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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta certas peculiaridades sintáticas e semânticas de verbos 

conhecidos na literatura como verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador. Esses 

verbos são assim chamados porque incluem em seu significado um estado mental 

(psicológico) que seu argumento interno passa a ter como decorrência do evento a eles 

associado. Esta pesquisa terá como fundamentação teórica a Morfologia Distribuída (HALLE; 

MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997, 2001), e tentará decompor tais verbos em uma 

estrutura de evento que será representada na sintaxe (RAMCHAND, 2003; PYLKKÄNEN, 

2002; CUERVO, 2003; LIN, 2004; MARANTZ, 2007; HALE; KEYSER, 1993; etc.). 

Uma das peculiaridades dos verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador é 

permitirem paráfrases que estão relacionadas aos nomes de estado psicológico associados a 

eles, como, por exemplo, em amedrontar/causar medo e animar/causar ânimo. Muitos desses 

verbos apresentam, ainda, propriedades morfofonológicas que dão certa indicação de 

derivação denominal. O verbo emocionar, por exemplo, possui a terminação nominal –ion, de 

nominalizações no português, que indica que o verbo derivou do nome emoção e não de 

alguma outra classe de palavra ou de uma raiz acategorial (MARANTZ, 1997). Cremos que a 

raiz ou nome de base em tais verbos nomeia estados psicológicos e que há uma relação, 

sintática e semântica (HALE; KEYSER, 1993), estabelecida por um morfema (um prefixo), 

entre o nome ou raiz que nomeia tal estado psicológico e o complemento do verbo, seu 

argumento interno. Acreditamos que a estrutura morfológica possa dar explicação para os 

fenômenos observados em Cançado (2002), Pesetsky (1995) e Landau (2010). 

Nessa pesquisa, pretendo entender, portanto, como os Verbos Psicológicos do tipo 

objeto-experienciador fazem a seleção de seus argumentos, por que eles têm as 

particularidades de comportamento sintático mencionadas acima e como são interpretados 

com base no tipo de evento a que estão relacionados ou a estrutura de evento ligada a eles; 

que relação há entre a morfologia do verbo e a estrutura de evento relacionada a eles. 

 

 

 

Palavras-chave: Verbos psicológicos; objeto experienciador; sintaxe; estrutura de evento. 
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ABSTRACT 

 

This research presents certain syntactic and semantic peculiarities of verbs known in 

the literature as psych-object experiencer verbs. These verbs are so called because they 

include in their meaning a mental state (a psychological state) of the referents of their internal 

arguments, and such a state is a result of a causing event associated with them. These verbs 

will be analyzed in the framework of Distributed Morphology (HALLE; MARANTZ, 1993; 

MARANTZ, 1997, 2001); in particular, we will assume that they can decompose in event 

structures syntactically represented (RAMCHAND, 2003; PYLKKÄNEN, 2002; CUERVO, 

2003; LIN, 2004; MARANTZ, 2007; HALE; KEYSER, 1993; etc.). 

 One of the peculiarities of psychological verbs of type object-experiencer is that they 

allow paraphrases including the names of the psychological states associated with them, such 

as in frightening/cause fear. Many of these verbs also exhibit morphophonological properties 

that give some indication of denominal derivation. The verb “emocionar”, for example, has a 

nominal termination -ion of nominalizations in Portuguese, which indicates that the verb was 

derived from the name “emoção” and not some other grammatical category or acategorial root 

(MARANTZ, 1997). We believe that the root or base name in such verbs denote 

psychological states and that there is a relationship, syntactic and semantic (HALE; KEYSER, 

1993), established by a morpheme (prefix), between the name or root and the complement of 

the verb. We believe that the morphological structure can give explanation for the phenomena 

observed in Cançado (2002), Pesetsky (1995) and Landau (2010). 

 In this research, I intend, therefore, to understand how the object-experiencer verbs 

make their argument selection, why they have the syntactic peculiarities of behavior 

mentioned above and how they are interpreted based on the type of event or the event 

structure that are related to them, and what the relationship between the morphology and 

event structure of the verb is. 

 

 

 

Keywords: psychological verbs; object experiencer; syntax; event structure. 
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Capítulo 1 – Introdução  

 

A proposta desta pesquisa é observar propriedades sintáticas e semânticas dos verbos 

psicológicos do tipo objeto-experienciador, e tentar explicá-las à luz da Morfologia 

Distribuída. Nossa proposta é trabalhar com nossa intuição de falante, que é voltada aos dados 

em Português do Brasil. 

Os verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador são verbos que denotam um 

estado mental (ou psicológico) no referente do argumento interno, que receberá o papel 

temático de experienciador. Esses verbos têm recebido tratamentos diversos por apresentarem 

propriedades que os diferem dos demais verbos transitivos.  

Uma das peculiaridades apontadas pela literatura para verbos que descrevem estados 

psicológicos de um modo geral é a alternância na posição sintática em que o argumento 

experienciador ocorre, isto é, o ser animado que experimenta o estado mental (ou psicológico) 

pode vir ora na posição de sujeito, ora como objeto direto, ora como objeto indireto. 

Observem-se os exemplos: 

 

(1) Gisele admira seu avô. 

 

(2) O desenho animado assustou a criança. 

 

(3) A palestra agradou aos participantes do evento. 

 

 

Na sentença (1), o referente do sujeito experimenta um estado psicológico (admiração 

por seu avô); na sentença (2), o referente do objeto direto é quem experimenta o “susto”; já 

em (3), é o objeto indireto quem se “agrada” com a palestra. 

Nesta dissertação, voltaremos nossa atenção para os verbos psicológicos do tipo 

objeto-experienciador, sendo este um objeto direto, como no exemplo (2). Eventualmente, 

mencionaremos verbos em que o objeto é indireto, como ocorre em (3), pois estes nos 

servirão de suporte para alguns dos nossos achados.  

É comum que tais verbos possam ser associados a nomes de estados mentais. Por 

exemplo, amedrontar (medo), apavorar (pavor), atormentar (tormento), aterrorizar (terror), 

animar (ânimo), etc. Também é, com frequência, possível fazer paráfrases de frases com os 

verbos em questão envolvendo os nomes correspondentes, como os exemplos a seguir 
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mostram: 

 

(4) O filme apavorou a plateia. 

(5) O filme causou pavor à plateia. 

 

Isso também é transparente na morfologia de muitos deles: a-pavor-ar, a-sust-ar, etc. 

Neste trabalho tentaremos mostrar possíveis relações entre sua morfologia e 

propriedades sintático-semânticas apontadas na literatura. Tentaremos estabelecer uma 

possível estrutura de eventos associada a esta morfologia. Um dos objetivos deste trabalho é 

mostrar que também que uma mesma estrutura morfológica pode esconder estruturas 

morfossintáticas subjacentes bastante distintas, que implicam interpretações distintas e 

comportamentos sintáticos distintos. Afora outros tantos aspectos interessantes dos verbos 

psicológicos, que merecem atenção e nosso interesse, a classe de verbos do tipo objeto- 

experienciador propicia, como se verá, algumas evidências interessantes a favor de uma 

abordagem que mostra a possibilidade de estruturas subjacentes distintas para a mesma 

realização morfofonológica.  

 Nossas propostas se basearão nos trabalhos de Idan Landau (2010) e Hale e Keyser 

(1993; 2002). Assim como Landau, o experienciador será visto como um lugar onde se dá ou 

acontece um estado psicológico. No que diz respeito à estrutura sintática e morfológica dos 

verbos estudados, assumiremos que seja, em parte, semelhante à proposta por Hale e Keyser 

(1993; 2002) para os verbos location/locatum. As propostas acima serão modificadas e 

adaptadas para o arcabouço teórico adotado nesta dissertação: a Morfologia Distribuída.    

 O texto tem a seguinte organização. No capítulo 2, faremos uma revisão da literatura 

que trata de verbos psicológicos, focando nos verbos do tipo objeto-experienciador e 

discutindo suas propriedades. No capítulo 3, faremos uma apresentação da Morfologia 

Distribuída. No capítulo 4, esboçaremos nossa proposta. O capítulo 5 encerra a dissertação 

com algumas observações e conclusões. Segue-se ao capítulo 6 um anexo em que consta uma 

lista de verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador e certas propriedades 

morfossintáticas relevantes para a discussão neste trabalho. 
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Capítulo 2 – Sobre os verbos psicológicos 

 

 Neste capítulo faremos uma revisão da literatura relevante a respeito do tema e 

discutiremos algumas das propriedades dos verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador 

(doravante ObjExp) apontadas pelos autores a seguir. A discussão fundamentará nossas 

propostas mais adiante. 

 

 

2.1 Belleti e Rizzi (1988) 

 

Belletti e Rizzi (1988, doravante B&R) se propõem a descrever certas propriedades 

dos verbos psicológicos em italiano. Para os autores, há uma correspondência entre 

informação temática e configuração sintática, que está relacionada ao Princípio da Projeção
1
. 

Dessa forma, a grade temática dos verbos psicológicos tem um experienciador e um tema, 

papéis que serão atribuídos a seus argumentos, em todas as classes de verbos psicológicos. Os 

autores dividem os verbos psicológicos do italiano em três classes (p. 1): 

 

(6) Giani teme questo. 

    ‘Giani teme isso’. 

 

(7) Questo preoccupa Giani. 

     ‘Isso preocupa Giani’. 

 

(8) a. A Giani piace questo. 

   ‘A Giani agrada isso’. 

 

     b. Questo piace a Giani. 

              ‘Isso agrada a Giani’.            

 

                                                      
1

  
 O Princípio da Projeção diz que toda informação lexical tem que estar representada em todos os 

níveis de representação sintática (Ver Chomsky 1981). 
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 A comparação entre (6) e (7) demonstra uma inversão na atribuição de papel temático. 

No primeiro, o sujeito é quem experimenta o estado mental – o experienciador –, e o objeto 

do verbo receberá o papel de tema; no segundo caso, o sujeito é tema e o objeto o 

experienciador. No número (8), trata-se de um experienciador dativo na posição de objeto e 

um tema na posição de sujeito. 

 B&R sinalizam a dificuldade de encontrar na literatura verbos com as alternâncias 

acima, em que a correspondência entre papel temático e posição sintática não é fixa. Verbos 

agentivos em inglês e italiano são exemplos disso. Observe-se a sentença retirada do trabalho 

de B&R, com o verbo write (escrever) (B&R, 1988: 292, ex.: 4):  

 

 (9)  John wrote the letter. 

                      ‘João escreveu a carta’. 

 

The letter V John. 

*The letter V to John. 

   * A carta ????  João. 

*A carta ???? a/para João. 

