 

Sue colocou os pregos dez centímetros dentro da parede/caixa 

Assim como H&K (2002), os autores defendem que ―um predicado de mudança de 

estado contém uma preposição associada com uma escala bifásica. Dois pontos na escala 

denotam transições de mudança limitada de local‖
22

 (pg 19). A estrutura do verbo location 

será como explicitada abaixo: 

(a17) 

                vP 
qp 
v                                PathP 
                     qp 
              Path                                  PlaceP 
                                           qp 
                               Els bulbs                               Place‘ 
                                                                qp 
                                                        Place                               √TERRA 

 

Em relação aos verbos locatum, M&P defendem que (a) são semelhantes aos verbos 

referidos na literatura como Degree achievement. São verbos que envolvem uma escala de 

mudança ilimitada, nos quais as mudanças são pontuais ou instantâneas. Alguns verbos dessa 

natureza seriam ―escurecer‖, ―gelar‖, ―aumentar‖. A aproximação entre os verbos se mostrará 

pertinente, visto que ambos ―envolvem uma preposição que não codifica telicidade, ou é 

associada à escala limitada‖ 
23

. Ou seja, não existe um ponto final para o evento. Veja-se que 

algo pode escurecer aos poucos e ir escurecendo eternamente, assim como algo pode gelar 

aos poucos e para sempre. Com os verbos locatum ocorre o mesmo, sob o ponto de vista dos 

autores. Poderíamos adoçar um café até que a xícara se tornasse puro açúcar, acrescentando 

                                                           
22

 “(…) a predicate of change of location contains a preposition associated with a biphasic scale. Two-point 
scales denote transitions of bounded change of location.” (pg. 19) 
23

 ―Both types of verbs involve a preposition which do not codify telicity or are associated to a bounded scale.‖ 

(pg. 20) 
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uma colher após a outra. Apesar de nosso conhecimento de mundo impor limites ao quanto de 

açúcar colocamos no nosso café, semanticamente o evento verbal não é télico
24

. 

(b) A preposição pertencente à estrutura dos verbos locatum é semelhante ao ―of‖ do 

inglês. Afirma-se, com isso, que esses verbos não seriam um caso de verbo locativo, uma vez 

que sua preposição não é de natureza locativa (32). O que é uma proposta distinta das 

anteriores (HALE; KEYSER, 2002; HARLEY, 2005), as quais assumem que os verbos 

location e locatum fazem parte do grupo dos verbos locativos. 

32.  Envinagrar l’amanida 

‗to put vinegar in the salad‘ 

Colocar vinagre na salada 

[vP v[ofP [DP l‘amanida][of‘ OF VINEGAR]]] 

Os autores defendem que não existe uma relação de ―algo em algum lugar‖, e sim de 

―algo com alguma coisa‖. No caso do exemplo supracitado, a interpretação adequada, 

segundo os autores, seria a de: ―salada com vinagre‖, e não, repetindo, ―vinagre na salada‖. 

Vejamos abaixo como seria a proposta de representação arbórea para o verbo locatum 

―envinagrar‖. 

 

 

 

 

                                                           
24

 O mesmo não ocorre com os verbos location. Não poderíamos encaixotar o livro infinitamente. Acaba o livro, 

acaba o evento. 
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(a18) 

            vP 
wo 
v                           PP 
                wo 
l‘amanida                                 P‘ 
                                    wo 
                                  P                       √VINEGAR 

                                  | 

                                Of 

 

 Os autores afirmam ainda que a preposição partitiva permite a quantificação 

diretamente sobre a raiz (a), e não sobre o local (como é o caso da preposição locativa) (b). 

Reproduzimos abaixo os exemplos dados pelos autores. 

Efeito quantificacional com preposição partitiva e locativa (pg 20) 

 Molt de vinagre:    quantificação sobre a quantidade 

A_lot  of vinegar 

Muito vinagre 

 Molt endins de la paret:    quantificação sobre o local 

A_lot inside of the wall 

Muito dentro da parede 

Portanto, mediante a apresentação de testes aspectuais e quantificacionais, Matellán e 

Puigdollers concluem que os verbos location são sempre télicos, independentemente de sua 

raiz, por causa das duas preposições abstratas com que se formam: a primeira delas, to, 

indicadora do caminho (path), e outra, in/inside, indicadora do ponto final. Assim, é inevitável 

o evento ser interpretado como tendo um telos (ponto final atingido). A preposição inside 
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assegura essa interpretação. Logo, o predicado do verbo locativo, segundo os autores, sempre 

será télico; a razão é sintática, independente da interpretação da raiz. 

Os verbos locatum, todavia, são sensíveis à natureza da raiz. Seu evento pode ser 

télico ou atélico, a depender da semântica do nome de base. O núcleo preposicional da 

derivação, dessa vez, não interfere na interpretação aspectual, visto que é apenas uma 

preposição relacional – possui a função de relacionar o objeto denotado pela raiz e o denotado 

pelo objeto direto do verbo. A interpretação télica da derivação depende de questões como: 

propriedades quantificacionais do objeto direto (João selou os cavalos por dois dias/*João 

selou o cavalo por dois dias) ou da própria raiz (João minou o terreno por dois dias – 

interpretação: João pôs minas no terreno por dois dias). 