 

B&R postulam que isso não é acidental, havendo princípios ligados à grade temática 

do verbo determinando a correspondência entre papel temático e posição sintática. Os autores 

consideram a noção de proeminência e, portanto, para eles, a posição dos argumentos na 

sentença segue uma hierarquia temática, na qual um experienciador é mais proeminente que 

um tema (ou seja, o experienciador ocorre, sempre, na sintaxe, numa posição 

hierarquicamente mais alta que o tema).  

Segundo B&R, os verbos sujeito-experienciador já vêm do léxico com essa 

configuração (Sujeito experienciador – verbo – objeto tema –). Já a configuração invertida 

dos verbos em que o objeto é o experienciador seria, na proposta, transformacionalmente 

derivada (ou seja, em estrutura profunda, mantém-se a hierarquia proposta acima).  

Uma interessante propriedade desses verbos discutida por B&R é o fato de que eles 

permitem uma ligação anafórica que aparentemente viola o princípio A da teoria da ligação 

(backward binding). Observe-se o exemplo (10) a seguir: 

 

(10)   Documentos sobre si mesmo preocuparam o Pedro. 
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Em (10), pelo menos superficialmente, o antecedente não c-comanda a anáfora no seu 

domínio de ligação.  

Com o objetivo de preservar a ideia de que há uma relação bastante rígida entre papéis 

temáticos e posição sintática e, ao mesmo tempo, explicar como a ligação anafórica 

encontrada nesses verbos não viola o princípio A da Teoria da Ligação, B&R propõem que, 

em estrutura profunda, o DP mais encaixado na sentença é um argumento que receberá o 

papel de tema e será c-comandado pelo DP mais alto, o objeto superficial experienciador.  

(11) 

                 VP 
                VV 
                           V’ 
                       VV 

                              DP             V’ 
                      Exp             VV 
                                         V             DP 

                                      annoy         Tema        

 

 

O objeto-experienciador receberá caso inerente e, por não haver argumento externo 

(na proposta, tais verbos são inacusativos), um Caso estrutural só poderá ser atribuído ao DP 

(tema) após o seu movimento para o especificador de IP, onde recebe Caso estrutural 

Nominativo. 

Os autores colocam duas questões interessantes acerca dos verbos psicológicos. Para 

eles, a representação lexical dos verbos difere quanto à seleção de diferentes Casos inerentes 

(representados na grade de Caso abaixo). A outra questão está voltada para o embasamento 

teórico no qual o trabalho de B&R está fundamentado. Em outras palavras, uma teoria 

lexicalista, segundo os autores, consegue prever três classes de verbos e dar conta dos dados 

apresentados. Na proposta, cada grupo de verbos tem uma grade temática e uma grade de 

Caso inerente lexicalmente associadas a si. Vejam os exemplos a seguir, das três classes:  

  

Verbos do tipo temere:  

                       grade temática            [  experienciador,   tema  ] 

                       grade Caso                  [             -                  -       ] 
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Verbos do tipo sujeito-experienciador possuem a grade típica de um verbo transitivo. 

O verbo que tem o argumento marcado como sujeito da sentença fica na posição de 

especificador de IP e recebe Caso Nominativo. E o complemento do verbo, que recebe o papel 

de tema, recebe Caso acusativo estrutural. 

 

Observe-se a estrutura dos verbos objeto-experienciador: 

Verbos do tipo preocupare:  

                       grade temática        [   experienciador,      tema      ]  

                       grade Caso             [     ACC                        -         ] 

 

Verbos do tipo piacere: 

                      grade temática        [   experienciador ,    tema     ]  

                      grade Caso              [     DAT                       -        ] 

 

B&R postulam, portanto, a existência de três grupos distintos: o grupo dos verbos que 

não atribuem caso inerente; o grupo dos verbos que atribuem caso inerente acusativo para o 

experienciador; e o grupo dos verbos que atribuem caso inerente dativo para o experienciador. 

Os grupos são lexicalmente definidos, e os verbos em que o objeto (direto) é o experienciador 

são inacusativos.  

Mas por que as coisas são assim? B&R não explicam. De fato, reconhecem o caráter 

quase que puramente descritivo do trabalho
2
.  

 

 

2.2 Arad (1998) 

 

Assim como outros autores (B&R (1988), Pesetsky (1995), Cançado (2002)), Maya 

Arad (1998) considera que os verbos psicológicos não formam uma classe homogênea. 

Segundo a autora, se dividiriam em pelo menos dois grupos: o grupo do Sujeito- 

                                                      
2 “The descriptive goal of this paper is to give an analysis of certain syntactic peculiarities of 

psychological verbs in Italian” (B&R 1988, p. 1). 
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experienciador; e o grupo em que o objeto experimenta o estado psicológico – objeto- 

experienciador. A autora, neste trabalho, dá ênfase ao último grupo. 

Arad faz duas considerações importantes a respeito desses verbos: a primeira diz 

respeito à “propriedade psicológica”. Para ela, os verbos ObjExp só são considerados 

psicológicos quando têm leitura estativa. Quando há agentividade envolvida, os verbos 

perdem as “propriedades psicológicas” e passam a ser vistos como transitivos comuns. A 

segunda é que muitos verbos interpretados como verbos do tipo ObjExp só ganham essa 

interpretação através de sua combinação com um complemento específico (exemplos: give 

fright, take offence), ou têm um sentido em que não são, de fato, psicológicos (agitate, 

dirturb). 

Seguindo essas duas observações, Arad tenta mostrar (ao contrário do que a literatura 

diz a respeito de propriedades específicas para os verbos psicológicos) que não é necessário 

haver uma estrutura específica para esses verbos, pois não possuem propriedades (sintáticas e 

semânticas) especiais que os caracterizem como psicológicos, exclusivamente.  

Para a autora, os verbos ObjExp do tipo “assustar” têm três interpretações: agentiva – 

requer um agente que age com volição, e uma mudança de estado no experienciador; eventiva 

– está ligada a alguma coisa que causa uma mudança de estado no experienciador, mas sem 

um agente (que age intencionalmente); e estativa, que é considerada a que possui leitura 

psicológica. Assim como Pyllkanen (1997), Arad considera que na leitura estativa não há um 

agente nem uma mudança de estado no objeto, mas a percepção de algum estímulo, e essa 

percepção provocará um estado mental no experienciador. Vejamos os exemplos (p. 4): 

(12) 

           a.John / John’s haircut annoys Nina. 

          “João/ O corte de cabelo de João irrita Nina”. 

 

         b. John / John’s behaviour / nuclear war frightened Nina. 

         “João/ O comportamento de João/ Guerra nuclear aterrorizaram Nina”. 

 

        c. This problem concerned Nina. 

        “ Este problema preocupou Nina”. 

 

Arad lista algumas propriedades que julga serem importantes na distinção entre a 

leitura estativa e as leituras agentiva e eventiva.  
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Na leitura estativa não se pode considerar a ideia de “agir com volição”. Portanto, nem 

o desencadeamento do estado mental pelo estímulo nem a percepção do estímulo pelo 

experienciador são volitivos, ou sob seu controle (Arad 1998, p. 4). Arad completa dizendo 

que se trata de algo inerente ao estímulo, que provoca uma mudança de estado específica no 

experienciador.   

Outra propriedade é não haver mudança de estado no experenciador. Arad compara o 

verbo preocupar (considerado pela a autora inerentemente estativo) com o verbo 

surpreender. No primeiro, não há uma mudança de estado aparente, onde o experienciador 

passa da ideia de “despreocupado” para “preocupado”. Já no segundo, Arad afirma haver um 

momento em que a surpresa toma o experienciador. 

A leitura estativa difere das leituras agentiva e eventiva diante do seguinte aspecto: nas  

leituras agentiva e eventiva, ou não-estativa, o estímulo não pertence à eventualidade do 

estado mental; já na leitura estativa, o estímulo faz parte da eventualidade, o estado mental 

existe enquanto houver o estímulo. Arad afirma não haver apenas diferenças semânticas entre 

as três leituras (agentiva, eventiva e estativa), mas sintáticas. De acordo com a autora, todas as 

propriedades relacionadas aos verbos ObjExp são compatíveis com os verbos com a leitura 

estativa, porém nenhuma dessas mesmas propriedades está presente nos verbos com leitura 

agentiva.  

Neste artigo, Arad assume que trabalhará com as leituras estativa e agentiva. A leitura 

eventiva não terá escopo. 

Arad seleciona uma série de exemplos que corroboram a ideia de que as leituras 

estativa e agentiva refletem comportamentos sintáticos distintos. É o caso, por exemplo, de 

reflexivização em italiano (p. 7: exemplo retirado de B&R 1988).  

Nas sentenças:  

(13) 

(a) Giani si lava. 

“Giani se lava”. 

 

(b) *Giani si preocupa
3
. 

                                                      
3  

 Aqui, a sentença é agramatical com si interpretado reflexivamente, não incoativamente. Ver nota 7 
do texto de Arad. 
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“Giani se preocupa”. 

 

Arad levanta a ideia de que a reflexividade deva estar ligada à presença de um agente 

ou argumento externo. O marcador reflexivo
4
, então, está associado ao agente praticando algo 

sobre si mesmo.  Em (13-a), pode-se assumir a existência de um agente através da seguinte 

interpretação: Giani lava a si mesmo. Já em (13-b), onde o verbo ObjExp tem uma leitura 

estativa, a sentença é agramatical, pois o si não pode ser interpretado como reflexivo, não dá 

para pensar que Giani causou sua própria preocupação. Arad supõe que se a reflexividade está 

ligada à agentividade ou à presença de um argumento externo, é natural que haja problemas 

quando o verbo apresenta a leitura estativa. 

Arad argumenta, também, que se for forçada uma leitura agentiva do verbo, uma 

leitura reflexiva será aceita. A autora usa o verbo assustar como exemplo do que foi dito 

acima. Seguem-se as sentenças: 

 

(14) 

(a)  ?? Giani si spaventa. 

 “Giani se assusta”. 

 

(b) Gli studenti si spaventano prima degli esami per indursi a studiare di più. 

“Os alunos se assustam antes dos exames para se induzirem a estudar mais”. 

 

Em (14-a), a sentença tem uma leitura estativa, onde não há argumento externo, e, 

portanto, Arad afirma ser fortemente marginal ou agramatical, pois a leitura reflexiva não 

pode acontecer. Em (14-b), a situação é diferente. Existe uma leitura agentiva. Se existe 

agente, a leitura reflexiva não fica comprometida e a sentença é gramatical. 

Arad apresenta outras propriedades dos verbos que distinguem sintaticamente leituras 

agentivas de estativas, como, por exemplo, a causativização (verbos com interpretação 

“psicológica” não a permitem; em português: #Mário fez João preocupar a mãe), extração de 

complemento do objeto direto (tampouco permitida por verbos com interpretação 

“psicológica”, mas permitida com outras leituras: *a garota de quem João preocupa o pai).  

                                                      
4  

  “The marker reflexive” ( p.7). 
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A autora afirma que os verbos com as leituras agentiva e estativa têm sujeito e objeto 

criados em posições diferentes. Segundo Arad, verbos com leitura estativa não têm argumento 

externo, tem objeto não-canônico e tem efeito psicológico. No entanto, quando há leitura 

agentiva, há um argumento externo, objeto canônico, mas não há efeito psicológico. Completa 

dizendo que há uma correlação entre propriedades semântico-aspectuais e sua realização 

sintática, pois a existência de um agente e uma mudança de estado implica a existência de um 

sujeito e objeto canônicos. Quando a situação é inversa, ou seja, se não há um agente nem 

mudança de estado, consequentemente, não haverá sujeito nem objeto canônicos.    

Arad também fala sobre formas incorporadas e não incorporadas dos verbos. A autora 

apresenta exemplos em francês, como enrager (ing.: anger) e attrister (ing.: sadder), que são 

formas incorporadas, pois envolvem nomes (rage) ou adjetivos (triste) que são a base do 

verbo.  

Para as formas incorporadas Arad apresenta as seguintes estruturas (p. 10): 

(15) 

 

             V                                                                  V 

wo                                        wo 

        V                             NP                                   V                         AP 

        en-                         rage                                 ad-                        triste 

       [enrager]                                                         [attrister] 

 

 

Quanto às formas não-incorporadas, Arad apresenta alguns exemplos: mettre en colère 

(put at anger), rendre triste (turn/make sad) e assume que as formas incorporadas e as não 

incorporadas possuem a mesma estrutura de eventos, diferindo somente no que diz respeito a 

como se realizam morfologicamente. Isso quer dizer que as paráfrases (formas não-

incorporadas, na nomenclatura da autora) nos dão uma ideia da estrutura dos verbos do tipo 

obj-exp parafraseados por elas. 

As formas não-incorporadas dos verbos ObjExp são de três tipos: locativo (mettre en 

colère), dativo (give a headache), causativo (faire peur).             
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(16) 

  

 XP 
         qp 

     NP                                   X                          

   This                          ei 
                                  X                      VP 
                                                  ei 
                                              NP                      V            
                                             Me          wo 
                                                        V                             NP 

                                         give                    a headache/the creeps. 

                                      

   “Isso me dá uma dor de cabeça/arrepios”. 

 

  

Nessa estrutura, o verbo possui três argumentos: sujeito, Spec de XP, quem “doa 

algo”; o objeto indireto do verbo, “me”, o NP mais alto na estrutura; e o objeto direto, o NP 

mais baixo. Arad aponta que a posição do objeto indireto pode aceitar um experienciador ou 

uma meta/alvo. O que vai determinar a escolha entre um ou outro será a combinação do verbo 

com seus argumentos (Paulo deu uma dor de cabeça/Paulo deu um livro). A estrutura do tipo 

locativo difere da apresentada acima para verbos do tipo “give” (p. 12): 

          (17) 

        XP 

                      qp 

                  NP                                  XP                          
                                                ei 
                                              X                      VP 
                                                              ei 
                                                          NP                      V            

                                                       Marie        wo 

                                                                     V                              PP 

            Mettre              3 

                                                                            en            colère 

                        

Paul a mis Marie en colère /  Paul a mis un livre sur la table. 

                    ‘Paulo deixou Maria com raiva’/ ‘Paulo deixou um livro em cima da mesa’. 
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  Nessa estrutura, o objeto direto está na posição de spec de V, e o locativo é seu 

complemento. O objeto direto será interpretado como um experienciador ou um tema a partir 

das propriedades do NP (precisa ser animado) e dos demais argumentos. Arad mostra que até 

mesmo verbos como put, do inglês, referente ao verbo colocar/pôr do português (p.12), 

podem ter interpretação psicológica: 

 

           put (NP, at anger/ a raiva) -->  o NP é interpretado como experienciador . 

             put (NP, on the table/ sobre a mesa) --> o NP é interpretado como tema. 

 

Através desses exemplos, a autora nos mostra que o papel do experienciador não 

difere estruturalmente de outros papéis, como meta e tema. Várias posições aceitam que haja 

a interpretação de experienciador (OD, OI, PP), o que está ligada à relação (e propriedades) 

do verbo e seus argumentos. 

O que foi discutido acima não vale apenas para as formas não-incorporadas 

(corroborando a ideia de que não há diferenças entre as estruturas de eventos das formas não-

incorporadas e as incorporadas). Arad apresenta um grupo de verbos que apresentam duas 

possíveis interpretações: uma psicológica (18-b) e a outra de “uso físico” (18-a) (p. 13): 

(18) 

a. John disturbed the table. (tema). 

‘João mexeu/bagunçou na/a mesa’. 

 

b. John’s behavior disturbed Paul. (experienciador). 

‘O comportamento de João perturbou Paulo’. 

 

A autora se baseia no trabalho de Bouchard (1995)
5
 e assume que qualquer verbo pode 

ser interpretado como verbo psicológico, se seguir algumas condições. A primeira delas é o 

objeto ser animado. A autora deixa claro que para ter uma interpretação psicológica o objeto 

tem que ser animado, mas nem todo argumento (objeto) animado é, necessariamente, 

psicológico.  

Arad, como Bouchard (1995), acredita que o verbo, quando não tem uma interpretação 

agentiva, terá uma interpretação psicológica. O verbo matar (kill), por exemplo: se não 

houver uma interpretação agentiva, haverá a possibilidade de ter uma interpretação 

                                                      
5  Apud Arad (1998). 
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psicológica: 

(19)  

a. Oedipus killed his father. 

‘Édipo matou seu pai’. 

 

b. This joke really killed the audience. 

‘Essa piada realmente matou o público’. 

 

Em (19-a), o verbo “matar” tem uma interpretação agentiva. Já em (19-b), “matar” já 

não tem uma intepretação agentiva, mas uma psicológica. Nessa sentença, não há uma leitura 

de que alguém tirou a vida de alguém e sim, de que a piada provocou certo sentimento tão 

impactante no público, que o deixou sem ação. 

 A abordagem de Arad é inspirada na proposta de Larson: VP –Shell (concha VP). O 

VP é composto por um v (que introduz o argumento externo – o agente) que tem um VP como 

complemento. Segundo a autora, o VP é separado em dois domínios. Um, voltado para o 

argumento interno, onde estão em jogo tempo, fundamental para o evento, e telicidade. Já o 

argumento externo não contribui no desenvolvimento temporal do evento. O argumento 

interno estará dentro do VP lexical, e o argumento externo aparecerá na posição de 

especificador do vP. Arad assume que somente poderão fazer parte do VP lexical os 

argumentos que participem do desenvolvimento temporal (temporal path p.15) do evento.  

 A proposta de Arad, então, compreende duas estruturas para representar as leituras 

estativa e não-estativa dos verbos ObjExp. Na leitura não-estativa, o núcleo v é que projetará 

o agente/causador. Para a leitura estativa, o núcleo V será o resposável pela projeção do verbo 

lexical. As propostas terão as seguintes estruturas (p.15): 

(20) 

a-    Leitura não-estativa 

 

               vP 

         qp 

agenteCausador                    v                          
                                   ei 
                                 v                       VP 
                                                ei 
                                           NP                       V’     

                                                  ... 
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b-     Leitura estativa 

 

             VP 

         qp 

estímulo                                V                          
                                    ei 
                                  V                     VP 
                                                 ei 
                                            NP                     V’            

             ... 

 

Com essa proposta, Arad afirma dar conta de verbos que têm mais de dois argumentos, 

sem agente, como, por exemplo, os verbos estativos ObjExp. Esses verbos possuem uma 

causação estativa, segundo Arad. Para ela, a percepção do estímulo (o sujeito) pelo 

experienciador (o objeto) desencadeia um estado mental no experienciador, mas não provoca 

mudança de estado. 

 Um exemplo de um verbo desse tipo em português é “preocupar”. Em A situação 

financeira preocupa Maria, Maria é o argumento experienciador. Note-se que o estado de 

“preocupado” é desencadeado no experienciador, mas não necessariamente há a mudança de 

estado de “não-preocupado” para “preocupado”.O sujeito a situação financeira é considerado 

por Arad um estímulo (não um agente). Enquanto houver o estímulo, haverá o estado 

“preocupado em Maria”.  

Arad ressalta que o causador estativo não é considerado argumento externo, uma vez 

que argumento externo ocupa a posição de especificador de vP, que está fora do VP lexical. E 

também não pode estar ligado à mudança de estado, porque o que carrega essa propriedade é 

o VP mais encaixado da estrutura. O estímulo/causador estativo ocupa o especificador de um 

VP mais alto. A representação do estímulo tem a seguinte configuração (p.16): 

 

Estativo: 

 

a. percepção do estímulo: _________________parar 

   estado mental:                ..................................parar 
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Não-estativo: 

 

b.     estímulo                         estado mental 

 

   ---------------->  .................................................(indefinido) 

 

 Arad definiu o causador estativo como um “argumento interno externo” (p. 16). Tal 

definição se fundamenta na ideia de que o especificador do VP mais alto na estrutura participa 

do caminho temporal, que define o evento, mas está fora do domínio de mudança de estado. A 

autora afirma, ainda, que considera que os causadores estativos são os únicos que podem ser 

gerados na posição de Spec de VP. Arad propõe, portanto, que haja duas estruturas para 

verbos com leituras agentiva e estativa: 

 

(21) 

 

a-   Leitura agentiva              

 

            vP 

         qp 

agente/Causador                   v                          
                                   ei 
                                v                        VP 
                                             wo 
                                           NP                          V            

                                          Exp             wo 

                                            g              V                             NP 

                                            g 

                                       --acc-       <-en                         fright> 

 

 

b-    Leitura estativa 

 

             VP 

          qp 

estímulo                                 V                          
                                    ei 
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                                 V                     VP 
                                             wo 
                                         NP                            V            

                                        Exp                 ei 

                                          g                  V                      NP 

                                          g 

                                   dat/acc-        <-en                   fright> 

 

Segundo a autora, a posição de objeto é canônica na leitura agentiva, mas não-

canônica na estativa.  

   Arad questiona a abordagem de B&R para os verbos ObjExp, onde os autores 

trabalham com a ideia de que o sujeito e o objeto são gerados em posições de argumento 

interno do verbo (são inacusativos). Arad chama essa ideia de inversão.
6
  

 A autora aponta alguns problemas que a postulação de B&R apresenta: 

 O primeiro dos problemas é a incompatibilidade sintática entre verbos ObjExp e 

verbos inacusativos. Os verbos ObjExp não admitem cliticização com ne, 

selecionam avere como auxiliar em vez de essere, e alguns apassivizam.    

 Alguns autores classificam os verbos ObjExp como causativos
7
, ou com uma 

morfologia causativa em determinadas línguas, como o japonês, segundo o texto. 