2.4.4. Análise de M&P e os verbos da Língua Portuguesa 

A proposta de análise dos autores pode perfeitamente ser aplicada aos verbos do 

português, o que legitima a escolha desse trabalho para nortear a pesquisa apresentada nesta 

dissertação.  

Os verbos location do português, assim como os do catalão, possuem interpretação 

télica independentemente da natureza da raiz. Tanto a sentença ―João encaixotou os livros‖ 

quanto a ―João enterrou os brinquedos‖ aceitam o advérbio durativo ―em cinco minutos‖, 

ainda que a raiz nominal interna ao verbo seja de natureza distinta – a primeira delas limitada 

e a segunda, ilimitada. A mesma análise pode ser aplicada a outros verbos, tais quais: abeirar, 

cercar, embarcar, embarreirar, embolsar, embotijar, encestar, engarrafar, engavetar, englobar, 

engradar, emoldurar, empalheirar, ensacar, entocar, enboscar, soterrar. 

Assim como ocorre também com os verbos do catalão, os verbos do português 

permitem a quantificação inerente quando a raiz for massiva. Ao passo que a sentença ―João 

enterrou muito o brinquedo‖ é aceitável, ―João encaixotou muito os livros‖ é desviante. A 
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limitação da raiz ―caixote‖ não permitiria que algo fosse encaixotado muito ou pouco – ―os 

livros dentro do caixote‖ caracteriza um estado dos livros que não possui gradação.  

Os verbos location do português podem, logo, adequadamente, compartilhar da 

estrutura proposta em Matellán & Puigdollers (e, segundo nossa visão, já presente em H&K). 

A árvore (a19) representa a estrutura interna ao verbo encaixotar. 

(a19) 

             vP 
wo 
v                          PathP 
                  wo 
            Path                          PlaceP 
                                   wo 
                           Os livros                        Place‘ 
                                                         wo 
                                                    Place                         √caixot- 

―João encaixotou os livros‖ 

Assim como nos exemplos oferecidos por M&P para explicar os casos do catalão, essa 

estrutura explicaria o fato de os verbos location do português terem sempre leitura télica 

(quando o complemento é quantificado).  

 Os verbos locatum da LP, de igual modo, também se comportam como os do catalão. 

Assim como estes, aqueles se assemelham aos verbos referidos na literatura de Degree 

Achievement. Note-se que na sentença ―João acarpetou o chão da sala‖ existe uma escala de 

mudança que pode ser ilimitada. João poderia acarpetar o chão da sala durante todo o dia, um 

carpete em cima do outro. Isso porque a preposição interna a esses verbos (semelhante ao of, 

do inglês) não possui uma leitura locativa (por isso, télica). Essa característica também é 

encontrada nos outros verbos locatum do português. Alguns exemplos: abadar, abalaustrar, 

abrejar, acabelar, acolchoar, apimentar, adoçar, agasalhar, arborizar, caramelizar, cafeinar, 

cauterizar, ceratinizar, chapiscar, emadeira, emassar, encortiçar, enfivelar, solar, salgar. 
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 Em nenhum dos exemplos supracitados, há, segundo essa perspectiva, interpretação 

locativa (―algo em algum lugar‖), e sim de pertencimento (―algo com alguma coisa‖). Desse 

modo, conforme os verbos locatum do catalão, os verbos do português podem ser 

representados com a árvore sintática abaixo: 

(a20) 

             vP 
wo 
v                            PP 
                  wo 
            o chão                            P‘ 
                                      wo 
                                     P                           √carpet- 

                                      |       

                                    of 

 

―João acarpetou o chão‖ 
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Capítulo 3: Base teórica 

 

O suporte teórico adotado nesta pesquisa é a teoria da Morfologia Distribuída 

(HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997), vertente da Teoria da Gramática Gerativa 

inaugurada por Chomsky nos anos cinquenta.  Seu marco inicial foi com a publicação do 

artigo de Moris Halle e Alec Marantz, Distributed Morphology and the Pieces of Inflection, 

no ano de 1993. Segundo esse modelo, a sintaxe é o único componente gerativo da gramática 

(ou seja, não há léxico gerativo; ver MARANTZ, 1997 para um argumentação nesse sentido) 

e as ―palavras‖, portanto, são formadas por operações sintáticas, as mesmas usadas para a 

composição de sintagmas e sentenças. 

Opondo-se frontalmente à posição lexicalista, a teoria explode o Léxico, decompondo-

o em três listas, distribuídas, acessadas ao longo da derivação.  A teoria não defenderá a 

existência de itens lexicais formados ou gerados antes da sintaxe. Eles são compostos por 

mecanismos sintáticos operando dentro do que se convenciona chamar de palavra. 

Três conceitos básicos diferenciam a MD das outras correntes gerativistas que tratam 

de questões relativas à morfologia:  

1) Inserção tardia (Late Insertion) – As categorias sintáticas são puramente 

abstratas. De acordo com o conceito da Inserção Tardia, os morfemas 

ganhariam conteúdo fonológico depois de todas as operações sintáticas e 

morfológicas se terem realizado. 