Classificar o sujeito como tema traria certos problemas, como o fato de o tema 

aparecer em estrutura profunda na posição de objeto direto e se mover para a 

posição de sujeito, onde será interpretado como causador na estrutura de 

superfície. Para Arad, há pesquisas direcionadas à interface sintaxe-léxico que 

corroboram a ideia de que a causalidade está associada à posição de argumento 

externo e a mudança de estado ao argumento interno. Portanto, segundo a autora, é 

complicado que o tema comece na posição de argumento do VP mais encaixado e 

seja interpretado como causador na posição de Spec de IP. 

 Outro problema é que a proposta de B&R, segundo Arad, não tem um caráter 

explicativo – somente descreve propriedades dos verbos, sem dizer de onde elas 

vêm. 

 Por fim, Arad reflete sobre o termo “verbo psicológico” e as regras sintáticas que 

                                                      
6   A estrutura proposta por B&R está na seção 2.1 do presente trabalho. 

 
7  

 Arad cita como exemplos os trabalhos de Pesetsky (1995) e Grimshaw (1990).  
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envolvem o papel de experienciador. Para a autora, qualquer posição sintática 

pode ser interpretada como um experienciador, seja um objeto direto, seja um 

indireto ou um PP. Até mesmo um verbo agentivo por ter um experienciador de 

acordo com situações específicas, por exemplo, ‘Realmente nos matou’, ‘Uma 

ideia abateu a Maria’,
8
 etc. Arad afirma, ainda, que um NP de um determinado 

verbo, ocupando a mesma posição, pode ser interpretado como um 

“experienciador”, uma “meta”, um “local” ou um “tema” de acordo com 

propriedades do outro NP
9
. ‘Ele me deu um livro’ é diferente de ‘ele me deu uma 

dor de cabeça’, segundo ela.  

        

 

Mais adiante neste trabalho discutiremos as propostas de Landau (2010), que 

apresentam argumentos sólidos para assumir que os verbos psicológicos formam uma classe 

distinta de verbos, ao contrário do que defende Arad. Entretanto, certas reflexões de Arad 

sobre a estrutura dos verbos psicológicos e sua relação com as paráfrases serão levadas em 

consideração nesta dissertação. 

 

 

 

2.3 Cançado (2002) 

 

O olhar de Marcia Cançado (2002) para os verbos psicológicos foi impulsionado pelo 

interesse em questões relacionadas à seleção argumental e à relação anafórica desses verbos, 

que diferem de outros transitivos, conforme apresenta a literatura: B&R, Arad (1998), Landau 

(2010), entre outros. A autora observa certas propriedades sintáticas desses verbos e propõe 

que eles sejam divididos em quatro classes distintas. À primeira, destinam-se os verbos em 

que o sujeito é quem experimenta o estado mental, ou seja, trata-se do sujeito experienciador. 

As outras três classes voltam-se para o objeto experienciador.  

 Como faz parte do objetivo desse trabalho observar as propriedades dos verbos 

psicológicos ObjExp, não trataremos, portanto, da classe em que o sujeito é o portador do 

                                                      
8   “It really killed us”; “An idea hit Mary” (Arad, p. 20). 
9  

  “An NP argument of a certain verb, occupying the same position, can be interpreted as an 

"experiencer", a "goal", a "location" or a "theme", according to the properties of the other NP” (Arad, 1998, p. 

20). 
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estado psicológico. 

 A subdivisão dos verbos em classes distintas, para Cançado, parte da observação de 

certas propriedades que afetam o comportamento sintático desses verbos.  

 Os verbo da classe 2 estão assim agrupados por admitirem ergatividade, passiva 

adjetiva; mas não admitem passiva sintática, pro arbitrário como sujeito e oração causativa 

encabeçada: 

 (22) A mãe (se) preocupava (com a arrogância de Rosa). 

           (23) a. A mãe ficava preocupada (com a arrogância de Rosa). 

                 b.*A mãe foi preocupada por Rosa. 

(24) Preocupavam a mãe (com aquela arrogância). 

(25) *O pai fazia Rosa preocupar a mãe. 

                                                                 (Cançado 2002, p. 4). 

  

Os verbos da classe 3 admitem construções ergativas, admitem passiva sintática, mas 

não admitem a passiva adjetiva, admitem pro arbitrário como sujeito, e causativa encabeçada.  

 

(26) A multidão (se) acalma (com os cassetetes da polícia). 

(27)a. A multidão foi acalmada pela polícia. 

       b.*A multidão ficou acalmada (com os cassetetes da polícia). 

           (28) Acalmaram a multidão com aquelas ameaças. 

 (29) O coronel fez a polícia acalmar a multidão. 

                 

                                                                     (Cançado 2002, p. 5). 

 

 Já para os verbos da classe 4, Cançado apresenta exemplos e diz que essa classe aceita 

todas as opções das classes 2 e 3, ou seja, aceita ergatividade, aceita as passivas sintática e 

adjetiva, o pro arbitrário como sujeito, e aceitam a oração causativa encabeçada. 

 

(30) Maria animou José (com seus argumentos). 

(31) José (se) animou com os argumentos de Maria. 

(32)a. José foi animado por Maria. 

      b. José ficou animado com os argumentos de Maria. 

(33) Animaram José com aqueles argumentos. 
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(34)a. João fez Maria animar José com seus argumentos. 

  

                                                              (Cançado 2002, p. 5). 

 

 

Cançado discute, no artigo, a seleção argumental dos verbos psicológicos. Um dos 

argumentos do verbo recebe o papel temático de experienciador, e pode vir tanto na posição 

de sujeito quanto na de objeto. Cançado também nota que é comum entre os verbos 

psicológicos a alternância dos papéis temáticos de tema e experienciador em posições 

sintáticas diferentes. Observem-se os exemplos (Cançado, 2002: 3,4): 

 

(35)   José teme o cachorro. 

(36)   Rosa preocupa a mãe. 

 

Em (35) José, sujeito da sentença, é o portador do estado psicológico e recebe o papel 

temático de experienciador, e o cachorro recebe o papel tema; já em (36), a mãe é quem 

experimenta o estado mental, recebendo o papel temático de experienciador, e Rosa é quem 

recebe o papel de tema. Exemplos como esse são difíceis de serem observados com outros 

verbos transitivos, que não sejam psicológicos, como já observado por vários autores (ver 

B&R na subseção 2.1).  

Cançado trabalha com a ideia de predicação semântica, segundo a qual uma relação de 

sentido pode ocorrer tanto entre duas expressões formadas por itens lexicais, quanto de forma 

composicional através da combinação desses itens lexicais que geram expressões complexas. 

A autora tem como fundamentação teórica a teoria generalizada dos papéis temáticos proposta 

por Franchi (1994 e 1997)
10

. Nessa proposta, qualquer categoria lexical é capaz de estabelecer 

relação predicativa (que a autora chama de relação temática), não somente através da 

combinação do verbo e seus argumentos. Observe-se a sentença Paulo quebrou o vaso com 

um martelo. Não é o verbo (somente) que atribui papel temático de agente a Paulo, mas todo 

o predicado complexo quebrou o vaso com um martelo. Isso mostra que a agentividade da 

sentença é composta através da combinação de todos os itens lexicais que compõem o 

predicado complexo, estabelecendo, assim, uma relação predicativa. 

Dadas essas considerações, Cançado coloca uma questão que considera de natureza 

                                                      
10  Apud Cançado (2002). 
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empírica: saber qual o conteúdo semântico resultante da relação de um determinado 

predicador com seus argumentos. 

Partindo dessa questão, Cançado postula que o conteúdo semântico dos papéis 

temáticos é definido por um conjunto acarretamentos. O papel temático em si, como agente, 

experienciador, etc, é de caráter descritivo e, portanto, não é considerado o fator mais 

relevante para a teoria. O que se tornam relevantes para a teoria, segundo Cançado, de fato, 

“são as propriedades acarretadas pela relação dos predicadores e seus argumentos” 

(CANÇADO 2002, p.10). Em outras palavras, os papéis temáticos são compostos por 

conjuntos de acarretamentos, sendo alguns considerados relevantes gramaticalmente, afirma 

Cançado.  

Para o português brasileiro, Cançado classifica quatro tipos distintos de 

acarretamentos: desencadeador (acarretado pelo predicador quando tem participação no 

começo do processo); afetado (quando um predicador muda de um estado A para um estado 

B); estado (quando não é desencadeador nem afetado pelo processo); e controle (propriedade 

acarretada pelo predicador quando pode começar/interromper o processo/estado).  

A autora tenta reforçar duas coisas: (i) Que o papel de experienciador reúne outros 

papéis cuja propriedade em comum é “estado psicológico”. Isso quer dizer que para ser um 

experienciador tem que ter a propriedade psicológica, mas, não necessariamente, esse 

experienciador é igual em todas as situações. Vai haver situações em que ele terá o controle, 

outras não. Então não se trata do mesmo papel, mas papeis distintos projetados na sintaxe. 

Isso não causa nenhum dano a UTAH, que diz que papeis temáticos iguais devem estar em 

posições sintáticas iguais. (ii) Para o experienciador receber acarretamentos distintos, as 

sentenças têm que ser distintas, ou seja, a interpretação de ser, por exemplo, um 

experienciador com controle, ou um desencadeador do processo, vai depender da sua 

combinação com outros itens. 

Cançado sinaliza que, além de não ser comum encontrar construções semelhantes, e 

embora pareça aleatória a posição em que o argumento experienciador aparece, essa 

alternância segue certas regularidades.   

Em trabalho mais recente (Cançado; Godoy, 2012), as autoras consideram que os 

verbos psicológicos são verbos de mudança de estado e se subdividem em dois grupos: o 

grupo dos verbos estritamente causativos, que não permitem construções agentivas, nem de 

maneira composicional, isto é, esses verbos não aceitam um agente na posição de sujeito da 

sentença. É o caso dos verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador preocupar, 
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aborrecer, abismar, contentar, entre outros. A denotação semântica para esses verbos é, para 

essas autoras, [ [ X ] CAUSE [ Y BECOME <estado> ] ]. Mesmo que o verbo possua um NP 

animado na posição de especificador, esse NP será interpretado como “uma eventualidade 

não especificada” e não um agente. O argumento externo será visto como uma “causa”. As 

autoras realçam ainda que: 

 

A classe dos verbos estritamente causativos é composta somente por verbos psicológicos que têm 

um objeto como experienciador, entretanto, vale observar que nem todos os psicológicos com 

objeto experienciador fazem parte dessa classe. 

 

E há o grupo dos verbos de mudança de estado causativos/agentivos. Os verbos 

também psicológicos, mas com a propriedade semântica de causativos/agentivos, são verbos 

como assustar, acalmar, apaziguar, e que possuem comportamento semelhante a verbos do 

tipo quebrar. A denotação semântica para esses verbos é [ [ X (ACT) ] CAUSE [ Y 

BECOME <STATE> ] ]. 