2) Subespecificação dos itens de vocabulário (Underspecification of 

Vocabulary Items) – as expressões fonológicas não precisam ser totalmente 

especificadas para se inserirem em uma posição sintática.  
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3) Estrutura sintática hierárquica em toda a derivação (Syntactic Hierarchic 

Structure ‗All the way down‘) -- os domínios de aplicação de regras 

morfológicas e morfofonológicas são sintaticamente condicionados; ou 

seja, a sintaxe ultrapassa o que tradicionalmente é chamado de unidade de 

nível zero, e chega à estrutura da palavra (contra a Hipótese Lexicalista, 

atribuída a CHOMSKY, 1970). 

 Para o melhor entendimento da teoria que será explicada à frente, duas definições 

precisam ser estabelecidas: (1) morfema, na MD, se refere aos nós sintáticos ou morfológicos 

e seus respectivos conteúdos gramaticais, sem conteúdo fonológico (HALLE, 1997) — não 

estamos diante, portanto, de um signo saussureano tradicional; (2) itens de Vocabulário (VI, 

Vocabulary Items) são regras que estabelecem como os morfemas serão pronunciados – que 

estabelecem a relação entre propriedades morfossintáticas e propriedades fonológicas. A lista 

de itens de Vocabulário (Lista B), portanto, é o lugar onde encontramos as formas fonológicas 

disponíveis em uma língua para a expressão de morfemas abstratos (e talvez raízes). O 

esquema a seguir mostra como deve ser a representação de um item de Vocabulário. 

Esquema (1), representação do VI:  

a – expressão fonológica <-> contexto de inserção 

b - /-s/ <-> ___[+plural] (Português) 

c - /-d/ <-> ___[+passado] (Inglês) 

 Além da lista de itens de Vocabulário, a teoria postula uma lista de traços 

morfossintáticos ou de feixes desses traços (morfemas) que funcionará como uma espécie de 

léxico (mas não gerativo), fornecendo os átomos que serão combinados pelas operações 

sintáticas. A essa lista, a literatura costuma chamar de Lista A ou lista 1. Após as operações 

sintáticas, os morfemas fornecidos pela lista A serão terminais sintáticos ausentados de 
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qualquer expressão fonológica. Já com relação às raízes, há divergência na literatura sobre 

terem ou não conteúdo fonológico durante a derivação sintática. De um modo ou de outro, as 

raízes são o que mais se aproxima do signo saussureano, ainda que a relação entre significante 

e significado seja, normalmente, de um para muitos, e não de um para um. 

 A última lista do modelo é a chamada Enciclopédia (que chamaremos também de lista 

C ou lista 3), na qual estão informações semânticas (de conhecimento de mundo) de raízes ou 

objetos construídos sintaticamente que podem adquirir significados distintos a depender do 

contexto sintático em que ocorrem. Por exemplo, a raiz  que é a base da palavra gato – 

cuja referência típica tem as propriedades de ser mamífero, felino, doméstico, etc. — já não 

terá o mesmo significado no contexto ―João é um gato‖, mas indicará atributos físicos de uma 

pessoa que são atraentes para outra. 

 Essas três listas são acessadas ao longo da derivação. Os morfemas e raízes da lista A 

são concatenados entre si e enviados para a Forma Fonológica (FF) e para a Forma Lógica 

(FL). No caminho para a forma fonológica, a lista B entra em ação e tal estrutura sintática 

recebe conteúdo fonológico; na forma lógica, representam-se as relações lógico-semânticas da 

estrutura sintática derivada. Quando a derivação chega à interface conceitual, as raízes 

recebem os conteúdos semânticos listados na Enciclopédia, a lista C. O esquema a seguir, de 

Harley e Noyer (1999) o mostra: 
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 No âmbito da Gramática Gerativa (GG), duas principais abordagens se propõem a 

investir no campo morfológico, ou seja, da formação e estruturação de palavras. Por um lado, 

há abordagens que assumem que a sintaxe não tem acesso ao interior das palavras, sendo estas 

formadas por processos diferentes dos processos de formação de sintagmas e sentenças. Para 

essas teorias, o léxico é um ambiente computacional com princípios próprios. Teorias assim 

são chamadas de lexicalistas. No outro extremo, temos teorias que assumem que as palavras, 

os sintagmas e as sentenças são formados pelos mesmos processos, em um único ambiente, a 

sintaxe. 

 A Morfologia Distribuída (MD) se encontra no extremo sintatizante. A MD se põe 

contra a existência do Léxico como concebido acima, conceito-base das teorias lexicalistas. 

Isso porque, para essa teoria, a palavra é composta ao longo da derivação sintática, e não 

separadamente dela.  
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Desse modo, como fora apresentado, os conceitos de inserção tardia, estrutura 

hierárquica all the way down e subespeficicação dos itens de vocabulário diferenciariam 

substancialmente a Morfologia Distribuída de teorias lexicalistas.  
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Capítulo 4: Metodologia de pesquisa 

 

A coleta dos dados foi feita no dicionário eletrônico HOUAISS da Língua Portuguesa. A 

imagem abaixo ilustra o layout do programa. 

 

Para que o processo fosse ágil, procuramos os verbos location/locatum a partir de uma 

busca específica nas preposições com que são tipicamente formados na língua portuguesa: a-, 

em-, en-, sob-, entre outras. 
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Contudo, não pudemos deixar de observar a lista geral de verbos, procurando apenas as 

palavras por seu sufixo, uma vez que existem verbos considerados locativos que não possuem 

prefixo. 
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Encontramos 188 verbos que classificamos como location/locatum.  