Para atestar se são unicamente causativos ou causativos/agentivos, as autoras afirmam 

que se deve acrescentar um instrumento na sentença. Observem-se os exemplos: 

 

(37) * João preocupou a mãe com uma arma. 

            (38) * Maria aborreceu o pai com uma faca. 

            (39) O policial acalmou a multidão com um cassetete. 

            (40) João assustou a Maria com um revólver (Cançado 2012, p.10). 

 

Nos exemplos (37) e (38), as sentenças são agramaticais, pois não aceitam o acréscimo 

de um instrumento. Como não aceitam um instrumento serão chamados de estritamente 

causativos. Já as (39) e (40) admitem um instrumento. Serão chamados causativos/agentivos.   

Vale ressaltar que a subdivisão desses verbos, segundo as autoras, ocorre (e é 

importante), pois possuem comportamentos sintáticos distintos. Por exemplo, a voz passiva é 

aceita nos casos (39) e (40) (A multidão foi acalmada pelos policiais e Maria foi assustada 

pelo João), mas não é aceita em (37) e (38) (* A mãe foi preocupada pelo pai e *O pai foi 

aborrecido pela mãe). 

Cançado e Godoy afirmam, em seu trabalho, que a estrutura argumental não é 

entendida como a estrutura sintático-lexical proposta por Hale e Keyser (2002), que está 

ligada à relação do verbo com seu argumento interno. Para elas, a estrutura argumental está 
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relacionada a uma representação semântica dos verbos, onde existe a relação do verbo 

também com o argumento externo. Dessa forma, as autoras garantem que haja a possibilidade 

de se fazer previsões sobre certos comportamentos sintáticos, como por exemplo, a 

passivização, apresentada acima, sendo essa a motivação para uma abordagem baseada na 

representação semântica (lexical) dos verbos. 

O trabalho de Cançado não olha, entretanto, para relações importantes entre a 

morfologia do verbo e sua interpretação (como se essas coisas não tivessem relação), nem 

estuda propriedades aspectuais (aktiosart) dos verbos psicológicos, que podem dar indicação 

da natureza dos eventos envolvidos. Uma abordagem preocupada exclusivamente com papéis 

temáticos e sua relação com a sintaxe, mesmo que tais papéis sejam somente nomes para 

acarretamentos, não permite que as propriedades que pretendemos discutir em nosso trabalho, 

e que, talvez, de fato, caracterizem os predicados ditos “psicológicos”, sejam entendidas de 

maneira adequada. Dicutiremos com mais detalhes na seção 4.2. 

 

 

 2.4 Pesetsky (1987, 1995)
11

 

 

 Pesetsky trata, entre outras coisas, de duas propriedades características dos 

verbos psicológicos: o backward binding e a Restrição Target/Subject Matter – T/SM 

(PESETSKY, 1995). Em sentenças do tipo (apud Medeiros 2008: 267): 

 

          (41)     Pictures of each otherj annoyed the kidsj. 

   ‘ Fotos uns dos outros irritaram as crianças’. 

 

 (42) *The article in the Times angered Bill at the government. 

   ‘* O artigo no Times irritou Bill com o governo’. 

 

A sentença (41) apresenta o chamado backward binding. A princípio, a anáfora 

contida no sujeito da sentença (each other) não está sendo c-comandada pelo seu referente 

(the kids), o que entra em conflito com o princípio A da teoria da Ligação. No segundo caso, a 

                                                      
11  

Apud MEDEIROS (2008) e LANDAU (2010). 
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sentença (42) é um exemplo da Restrição Target/SM que, grosso modo, estabelece que 

elementos interpretados como alvo (Target) ou assunto (Subject Matter) associados a um 

determinado estado psicológico não podem ocorrer simultaneamente com o causador de tal 

estado; por exemplo, “*as notícias nos jornais chatearam o João com o governo”.  

Pesetsky propõe uma estrutura de cascata para os verbos psicológicos ObjExp (apud 

Medeiros 2008: 269): 

        (43)  

 

             VP 

          qp 

      ...                                       V’                          
                               qp 
                             V                                  PP 

                                      wo 
                                                 DP                          P’            

                                              Exp                 ei 

                                                                    P                     DP 

                                                           CAUSA               Causador 

  

Nessa estrutura, há uma preposição CAUSA, que será afixada a V (raiz verbal annoy). 

O DP experienciador (the kids) ocupa a posição de especificador de PP. A preposição 

CAUSA, após o movimento para a posição de V, torna a posição de especificador do VP uma 

posição temática e será onde o DP causador mais encaixado (Pictures of each other)  pousará, 

como decorrência de movimento. Medeiros acrescenta que não é permitido (nas teorias GB, 

PM
12

 e até mesmo na proposta de Pesetsky) que haja movimento para uma posição temática, 

com a exceção de que ambas as posições, antes e depois do movimento, recebam o mesmo 

papel temático. Nesse caso, a proposta de Pesetsky não viola essa condição, pois a posição de 

DP mais encaixado e a de especificador de VP mais alto recebem o mesmo papel de 

causador.  

A estrutura proposta por Pesetsky explica o backward binding e a restrição T/SM. Com 

essa configuração, o DP experienciador (the kids) c-comanda o DP causador mais encaixado 

(Pictures of each other), no início da derivação, explicando o backward binding. Para explicar 

                                                      
12  

 Os termos GB e PM são abreviações de Government and Binding e Programa Minimalista.  
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a restrição T/SM, Pesetsky propõe que no caminho entre a preposição nula CAUSA e o verbo 

não pode haver nenhum núcleo, nada que impeça a preposição de subir para a posição de V e 

checar o traço [+afixo]. Caso isso ocorra, a sentença será agramatical (apud Medeiros 2008: 

271). Observe-se o esquema abaixo:                       

            (44) 
           VP 

        qp 

  ...                                         V’                          
                             qp 
                          V                                      PP 

                                         wo 
                                             DP                             P’            

                                            Exp                        ei 

                                                                        P                            PP 

                                                                        at                wo 

                                                                           DP                              P’ 

                           Target                 wo 

                                               P                         DP 

              CAUSA                 Causador 

                                      (the article in the Times) 

 

Na estrutura acima, a preposição at está entre a preposição CAUSA e o Verbo, 

impedindo que a preposição CAUSA suba diretamente para o núcleo V checando, assim, o 

traço [+ afixo]. Essa situação torna a sentença agramatical e explica a restrição T/SM. 

Landau faz uma importante consideração acerca do trabalho de Pesetsky. Conforme 

visto em Arad anteriormente, e na seção posterior veremos também esse tratamento em 

Landau, as propriedades psicológicas, segundo esses autores, são decorrentes de sentenças em 

contextos estativos. Quando há uma interpretação agentiva do verbo, as propriedades 

psicológicas não mais existem e o verbo passa a se comportar como um transitivo normal. É 

sobre essa questão que Landau trata.  

Landau aponta que os verbos usados agentivamente também podem obedecer à 

restrição T/SM (Landau 2010: 66, exemplo 136), mas Pesetsky não assume a existência de  

uma preposição CAUSA para leitura agentiva: 

(45) 

 a. *We all tried to satisfy Bill with his trip to Beijing. 
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 *Todos nós tentamos satisfazer Bill com sua viagem a Pequim. 

 

b.*Bill maliciously worried Mary about her future. 

*Bill maliciosamente preocupado Mary sobre seu futuro. 

 

                   c. *The weather man deliberately frightens people of another tornado.  

                  ‘O homem do tempo deliberadamente assusta as pessoas de outro tornado’. 

 

O autor argumenta que essa questão é interessante, pois outras propriedades 

psicológicas deixam de existir quando há a leitura agentiva. 

Landau fala, ainda, de outros fatores que, ao menos, questionam que a restrição T/SM 

seja uma propriedade psicológica específica. O autor diz que o próprio Pesetsky apontou a 

violação dessa restrição com alguns verbos psicológicos (Landau, 2010: 67, exemplo 137): 

 (46) 

a. The rain discouraged us from our tasks. 

 ‘A chuva nos desencorajou de nossas tarefas’. 

 

b. Sue’s remarks inspired them to action.  

‘Os comentários de Sue inspiraram sua ação’. 

 

Segundo Landau, a restrição T/SM, portanto, não parece ser uma restrição própria do 

verbo psicológico, pois ele não vale para todos os verbos psicológicos, acontece com verbos 

com interpretação agentiva, e acontece com construção perifrástica (que não envolve um 

verbo psicológico, mas um verbo leve mais um nome psicológico). 

 Pesetsky, assim como B&R, propõe uma estrutura específica para os verbos 

psicológicos. No entanto, sua proposta se distancia da de B&R no sentido de que, para 

Pesetsky, os verbos psicológicos não têm a estrutura dos inacusativos, pois em italiano, não 

permitem a cliticização com ne e fazem a seleção com o auxiliar avere e não essere. A 

proposta apresenta soluções interessantes para problemas levantados pelo autor e discutidos 

na literatura. Entretanto, baseia-se na UTAH (que apresenta tantos problemas já discutidos na 

literatura; ver, entre outros autores, LIN, 2004) e é, em muitos aspectos, incompatível com a 

Morfologia Distribuída (por exemplo, na postulação do traço [+afixo] ou no fato de muitos 

fenômenos serem explicados com base em propriedades fonológicas de certos morfemas). 

Portanto, não a adotaremos no presente trabalho. 
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2.5 Landau (2010) 

 

A essência da abordagem de Idan Landau (2010) está na ideia de que o experienciador 

é um locativo. O autor aponta para o fato de que, se os seres humanos fazem parte da 

principal espécie de experimentadores, é de se esperar, portanto, que haja um tratamento 

especial para a categoria de predicados associada a este conceito por parte dessas entidades 

que experimentam a vida mental. Entretanto, a questão não fica exclusivamente ligada à 

cognição. Segundo o autor, os experienciadores não são apenas cognitivamente especiais, 

mas linguisticamente especiais (LANDAU, 2010, p. 3). O objetivo de sua análise para esses 

verbos é mostrar como os experienciadores são gramaticalmente especiais.  

O autor aponta que os verbos psicológicos apresentam propriedades especiais em 

qualquer língua em que estejam sendo analisados e mostra uma série de exemplos em que 

esses verbos possuem comportamentos gramaticais distintos quando a posição do objeto é 

ocupada pelo experienciador. Dentre essas propriedades, podemos indicar a duplicação de 

clítico de objetos acusativos em grego, opcional para todos os casos, exceto quando se trata de 

um objeto experienciador, onde sua presença é obrigatória (tirados de Landau 2010: 4, 

exemplo 1): 

(47) 

                 a.    O       Jannis (tin)      ghnorise tin Maria se ena party. 