A literatura discutida nos capítulos 3 e 6 nos forneceu as hipóteses para nossas análises 

dos verbos location/locatum do português do Brasil. As propostas dos autores apresentados na 

revisão bibliográfica foram confrontadas com nossas intuições sobre o comportamento e as 

propriedades desses verbos. A introspecção, portanto, foi amplamente usada na análise dos 

dados nesta pesquisa. 
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Capítulo 5: Não-alternância causativo-

incoativa dos verbos location/locatum 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação, adotaremos a proposta de Matellán e Puigdollers, apresentada no 

capítulo 4, seção 3, para os verbos location/locatum. Entretanto, os autores não tratam de uma 

propriedade específica desses verbos, que tentaremos discutir neste capítulo. Trata-se do fato 

de tais verbos não aceitarem alternância causativo-incoativa, como vemos em pares do tipo: 

João ferveu o leite/o leite ferveu. Nas propostas apresentadas na Literatura (em particular 

H&K), bastaria assumir que o núcleo introdutor do argumento externo, qualquer que seja, não 

ocorre numa estrutura cuja base predica sobre o objeto (um radical adjetivo ou base que 

envolva uma preposição relacionando uma base nominal a um DP/NP, por exemplo) para que 

ele se torne um inacusativo. Mas a alternância, quando muito, ocorre raramente. Ou seja, as 

propostas acima permitem coisas como: os livros encaixotaram. Mas isso é inaceitável. 

No que segue, apresentaremos três propostas de explicação para essa propriedade dos 

verbos location/locatum e discutiremos suas vantagens de desvantagens. A discussão a seguir 

é a contribuição original deste trabalho. As propostas a seguir adotarão idéias de Marantz para 

a estrutura argumental dos verbos em inglês (MARANTZ, 2007), adaptadas aos verbos do 

português.  

5.2. MARANTZ 

Em Marantz (últimas publicações em seu site), temos as seguintes propostas para o 

tratamento formal das estruturas argumentais no inglês: 
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 VERBOS MONOEVENTIVOS (ÚNICO EVENTO): Tomemos, por exemplo, o 

verbo ―run‖. Para Marantz, o evento ―correr‖ envolve somente uma atividade. 

O mesmo vale para verbos como ―to jump‖ (pular), ―to scream‖ (gritar). Esses 

eventos são interpretados como únicos, sem subeventos.  

Vejamos abaixo a configuração sintática proposta por Marantz. 

(a21) 

 

                                                                 vP 
                                          qp 
                                            v             √RUN 
                                     (“Doing”) 
 
 
 

   1 evento 
 
 

No esquema acima, a raiz (no caso, RUN (―correr‖)) modifica o vezinho
25

 (little v; v). 

Na proposta, o vezinho não só serve à função de verbalizar uma raiz (ver nota) como à de 

introduzir a categoria semântica ―evento‖ na estrutura. Assim, assumindo que o vezinho 

introduz um evento que é uma atividade genérica, a raiz funciona como um modificador de 

modo, especificando essa atividade. Marantz ainda propõe que toda vez que o vezinho é 

modificado pela raiz, necessariamente haverá a entrada do núcleo VOZ
26

 na derivação, o qual 

projetará a posição de argumento externo. Nessa estrutura, os verbos serão necessariamente 

inergativos, nunca inacusativos.
27

 Vejamos abaixo a estrutura sintática dessa derivação, 

incluindo o núcleo Voz. 

                                                           
25

 Núcleo sintático verbalizador. Feixe de traços da lista 1 cuja função é verbalizar uma raiz. 
26

 Núcleo (feixe de traços da lista 1) cuja função principal é introduzir o argumento externo na estrutura. Esse 

núcleo também introduz um evento na estrutura, e uma posição para a anexação do DP/NP que será interpretado 

como agente desse evento. 
27

 Os verbos inergativos são os que possuem apenas um argumento, no caso, externo (João correu; João gritou); 

inacusativos são os verbos que possuem, de igual modo, apenas um argumento, entretanto, interno no início da 

derivação (João nasceu; João morreu). 
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(a22) 

                     Voz 
    qp 
  DP                                 Voz’ 
4                    ei 
John               VOZ                      VP 
                                      ei 
                                          v                    √RUN 

 

 VERBOS BI-EVENTIVOS: propriedades semânticas do verbo indicam que dois 

eventos estão envolvidos em sua denotação. Na classe dos verbos bi-eventivos, 

Marantz inclui os verbos de criação e de Tema Incremental. Esses dois tipos de 

verbos serão discutidos aqui. Analisemos o exemplo ―John swept the room‖ 

(João varreu a sala). O verbo swept é um verbo de Tema Incremental, i.e, há 

um homomorfismo entre o tempo do evento e o espaço definido pelo objeto 

direto do verbo. O evento ocorre enquanto houver espaço definido pelo objeto. 

No momento em que termina o espaço definido pelo objeto, termina também o 

evento. Vejamos que em ―varrer a sala‖ o espaço da sala a ser varrido é finito. 

Quando terminar esse espaço, terminará também a ação de varrer. O mesmo 

em ―comer a/uma torta‖: o evento ―comer‖ terminará quando terminar a torta. 

Vejamos abaixo como é, para Marantz, a estrutura argumental do vP da 

sentença ―John swept the room‖. 
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(a23) 
 

                                                  VozP 
     qp 
DP                                       Voz 
4                         ep 
John                     Voz                                vP 
                                              qp 
                                                 v                                      DP 
                                 ei                    5 
                                   v                     √SWEPT            the room 
 
                                         evento 1                             evento 2 
     
 
                                                                    CAUSA 

 

Para o autor, quando há dois eventos na estrutura (seguindo, entre outros, H&K), há 

relação de causa entre os dois eventos. Assim, o evento 1 na estrutura, que denota a atividade 

de varrer, causa o evento 2, que é denotado pelo próprio complemento e indica uma mudança 

de estado de sua referência. Na proposta, o complemento, que normalmente denota uma 

entidade no mundo, sofre o que em semântica se chama ―mudança de tipo‖ (do tipo entidade 

para o tipo evento), passando a denotar um evento incoativo, de mudança de estado, sofrido 

pela entidade que é referência do complemento. Ou seja, o ato de varrer, causa uma mudança 

de estado do quarto, de, por exemplo, sujo para não sujo, ou de não varrido para varrido. 

Note-se que, como o vezinho está sendo modificado diretamente pela raiz na estrutura 

acima, o núcleo de Voz e um argumento externo são obrigatórios. 

 VERBOS DE ALTERNÂNCIA CAUSATIVO-INCOATIVA: o evento introduzido 

pelo vezinho causará um segundo evento, no caso uma mudança de estado 

sofrida pelo argumento interno do verbo (―the milk‖ (leite), no esquema 

abaixo). A raiz funciona ambiguamente como modificadora do evento de 

mudança de estado denotado pelo complemento (definindo um modo para esse 
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evento) e denotando também o estado atingido pelo referente do complemento 

verbal. Sendo assim, de acordo com o critério estabelecido na proposta de 

Marantz (qual seja: cada vez que a raiz modifica o vezinho, necessariamente 

haverá a inclusão do núcleo Voz para licenciar o argumento externo), o núcleo 

Voz poderá não aparecer nessa derivação, pois a raiz não está modificando o 

vezinho. Isso explicaria o fato de podermos produzir sentenças como ―João 

ferveu o leite‖ e ―o leite ferveu‖. Se a versão da sentença for causativa, o 

núcleo Voz ocorrerá; se for incoativa, não.   

                 (a24) 
                  vP 
qp 
v                                  raizP 
                        wo 

                                                          evento 1         DP                         √BOIL 
               5 
                The milk      MODIFICA 

 
CAUSA          evento 2              

 

 VERBOS BI-TRANSITIVOS: segundo Marantz, o primeiro evento, encontrado no 

vezinho (modificado pela raiz do verbo), CAUSA o segundo, encontrado na 

projeção máxima de P (o sintagma preposicional inteiro). Essa estrutura é 

típica do verbo ―give‖ (dar). Vejamos o esquema abaixo. 
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(a25) 

                 VozP 
qp 
DP                                  Voz 
                     qp 
John           Voz                                      vP 
                                                       tp 
                                                         v                             PP 
                                                    2              3  
                                                  v    √GIVE        DP                 P’ 
                                                                      4       3 
                                                                          The gift    P              NP 
                                                 evento 1                           |           5 
                                                                                           to           Mariah 
 
 

                                                                           evento 2 
                                     CAUSA 
 
 

No esquema, há um evento denotado pelo vezinho modificado pelo verbo, que indica 

um determinado tipo de ação. O PP, por outro lado, indica um evento de mudança de lugar ou 

de posse. Havendo dois eventos na estrutura, existirá uma relação de causa entre eles, com a 

atividade causando a mudança de lugar do complemento. Uma vez que a raiz modifica 

diretamente o v, um núcleo de Voz necessariamente aparecerá na estrutura. Ou seja, não 

haverá versão incoativa do verbo (*o presente deu para a Maria). 

 

5.3. PROPOSTA À NÃO-ALTERNÂNCIA CAUSATIVO-INCOATIVA DOS VERBOS 

LOCATION/LOCATUM 

Ao analisarmos os dados recolhidos do dicionário HOUAISS do Português (cerca de 

180 verbos locativos), verificamos que os verbos locativos não alternam. Vejamos os 

exemplos abaixo. 

 João engavetou os livros/ *os livros engavetaram 

 João encaixotou as frutas/ *as frutas encaixotaram 

 João ensacou os panos/ *os panos ensacaram 

 Maria maquiou as modelos/ *as modelos maquiaram 
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 Maria acarpetou o chão da sala/ *o chão da sala acarpetou 

 Maria aguou o jardim/ *o jardim aguou 

  São ínfimos e duvidosos os casos de alternância. Com esse comportamento, teríamos, 

por exemplo, os verbos de criação ―empantanar‖, ―enfileirar‖, ―abrejar‖, ―arrombar‖ e 

―empilhar‖. Ainda que não haja respaldo no dicionário, a consulta a nossas intuições revela a 

relativa aceitabilidade da versão incoativa desses verbos: ―Choveu muito ontem à noite e a 

casa empantanou/abrejou‖; ―Em virtude da ventania, as folhas enfileiraram‖; ―A parede 

arrombou toda, por causa do tiroteio.‖ (esse um pouco menos aceitável, mas ainda 

classificado no caso dos duvidosos) 

 No entanto, ainda que a alternância não seja um padrão observado nos verbos 

location/locatum, sua estrutura argumental, tanto nos termos de Hale & Keyser, quanto nos de 

Matellán e Puigdollers (op. Cit.), teoricamente, assumindo as propostas de Marantz discutidas 

acima, permitiria alternância, visto que a raiz não seria um modificador direto de vezinho. 