                     The John (cl.acc) met            the Mary   in a     party. 

 ‘John met (her) Mary at a party’/ ‘João conheceu (ela) Mary em uma festa’. 

 

                 b.    Ta epipla       ?*(ton)      enohlun ton Petro. 

the furniture ?*(cl.acc) bother       the Peter. 

                       ‘The furniture bothers Peter.’/  ‘A mobília incomoda João’. 

 

Outra propriedade dos verbos psicológicos apresentada por Landau (2010) diz respeito 

à ligação anafórica na qual a anáfora contida no objeto, em algumas línguas, pode/deve estar 

vinculada ao sujeito, mas não pode se referir ao sujeito da sentença quando a construção é 

psicológica, dentre outros exemplos que o autor apresenta
13

. Apresentaremos a seguir outros 

                                                      
13

    Exemplo:       John and Mary resemble each other. 
                             ?*John and Mary concern each other. 
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exemplos (e até mais detalhados) de propriedades especiais dos verbos psicológicos. 

O autor chama de efeitos psicológicos as propriedades sintáticas distintas apresentadas 

pelos experienciadores e, como Belletti e Rizzi (1988), separa os verbos psicológicos em três 

grupos:  

 

Classe 1 = Nominativo experienciador, acusativo tema. 

  João ama Maria. 

Classe 2 = Nominativo tema, acusativo experienciador. 

  O show entreteu Bill. 

Classe 3 = Nominativo tema, dativo experienciador. 

  A ideia agradou a Julie. 

 

 Para o autor, os verbos da classe 3 são todos estativos e, portanto, não podem ter uma 

interpretação agentiva/eventiva. Observem-se os exemplos:  

 

(48) a. *The solution is occurring to Mary right now. 

         ‘ A solução está ocorrendo a Maria agora’. 

 

b. Bob (*deliberately) mattered to his boss.  

‘Bob (*deliberadamente) importava para o seu patrão’. 

        

(Landau 2010, cap. 1, p.6 – exs (8a/ b)). 

 

Em (48-a/b), as sentenças não possuem uma interpretação agentiva, apenas estativas, 

pertencendo à classe 3.   

Já para a maioria dos verbos da classe 2, o autor considera que haja duas  leituras: uma 

agentiva/eventiva (49-a) e a outra estativa (49-b): 

(49) a. The noise is scaring Mary right now. 

             ‘O barulho está assustando Maria agora’. 

 

b.  John embarrassed Maggie (on purpose/unintentionally).  

‘ João constrangeu Maggie (de propósito/ não-intencionalmente). 



 

38 
 

                (Landau 2010, capítulo 1, p.6 – exs (9a/ b)). 

 

Landau deixa claro que o efeito psicológico só é compatível com uma leitura não-

agentiva. Com base nisso, lança mão da seguinte questão: Qual é a característica especial de 

verbos psicológicos que é responsável pelos efeitos psicológicos?
14 

 

 Landau considera como intuição básica para dar significado à sua proposta o seguinte 

(Landau, 2010, p. 6): 

              (50) 

Experimentadores são locais mentais, isto é, locativos. 

  

 Para ele, todos os objetos-experienciadores são oblíquos (ou dativos). Os não-sujeitos 

locativos são introduzidos por uma preposição. Se for considerado que todo experienciador é 

um locativo, e se todo locativo é introduzido por uma preposição, logo, o objeto direto 

experienciador será introduzido por uma preposição nula. Ou seja, o objeto experienciador 

será obliquo; o que se vê, então, como objeto direto experienciador nos verbos da classe 2 

deve ser visto como objeto de uma preposição nula. Landau afirma expandir, com sua 

proposta, a ideia de Hermon (1985) e B&R (1988), que atribuem ao objeto experienciador  o 

caso acusativo inerente. 

  Os verbos da classe 2, para Landau, são transitivos e há um vezinho 

introduzindo o argumento externo, que será interpretado como causador. Os verbos da classe 

3 são considerados inacusativos. Sendo assim, a preposição locativa atribui caso Dativo para o 

seu complemento (tanto a preposição nula da classe 2 quanto a preposição expressa da classe 

3), o objeto experienciador. Por envolver um Caso Dativo, essa proposta explica o fato de os 

verbos psicológicos das classes 2 e 3 não admitirem, de modo geral, a voz passiva. Os 

esquemas abaixo explicam a proposta de Landau para os verbos das classes 2 e 3. 

 

(51) 

 

Verbos da Classe 2 

 

                                                      
14

  What is the special feature of psych verbs that is responsible for the observed psych effects? (Landau 

2010: 6).  
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                                       vP 
            qp 

        DP                                     v’ 
           6                  wo 
            Causador                v                               VP 
                                                                  ei 
                                                              V                        PP 
                                                                              ei 
                                                                            P                      DP 
                                                                                              6 
                                             Experienciador 
 
 

(52) 

 

Verbos da classe 3 

 

                      VP 
                    qp 
            PP                                          V’ 
   ei                     ei 

P DAT                  DP                V                        DP 
                  6                                5 
             Experienciador                                T/SM 
 

 

Landau se baseia no trabalho de Arad (1998) onde o verbo psicológico sujeito- 

experienciador estativo  estabelece relações locativas. O autor faz uma distinção entre o 

experienciador ser o portador do estado mental, isto é, o estado mental estar contido nele ou 

de ser o lugar que o estado mental ocupa. Observem-se as sentenças dos exemplos abaixo, 

retirados de Landau (2010, p.11). Em (53-a), “Nina” é portadora do estado mental, enquanto 

em (53-b),  é o lugar em que ocupa o estado mental: 

 

(53) 

a.  Nina is in love (with Paul). 

‘ Nina está apaixonada (por Paulo)’. 

 

 

b.    There is in me a great admiration for painters. 
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  ‘Há em mim uma grande admiração por pintores’. 

 

De acordo com Landau, o propósito de seu trabalho é mostrar que o experienciador 

deve ser visto como um lugar. Esta proposta é corroborada pelo fato de isso ser observado em 

diferentes línguas. E mais, Landau assegura que em certas línguas a forma locativa é bastante 

comum em verbos sujeito-experienciador, e quase não existe sua forma nominativa. No 

irlandês e no escocês gaélico, por exemplo, Landau afirma haver poucas ocorrências com o 

experienciador sendo nominativo. Em vez disso, os experienciadores são oblíquos, 

introduzidos por preposição locativa (ver Landau (2010, p. 12, exemplos 19 e 20). 

O autor afirma haver outras propostas
15

 que assumem que verbos SujExp possuem 

sempre a mesma construção com uma preposição abstrata. Embora considere essa visão um 

pouco tendenciosa, considera que “em algum nível gramaticalmente relevante da semântica 

lexical, sujeitos experienciadores estão realmente associados a locais (mentais)”
16

. E mais, 

que isso pode dar origem a um princípio geral de ligação para o argumento experienciador do 

verbo: 

(54) 

A realização gramatical canônica de lugar é sujeito ou obliquo. (LANDAU, 2010, p. 

12).   

 

 

Landau afirma que sujeitos experienciadores também são interpretados como um 

lugar, até mesmo em línguas como o inglês que tem apenas a forma nominativa (ou seja, não 

oblíqua). O autor, então, assume que “a diferença entre sujeitos experimentadores dativos de 

línguas do sul da Ásia (por exemplo, Malayalam) e sujeitos experienciadores nominativos do 

Inglês é estritamente sintática; conceitualmente, os dois tipos de língua tratam 

experienciadores como locais”
17

. 

Faz parte do escopo desta pesquisa observar as propriedades especiais dos verbos 

psicológicos ObjExp. Portanto, o que consta sobre sujeito-experienciador nesta seção é 

necessário apenas para mostrar que na proposta de Landau experienciadores são locativos. 

Trataremos abaixo, com mais detalhes, sobre os verbos que fundamentam este trabalho: 

                                                      
15

    O autor cita os trabalhos de Hale e Keyser (1999)  e de Doron (2003). 
16

    “I do believe that at some grammatically relevant level of lexical semantics, subject experiencers are 

indeed associated with (mental) locations” (capítulo 2, p. 12). 
17

  Landau 2010, p.13.  
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verbos psicológicos objeto-experienciador. 

 Para tratar dos verbos ObjExp, assim como fez com o sujeito-experienciador, Landau 

considera que o experienciador seja um locativo, sendo isso observável em diversas línguas 

do mundo. O autor dá um caráter especial somente para línguas em que experienciadores 

oblíquos sejam morfologicamente marcados. Ele faz duas considerações (p.15): 

(55) 

a. Em muitas línguas, objetos experienciadores podem ser oblíquos. 

b. Em algumas línguas, objetos experienciadores devem ser oblíquos. 

 

De acordo com 55-a, Landau afirma que predicados psicológicos podem ser expressos 

perifrasticamente, através de um vezinho que seleciona um estado mental nominal seguido 

por uma preposição a qual introduz o experienciador. Observe-se o exemplo em Francês 

(Landau 2010: 16, ex.: 32-a, tirado de Bouchard, 1995): 

(56) 

a. Jean donne du     soucis  à  Marie. 

     Jean gives    some worry to Marie. 

                                       ‘Jean preocupa Maria’. 

 

b. Il       y a en Pierre un profond mépris        de l’ argent.  

     There is      in Pierre a deep        contempt of money. 

    ‘Há em Pierre um profundo desprezo pelo dinheiro’. 

 

As sentenças (56-a/b) mostram que a identidade psicológica é composta por 

construções perifrásticas, ou seja, não é um (e somente um) verbo que denota o estado mental 

no experienciador, mas outros verbos leves e/ou outras palavras que auxiliam na interpretação 

psicológica causada no experienciador (o objeto do verbo – introduzido por uma preposição). 

Com o objetivo de validar a ideia de que em diversas línguas, o caráter preposicional é 

marcado abertamente (LANDAU 2010, p.17), Landau, baseado nos dados de Franco (1990), 

aponta que a morfologia em alguns verbos das classes 2 e 3 é visível, e o experienciador é 

marcado como dativo em diversos dialetos espanhóis. No entanto, certos dialetos do espanhol, 

mais precisamente do Cone sul da América Latina e algumas partes da Espanha, admitem a 

alternância acusativo-dativo para os experienciadores dos verbos. Segundo Landau, tal 

alternância no caso morfológico do verbo pode ser percebida através de sentenças com, por 
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exemplo, redobro do clítico de objeto.  

Observe os exemplos em espanhol de Franco (1990 (3)) retirados do trabalho de 

Landau (2010: 17): 

 

(57) 

a.  Ese tipo de comentarios lei       enojan a    Juani. 

    that type of comments   cl.DAT    anger   to Juan. 

   ‘Esse tipo de comentários irrita o João’.  