Vejamos a árvore a seguir: 

 

a. Hale&Keyser 

(a26) 
      v 

qp 
v                                      PP 
                    qp 
                    DP                                     P 
              5                       3 
               O vinho                        P                  N 
                                                     |                   | 
                                                   en-          √GARRAFA 
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b. Matellán&Puigdollers 

(a27) 

                  vP 
          ei 
        v                     PathP 
                         ei 
                      Path                PlaceP 
                                         ei 
                               O vinho                 Place‘ 
                                                      ei 
                                               Place             √GARRAFA 

 

A estrutura dos verbos locativos não impede, pois, a alternância causativo-incoativa. 

Contudo, a análise dos dados do Português revela que os mesmos aceitam apenas a versão 

causativa. Por quê? Formularemos, a seguir, algumas hipóteses para uma explicação estrutural 

para essa propriedade. As hipóteses ainda consideram como base as propostas de Marantz 

para a representação sintática da estrutura argumental dos verbos. 

 

 HIPÓTESE 1: existiria uma raiz abstrata modificando o vezinho. Nesse caso, o 

núcleo Voz seria obrigatório, consequentemente o argumento externo seria 

licenciado, o que impediria a versão incoativa da derivação. Analisemos a 

estrutura sintática que representaria essa ideia. 
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(a28) 

               vP 
qp 
v                               PathP 

                   ty                  ei 
                  v       ‗PÔR‘      Path                   PlaceP 

                    EVENTO 1          |                 ei 
                    para         o vinho                 Place‘ 
                                                       ei 
                                                  Place                √GARRAFA 

CAUSA                    | 

        en- 
                    EVENTO 2 

              

 

No esquema, fica visível que o evento 1 causa o evento 2 (Pôr vinho em garrafa). A 

raiz que modificaria o vezinho, licenciando o argumento externo, não seria ―garraf-‖, a base 

da derivação, e sim uma raiz fantasma (abstrata) ―PÔR‖.  

Contudo, essa proposta apresenta diversos problemas. O primeiro deles é: o que seria, 

de fato, uma raiz abstrata? Sabemos que não é um signo saussureano, visto que não há som, 

apenas significado. A teoria da Morfologia Distribuída comportaria raízes abstratas? 

Propostas recentes até levantam essa hipótese (de haver raízes puramente abstratas, com 

conteúdo fonológico inserido tardiamente; ver, por exemplo, Siddiqi, 2009), mas assumir essa 

hipótese cria outra dificuldade, discutida no parágrafo a seguir:  

O complexo prefixo + raiz (en- + garraf-) precisa se mover para posição em que será 

verbalizado. Com a raiz fantasma ―PÔR‖ ocupando a posição de adjunto ao vezinho, esse 

complexo não encontraria lugar de pouso.  

Desse modo, muito embora fosse uma saída para o problema da não-alternância, essa 

proposta apresenta problemas difíceis de contornar. Sendo assim, apresentaremos a seguir 

uma segunda hipótese para explicar a não alternância dos verbos location/locatum. 
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 HIPÓTESE 2: PP é um modificador do vezinho. Toda a projeção de P 

modificaria o núcleo v. Desse modo, PathP não seria interpretado como evento 

2, mas como modificador adverbial de v. Vejamos a estrutura abaixo. 

 

(a29) 

              

                Voz‘ 
        ei  
    Voz                     vP 
                      ei 
               v                          PathP 
                                     ei 
                   Path                  PlaceP 
                                                    ei 
                                             O vinho              Place‘ 
                                                                 ei 
                                                                Place         √GARRAF- 
 

Modificado por 
 
 
 

            

 Todavia, um problema sério também surge a respeito dessa hipótese de explicação da 

não-alternância dos verbos locativos. Seria o fato de que o PP teria que funcionar, 

semanticamente, como um modificador adverbial (algo como ―agir de modo engarrafante‖), 

não como um evento. Trata-se de um real problema, na medida em que claramente é 

perceptível uma noção de transferência de lugar associada à projeção de P: vinho para dentro 

de garrafa – um líquido que estava fora de um determinado recipiente indo para dentro dele. 

Não interpretar o PP como um evento, e sim como um advérbio, nos parece pouco 

convincente. Por fim, apresentamos abaixo uma terceira proposta. 

 

 HIPÓTESE 3: o núcleo Voz se anexaria direto ao PP eventivo com a aplicação 

de ―identificação de evento‖. Nessa proposta, não há a necessidade do vezinho. 
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O núcleo Voz introduz um evento e o PP introduz outro evento. Em vez de 

uma relação de causa entre os dois eventos, atuará a operação semântica 

―identificação de eventos‖: os eventos introduzidos por Voz e PP passariam a 

ser somente um evento, assim como acontece com Voz e v nas propostas de 

Marantz, Pylkkänen (2002), entre outros. Assim, o argumento externo do 

núcleo Voz seria o agente do evento de mudança de lugar (ou da relação parte-

todo de Matellán e Puigdollers para os verbos locatum). Entendemos também 

que Voz possuiria características de categorização, o que reforçaria a dispensa 

do vezinho da estrutura. Vejamos a ilustração no esquema seguinte. 

(a30) 

            VozP 
qu 
DP                 Voz‘ 
         qi 
     Voz                       PathP 

     Evento 1              eu 
                           Path              PlaceP 
                                         ei 
                                 O vinho             Place‘ 
                                                   ei 
                                                Place         √GARRAF- 

                                                    | 

                                                  en- 

       

“identificação de eventos”                          Evento 2 
                 

Segundo a proposta formulada na Hipótese 3, toda a projeção de P é interpretada como 

um evento (nesse caso, o evento seria o deslocamento do vinho no espaço – de fora para 

dentro da garrafa) e o núcleo Voz introduziria um agente para esse deslocamento. E o evento 

1 será identificado ao evento 2. Como o evento 1 tem um agente (posição gerada pelo núcleo 

Voz), temos um argumento externo indissociável do verbo. 

 A princípio, dois problemas surgem ao se pensar nessa proposta. O primeiro deles é o 

fato de precisar ser revista a teoria de Marantz. A princípio, porque o núcleo Voz seria 
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independente do vezinho: não se ligaria a ele, e sim DIRETAMENTE à projeção P; segundo, 

porque o vezinho não seria o verbalizador da estrutura, e sim o próprio núcleo Voz.  

Observe-se, entretanto, que na proposta original que introduziu o núcleo Voz na 

literatura (KRATZER, 1996), bastava que as duas eventualidades envolvidas – a introduzida 

pelo núcleo Voz e a introduzida pelo que se combina com ele, normalmente um VP – sejam 

dinâmicas ou estativas para que se aplique a identificação de eventos. Aqui, como em 

Marantz (e mesmo em H&K), estamos assumindo a possibilidade de que não só estruturas 

envolvendo vezinhos veiculem eventos, mas também PPs. Assim sendo, estão dadas as 

condições para que identificação de eventos se aplique, mesmo que entre um núcleo Voz e um 

PP, e o problema deixa de existir. 

Com relação ao segundo suposto problema, temos o seguinte a dizer. A categorização 

– segundo a Morfologia Distribuída e outras teorias recentes, como a de Borer (2005) – de 

determinada estrutura está relacionada com traços de núcleos funcionais envolvidos. Uma 

estrutura com um núcleo Voz imediatamente c-comandada por um núcleo T, com traços de 

tempo, será, no português, sintaticamente um verbo, independentemente do que está abaixo de 

Voz.  

Portanto, o segundo problema também se dissolve, e a hipótese 3 é a melhor das três 

discutidas neste capítulo para explicar a propriedade de não alternância dos verbos 

location/locatum.  

Contudo, é claro que não há resposta fechada para o problema. Fizemos uma discussão 

de três hipóteses dentro uma proposta já definida para a representação da estrutura argumental 

(Marantz em vários trabalhos) e discutimos alguns problemas teóricos associados. Pode ser 

que outros problemas, de natureza empírica, venham a surgir com a assunção da hipótese 3, a 

medida que a investigação avance.  
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Capítulo 7: Conclusão  

 

Esta dissertação representa o resultado da investigação a respeito da estrutura 

argumental dos verbos location/locatum, feita ao longo do curso de Mestrado, no curso de 

Pós-graduação em Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Tal investigação se mostra bastante relevante pelo fato de não existirem muitos 

estudos a respeito dos verbos locativos, sob a ótica da Morfologia Distribuída, no português 

do Brasil. 

Os estudos foram iniciados pautados na análise dos verbos locativos apresentada por 

H&K, e muitos de seus pressupostos foram adotados no início desta pesquisa. Por exemplo, o 

fato de as propriedades semânticas das preposições serem fundamentais na distinção entre os 

verbos location e locatum. No entanto, mais adiante, foram adotadas as hipóteses apresentadas 

no manuscrito de Matellán & Puigdollers (M&P), o qual, em certa medida, conversa com 

H&K.  

M&P aprofundaram uma proposta de estrutura argumental já presente em H&K, a qual 

distingue verbos de coincidência central e terminal a partir de suas configurações estruturais. 

Por meio da análise de M&P, entende-se que a característica inerente aos verbos 

location (serem télicos) independe do conhecimento de mundo da raiz (HARLEY, 2005) ou 

exclusivamente da preposição com a qual são formados, mas sim do fato de em sua estrutura 

argumental haver uma estrutura preposicional complexa: uma projeção-P toma outra 

projeção-P como complemento, sendo a primeira delas o to (―para‖), núcleo que 

essencialmente atribui uma interpretação de deslocamento no espaço ao objeto direto da 

estrutura. Desse modo, M&P mostram, baseados no corpus do catalão, que, ainda que a 

natureza do nome de base seja variada (limitada x ilimitada) a interpretação aspectual da 

derivação será a mesma. 
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Os verbos locatum, de modo diferente, não possuem em sua estrutura preposição 

locativa propriamente dita, e sim uma preposição relacional, cuja interpretação que atribui à 

estrutura é a de uma parte sobre um todo ou a ideia de posse aberta (João acarpetou o chão da 

sala => João fez o chão da sala ficar com carpete). Logo, pela preposição da estrutura ser 

apenas relacional-partitiva, a derivação não necessariamente é télica (com ponto final 

inerente) ou atélica (sem ponto final inerente). Ao contrário, possuir ou não essa propriedade 

tem relação com várias coisas, entre elas a semântica do nome de base, como proposto em 

Harley (2005). 