 

 b. María loi         enojó a    Juani.. 

     Maria cl.ACC anger to Juan 

    ‘Maria irritou João’. 

 

 

 Landau observa que em (57.a), o sujeito é visto como um tema; e em (57.b) como 

agente. O autor ressalta, ainda, que em todos os dialetos espanhóis há certos verbos 

psicológicos que não aceitam experienciador acusativo (Landau 2010). 

  (58) 

 

                        María lei/*loi           gusta a    Juani. 

                        Maria cl.DAT/*ACC  like    to Juan. 

                      ‘João gosta de Maria’. 

 

 Em (58) o sujeito não pode ser visto como agente. O que o autor sugere é que em (57) 

o verbo seja da classe 2, onde se pode observar a ambiguidade já mencionada nesta seção. Já 

em (58), seria o verbo da classe 3, uma vez que não se pode ter ambas as interpretações: 

estativa e agentiva. Segundo Landau, é interessante pensar que nos dialetos aqui descritos há 

uma preposição dativa ligada ao objeto experienciador, e, por isso, não se admite 

experienciador acusativo. Na visão de Landau, o objeto em (57.b) é mais tipicamente 

interpretado como um objeto paciente, não como um experienciador, pois ele sofre uma 

mudança de estado em que, ao final do processo, atinge um estado mental específico. Esse 

objeto não será visto como um local mental, como ocorre com (57 a) e (58). Esses exemplos 

são mais um adicional à proposta de Landau, corroborando a ideia de que a propriedade 
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psicológica só existe em um contexto não-agentivo, pois se tiver uma interpretação agentiva, 

o verbo passa a se comportar como um transitivo normal, e, consequentemente, perde o efeito 

psicológico (especial). Seguindo esse mesmo princípio de que a leitura psicológica está 

diretamente relacionada à interpretação não-agentiva do verbo, Landau apresenta outros 

exemplos, em outras línguas que ratificam essa ideia.  

Em irlandês, por exemplo, o experienciador oblíquo ocorre quando o verbo SujExp 

aparece num contexto não-agentivo. A forma transitiva surge quando há um agente 

(volicional): 

(59) 

a.Chuir a     aghaidh eagla orm. 

put     his face    fear    on-me 

‘Seu rosto me assustou’. 

 

b. Chuir  sé   eagla   orm     (*daaon ghnó ). 

    put    he fear    on-me     (*on-purpose). 

   ‘Ele me assustou (*deliberadamente). (somente não-agentivo). 

 

c. Scanraigh   sé  mé    (d aon ghnó ). 

   frightened   he  me (on purpose). 

‘Ele me assustou (deliberadamente). 

 

      (Landau (2010, p.18, exemplo: 37)).  

 

Nos dois primeiros casos (59 a) podem-se observar as formas não-agentivas, e o 

experienciador oblíquo. Quando há a leitura agentiva, o verbo assume a sua forma transitiva, é 

o caso de terceiro exemplo (59 c).  

Seguindo essa mesma ideia, o autor mostra como exemplo dois verbos em irlandês 

goill e goin.  “Goill” seleciona um PP como complemento e terá a intepretação de transitivo 

indireto, somente.  Já “goin” seleciona um DP quando for transitivo. Apenas “goin” pode ter 

uma leitura agentiva. 

 (60) 

a.Ghoill     a     bhás orm. 

distressed  his  death on-me 
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‘Sua morte me angustiou’. 

  

b. Ghoill sí    orm   (*d’aon ghnó). 

hurt     she on-me (*on-purpose) 

‘Ela me machuca (*deliberadamente). [somente não-agentivo] 

 

c. Ghoin  sí  mé  (d’aon ghnó) 

    hurt     she me (on purpose) 

‘Ela me machuca (deliberadamente). 

  

      (Landau (2010, p.19, exemplo: 38)) 

.  

 

Com base nos dados apresentados acima, Landau, então, assume que uma construção 

oblíqua não tem leitura agentiva. Assim, segundo o autor, o que foi mostrado até o presente 

momento pode levar à seguinte interpretação: Objetos experienciadores em construções 

psicológicas não-agentivas são universalmente oblíquos
18

. Portanto, a forma transitiva direta 

de verbos psicológicos só é verdadeiramente transitiva direta se tiver um agente, e sua não-

agentividade implica um PP, cujo núcleo é uma preposição nula (øѱ). 

 Landau supõe que se for considerado (55 –b) como verdade e observável em diversas 

línguas, objetos experienciadores serão sempre oblíquos. Experienciadores morfologicamente 

acusativos seriam, então, em qualquer idioma, oblíquos. Landau propõe uma análise com a 

noção de caso inerente para validar sua intuição.  

Como vimos acima (seção 2.1) que B&R propuseram que os verbos psicológicos cujo 

objeto é experienciador são inacusativos, e os separaram em dois grupos: um em que os 

verbos atribuem caso acusativo inerente para o objeto experienciador (classe 2); outro em que 

os verbos atribuem caso dativo inerente ao objeto experienciador (classe 3). A classe 3 não 

apresenta problemas, pois os verbos dessa classe atribuem
19

 caso dativo ao seu argumento e 

selecionam o auxiliar essere, como é esperado dos verbos inacusativos. Com relação à classe 

                                                      
18  

 Object experiencers in nonagentive psych constructions are universally oblique. (Landau 2010, p. 19). 
19  

O trabalho de B&R se baseia na Teoria da Regência e Ligação (Government and Binding Theory), de 

Chomsky 1981. Nessa versão mais representacional que derivacional da teoria, o verbo “atribuía caso ao seu 

argumento” e não “checava seu traço de Caso”, como passou a ser visto posteriormente no Programa 

Minimalista, de Chomsky 1995. 
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2, Landau apontou duas propriedades desses verbos que não são compatíveis com verbos 

inacusativos: (a) o fato de eles selecionarem o verbo auxiliar avere; (b) a atribuição de caso 

acusativo, que supostamente violaria a generalização de Burzio. Para ficar mais claro, vamos 

retomar a proposta de B&R para os verbos da classe 2. Os verbos dessa classe, na proposta de 

B&R, são do tipo “preocupar”. Nos verbos das classes 2 e 3 o experienciador ocupa a posição 

de objeto, e os autores os chamaram de inacusativos. Pois bem. Os verbos da classe 3 recebem 

caso dativo. Porém os da classe 2 recebem caso acusativo. Sabemos que para receber caso 

acusativo estrutural é necessária a presença do argumento externo. Mas sendo considerados 

inacusativos, isso seria um problema para a proposta. B&R, então, propuseram que o verbo 

atribuísse caso acusativo inerente, pois este está ligado à atribuição de papel temático e não 

haveria problema com a generalização de Burzio. O que Landau observa, entretanto, é que, 

enquanto os verbos da classe 3 se comportam como inacusativos, os da classe 2, não. 

A noção de caso inerente para tratar dos verbos psicológicos, por Landau, diz que: 

 

(61) 

Universalmente, experienciadores não-nominativos têm caso inerente. 

(LANDAU, 2010, capítulo 2, p.  20). 

 

Segundo o autor, há evidências de que o caso acusativo em DP’s experienciadores na 

classe 2 é não padrão. Afirma ainda que, em todas as línguas estudadas, há diferenças entre 

objetos experienciadores e não-experienciadores. Landau afirma seguir a distinção definida 

por Chomsky (1981) entre casos estrutural e inerente. O caso estrutural é atribuído/verificado 

na sintaxe e obedece algumas regras sintáticas, como por exemplo, regência, relação 

especificador-núcleo, que independem de papéis temáticos. Caso inerente, entretanto, é 

atribuído no léxico e está vinculado a um determinado papel temático.  

Na proposta de Landau, o caso inerente é representado na sintaxe da seguinte forma: 

(62) 

Universalmente, caso inerente é atribuído por P (p.21). 

 

Landau afirma que esse PP pode ter como núcleo um P lexical (como ocorre com os 

oblíquos no Inglês) ou um P nulo (como oblíquos latinos).    

A ideia de que experienciadores nas classes 2 e 3 são PPs será de extrema valia para a 

análise dos verbos psicológicos, visto que têm sido bastante produtivos os estudos com 
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preposições nulas em análises sintáticas de sentenças com duplos objetos, orações relativas, 

etc. (ver PESETSKY, 1995, entre outros). 

 O trabalho de Landau apresenta um grupo de línguas, dentre elas o inglês, Hebraico, 

Grego, Russo, e outras, que possuem representações sintáticas distintas para a atribuição de 

caso inerente quando são analisados verbos transitivos e verbos psicológicos
20

. 

  Como já foi descrito acima, as classes 2 e 3 apresentam diferenças que podem ser 

observadas sintaticamente. Uma dessas diferenças é a reflexivização. Landau recorre a alguns 

trabalhos na literatura, como os de Maya Arad, Belletti e Rizzi e também Grimshaw. Esses 

dois últimos assumem que o reflexivo si só é encontrado com verbos que selecionam um 

argumento externo.  

Landau fala, ainda, de uma propriedade sintática específica: a passivização
21

. Verbos 

psicológicos, como já mencionado, se comportam de maneira distinta de outros transitivos. 

 Em relação à passiva verbal, Landau aponta que há abordagens diferentes que tratam 

desse assunto. Para ele, os verbos da classe 2 pertencem a dois tipos de línguas diferentes: as 

línguas A tem passiva verbal (eventivo = não estativo), são exemplos o inglês, o finlandês e o 

holandês; já as línguas B não têm passiva verbal (os verbos psicológicos não têm o argumento 

externo – são inacusativos), como o italiano, o hebraico e o francês.
22

 Para tratar dos verbos 

do tipo A, Landau propõe uma generalização: somente verbos psicológicos não-estativos 

apassivizam. O autor diz, dentre outras coisas, que esses verbos não apassivizam porque não 

têm argumento externo. Landau, então, faz uma generalização onde a primeira cláusula 

abaixo é dependente da segunda (p.49): 

 

(63)     a. Universalmente, verbos estativos da classe 2 não apassivizam. 

            b. Universalmente, verbos estativos da classe 2 são inacusativos. 

 

O autor apresenta uma série de situações em diferentes línguas do tipo A, e afirma 

serem condizentes com a sua generalização: passiva na classe 2 ocorre somente com verbos 

eventivos, os verbos estativos são inacusativos.
23

 

                                                      
20

  Ver Landau 2010, p. 23 a 32.  
21  As propriedades sintáticas de reflexivização e passivização citadas no corpo deste trabalho são 
discutidas com mais detalhes em diferentes momentos no texto de Landau (2010), como por exemplo na 
página 33. O objetivo é mostrar que verbos psicológicos apresentam comportamentos sintáticos diferentes de 
verbos considerados transitivos normais, quando possuem intepretação estativa. 
22

  Ver uma discussão mais detalhada em Landau 2010, 47- 49. 
23  

Ver exemplos das páginas  49 à 54 para mais detalhes.
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Seguindo o mesmo princípio de observar e analisar as propriedades especiais dos 

verbos psicológicos, Landau discute brevemente o backward binding.  