Contudo, apesar de M&P ampliarem a proposta de projeções-P simples e complexa de 

H&K, aplicando-a aos verbos do catalão e, de fato, essa nova leitura explicar o 

comportamento aspectual distinto entre os verbos location/locatum, os autores não investigam 

uma propriedade que todos eles compartilham: o fato de serem sempre transitivos, não 

admitindo versões intransitivas com leitura incoativa. Por que possuem tal propriedade? Uma 

teoria não lexicalista como a da Morfologia Distribuída não pode dar como resposta algo 

como: trata-se de uma idiossincrasia lexical dessa classe de verbos. 

Partindo, então, de propostas formuladas pelo lingüista Alec Marantz para 

representações sintáticas da estrutura argumental/de eventos dos verbos (do inglês), tentamos, 

adaptando as propostas ao português, entender o fenômeno da não-alternância. Foram 

propostas, assim, três hipóteses que pudessem explicar essa propriedade: Hipótese 1: existiria 

uma raiz abstrata modificando o vezinho; Hipótese 2: o PP é um modificador adverbial do 

vezinho; Hipótese 3: o núcleo VOZ se anexaria direto ao PP eventivo com a aplicação de 

―identificação de evento‖. 

Por razões discutidas no capítulo 6, a Hipótese 3 apresentou menos problemas para 

explicar a não-alternância, e foi a que adotamos nesta dissertação. Investigações futuras 
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poderão, entretanto, lançar mais luz sobre o problema, levando à revisão das propostas 

apresentadas no presente trabalho e suas conclusões. 
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Anexo 

 

LOCATION 

Abeirar; Abatocar; Acamastrar; Cercar; Embalsamar; Embarcar; Embarricar; Embarrigar; 

Embarreirar; Embarrilar; Embatucar; Embeber; Embeiçar; Embolsar; Emborralhar; Embotijar; 

Embraçar; Encelar; Encaixotar; Encabeçar; Encaçapar; Encacholar; Encadeirar; Encadernar; 

Encapuçar; Encaixar; Encaixilhar; Encaixotar; Encamisar; Encapsular; Encapuzar; Encarnar; 

Encascar; Encavernar; Encestar; Enclausurar; Encucar; Enfileirar; Enfogar; Enfornar; 

Enfrascar; Enfronhar; Engargantar; Engarrafar; Engavetar; Englobar; Engradar; Enjaular; 

Enlatar; Emoldar/moldurar; Emparedar; Empacotar; Empaletar; Empalheirar; Empapuçar; 

Ensacar; Enterrar; Envinagrar (location/locatum); Entocar; Emboscar; Soterrar; Sobraçar 

 

LOCATUM 

Abaular; Abadar; Abaetar; Abalaustrar; Abalizar; Abalsar; Abarracar; Ababadar; Abacalhoar; 

Abadiar; Abarretar; Abetinar; Abemolar; Abetumar; Abasonar; Abrejar; Abrumar; Acabelar; 

Açafatar; Acanelar; Acolchoar; Aterrar; Arrombar; Apimentar; Adoçar; Abrasar; Abrasonar; 

Acebolar; Açucarar; Agasalhar; Amanteigar; Arborizar; Caramelizar; Cafeinar; Cateterizar; 

Cauterizar; Ceratinizar; Chapiscar; Cloroformizar; Coboaltizar; Curarizar; Enatar; Emadeirar; 

Emantar; Emascarar; Emassar; Embainhar; Embandeirar; Embarrar; Embastar; Embrincar; 

Embolotar; Emborrachar; Embrumar; Emburacar; Encabelar; Encabrestar; Encachaçar; 

Encaminhar; Encamurçar; Encanar; Encapar; Encararar; Encargar; Encerar; Encilhar; 

Encintar; Encinzar; Encortiçar; Enfarelar; Enfarinhar; Enferrujar; Enfivelar; Enflanelar; 

Enflorar; Enfolhar; Enfrestar; Engessar; Engravatar; Engraxar; Enlaçar; Enlaivar; Enlamear; 

emordaçar/amordaçar; emparedar; Emplacar; Emplumar; Empoçar; Empoeirar; Empomadar; 
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Empalhar; Empanar; Empantanar; Empapelar; Empedrar; Emperlar; Empilhar; Enquadrar; 

Enroupar; Enrugar; Ensaboar; Entabuar; Entapetar; Entarraxar; Entijolar; Entintar; Entravar; 

Envenenar; Envinagrar (location/locatum); Solar; Salgar; Sobradar; Sobrasar; Sobressemear; 

Sobressolar 

 
 

 

 

 