 O backward binding é observado em diferentes línguas do mundo e vários autores já 

lidaram com essa propriedade. Conforme aponta Landau, a ligação do objeto experienciador à 

anáfora contida no sujeito, para Postal (1971), mostra parte da propriedade sintática especial 

dos verbos psicológicos. Argumenta ainda que, em DS, o experienciador deve ser o sujeito e o 

tema objeto, onde serão asseguradas as relações de c-comando. Por alguma transformação, a 

inversão entre experienciador e tema acontece nesses verbos. Diversos autores trataram desse 

assunto, como já vimos neste trabalho. Landau faz uma retomada de algumas dessas 

abordagens, como a de B&R (1988), de que tratamos acima (seção 2.1). Relembrando a 

proposta de B&R: o que é visto como argumento externo, na verdade, não passa de um 

argumento interno que se moveu para a posição de especificador de IP para receber caso 

nominativo da flexão do verbo. Sendo inacusativos, os dois argumentos do verbo são, em 

estrutura profunda, argumentos internos, mas têm a relação adequada de c-comando 

garantida, sem violação de princípio algum da teoria da ligação, dentre outras propostas que 

trataremos com mais detalhes na seção 4.2. Landau procura mostrar que, ainda que o 

backward binding seja uma propriedade sintática passível de observação em diferentes 

línguas, não se trata de uma propriedade sintática específica ou exclusiva dos verbos 

psicológicos.  

 Ao longo do texto e com o objetivo de fundamentar seu trabalho, Landau afirma 

validar, através de vários argumentos, sua proposta inicial de que Experienciadores são locais 

mentais. Objetos experienciadores são, de fato, PPs locativos. Experienciadores não- 

nominativos possuem caso inerente atribuído por uma preposição.   

Landau considera que propriedades aspectuais contribuam para a interpretação das 

leituras agentiva e não-agentiva para verbos da classe 2. Observe-se (p.129, (243)): 

 (64)
24

:  

 

a. Verbos da classe 2 agentivos são verbos de mudança de estado (accomplishments). 

b. Verbos da classe 2 não-agentivos são estados ou achievements.
25

 

                                                                                                                                                                      
 
24   a. Agentive class II verbs are change-of-state verbs (i.e., accomplishments). 

      b. Nonagentive class II verbs are states or achievements. 
25  Exemplos de verbos da classe dois,com as leituras agentiva e estativa podem ser retomados na página 
35 do presente trabalho (assustar/constranger). 
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              Em grande parte do texto, o autor se dedicou a mostrar que a agentividade e a não-

agentividade estão relacionadas à maneira como o verbo será interpretado, ou seja, a 

propriedade psicológica (especial) dos verbos psicológicos dependerá da ocorrência em 

contexto não-agentivos, pois caso ocorra o contrário, passam a se comportar como transitivos 

normais.  

 Para observar propriedades temáticas aspectuais dos verbos, tais como agentividade, 

não-agentividade e até mesmo sua telicidade, Landau propõe testes com expressões adverbiais 

que mostram tais diferenças e, segundo ele, ratificam a generalização do exemplo 243 do 

texto de Landau (exemplo 64 do presente trabalho). 

  Como já dito, adotaremos as propostas de Landau, adaptando-as aos pressupostos 

teóricos da Morfologia Distribuída e usando-as para tratar da morfologia dos verbos aqui 

estudados, e sua relação com a estrutura de eventos a eles associada. 
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Capítulo 3 – Pressupostos teóricos  

 

3.1 Morfologia Distribuída 

 

Em teorias lexicalistas, as palavras saem do léxico com conteúdo fonológico e prontas 

para a formação de sintagmas e sentenças, na sintaxe. É comum que nessas teorias as palavras 

projetem estrutura sintática. Na Morfologia Distribuída, ao contrário, as palavras são geradas 

no mesmo ambiente em que são geradas as sentenças: a sintaxe. Os morfemas são ditos 

abstratos, pois não são típicos signos saussureanos, combinando som e significado; ao 

contrário, trazem somente traços morfossintáticos, sem traços fonológicos associados (cf. 

HALLE, 1997). A sintaxe combina tais morfemas, e só depois de toda a estrutura sentencial 

ser formada, e depois de certas operações morfológicas se aplicarem, os traços fonológicos 

são inseridos nos nós terminais (morfemas) da estrutura sintática. A essa característica da 

teoria, onde a realização fonológica é posterior às operações sintáticas, dá-se o nome de 

Inserção Tardia. 

A Morfologia Distribuída é um modelo de gramática que recebe esse nome por propor 

que a formação de palavras está “distribuída” por vários componentes da gramática (Halle e 

Marantz 1993; 111-112). O modelo assume a existência de três listas que são acionadas em 

diferentes momentos da derivação. A Lista 1 reúne informações gramaticais, traços 

morfossintáticos (determinante, tempo, etc.) ou feixes desses traços que serão combinados 

pela sintaxe; a Lista 2 contém os itens de vocabulário, isto é, formas fonológicas que 

realizarão os nós terminais sintáticos; e a Lista 3 reúne informações semânticas, 

enciclopédicas, sobre as raízes, levando-se em conta os contextos sintáticos em que aparecem. 

Na teoria, as formas fonológicas dos morfemas são subespecificadas (outra das três 

propriedades definidoras da teoria: a subespecificação vocabular). O item de vocabulário 

(forma fonológica de um morfema ou regra de inserção de traços fonológicos em um 

morfema) não precisa ser especificado para todos os traços presentes no nó em que deverá ser 

inserido; o importante é que o item de Vocabulário não seja especificado por nenhum traço 

distinto dos encontrados no nó em questão. Caso o item tenha algum traço que difere dos 

presentes no nó, estará fora da competição para a inserção naquele nó. Ganhará o item que 

reunir o maior número de traços iguais aos do nó sintático pelo qual compete por inserção (o 

chamado princípio do subconjunto; HALLE, 1997).  

As raízes (assumindo a ideia de inserção tardia também das raízes) têm mais 
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independência quanto a sua ocorrência na estrutura sintática. Elas seguem condições de 

licenciamento, não o princípio do subconjunto. Segundo Harley e Noyer (1999), as raízes 

possuem algum tipo de informação que as licencia para a inserção em certos locais, mas sua 

inserção não é determinística como a dos outros itens de Vocabulário. 

Por exemplo, um item de vocabulário como /o/ é deterministicamente inserido (ou 

deterministicamente realiza) um nó sintático (morfema) que contenha traços como [definido] 

e [masculino], traços que definem o artigo definido masculino em português. Dadas as 

alternativas para a realização de nós determinantes que o português apresenta em seu 

vocabulário, não há outra possibilidade senão a escolha desse item. Agora, uma raiz como a 

do verbo ferver não é deterministicamente inserida em uma estrutura transitiva, por exemplo. 

Nessa estrutura diversas raízes podem ser inseridas, desde que sejam compatíveis 

(semanticamente) com ela. A raiz em questão também é licenciada em uma estrutura 

intransitiva em que o sujeito é transformacionalmente derivado (é verbo de alternância 

causativo-incoativa), mas tampouco é deterministicamente inserida nessa estrutura, como se 

não houvesse outra possibilidade de raiz para esse contexto. O que podemos dizer é que tal 

raiz não seria licenciada em uma estrutura intransitiva inergativa, por exemplo. Isso marca a 

diferença entre condições de licenciamento, que valem para as raízes, e inserção vocabular 

seguindo o princípio do subconjunto, que é determinística. Ou seja, os tradicionalmente 

chamados itens lexicais estão sujeitos a condições de licenciamento; já os itens que realizarão 

morfemas funcionais estão sujeitos ao princípio do subconjunto. 

Uma derivação na Morfologia Distribuída procede da seguinte maneira. As operações 

de concatenar e mover (CHOMSKY, 1995) operam sobre feixes de traços morfossintáticos 

pré-selecionados (algo semelhante à numeração de CHOMSKY, 1995), fornecidos pela lista 

1, e criam estruturas sintáticas que serão enviadas para a forma lógica e para a forma 

fonológica. Essas estruturas sintáticas incluem estruturas que corresponderiam ao que 

tradicionalmente chamamos de unidades de nível zero, ou “palavras” (e, daí, a terceira 

propriedades da teoria ainda não explicitada: a estrutura hierarquizada por toda a derivação 

– ou seja, estrutura de constituintes sintáticos dentro das palavras). No caminho para a forma 

fonológica, existe um nível que modifica nós sintáticos (com operações como fusão, fissão, 

merger morfológico, etc.), chamado de Estrutura Morfológica. Após as operações da estrutura 

morfológica, os nós terminais da estrutura estarão prontos para a inserção, e a lista 2 é 

acessada. Quando toda a estrutura sintática chega à interface conceitual, a lista 3 é acessada, e 

os significados das raízes são fixados levando-se em conta, como já dissemos acima, o 
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contexto sintático em que estão. De acordo com Harley e Noyer (1999), a Morfologia 

Distribuida é piece-based, haja vista que sintaxe e morfologia trabalham com “constituintes 

discretos em vez de processos morfofonológicos” (p. 4). 

 

 

3.2 A arquitetura da gramática na Morfologia Distribuída  

 

 Na primeira proposta da teoria (Halle e Marantz 1993), a arquitetura da gramática 

retoma o modelo T da teoria de Princípios e Parâmetros. Como na teoria GB (Government 

and Binding), o modelo postula a existência das estruturas profunda e de superfície, como no 

esquema abaixo: 

 (65)             

          

         DS 

      g       

              SS 

                                               qp 

    LF                                  MS 

                g 

              PF 

                                                                    

DS → Deep structure (Estrutura Profunda) 

SS →  Surface structure (Estrutura de Superfície) 

LF → Logical Form (Forma Lógica) 

MS → Morphological Structure 

PF → Phonological Form         

       

Nessa proposta, a ordem linear dos morfemas que as sentenças apresentam na sua 

forma fonológica é definida por regras e princípios que relacionam SS a MS. Nos demais 

níveis sintáticos (DS, SS, LF) essa ordem não existe, apenas relações hierárquicas entre os 

morfemas. 

No nível de Estrutura Morfológica (MS), ocorrem diversas operações de forma 

ordenada, como acréscimo de nós terminais, movimento de nós terminais para outra posição, 
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concatenação de nós adjacentes, fusão de nós irmãos, fissão de um nó em dois distintos, 

empobrecimento de nó, etc. A inserção do vocabulário ocorre somente depois de terminadas 

todas as operações em MS.    

 Em Harley e Noyer (1999), a arquitetura está um pouco diferente. Já não existem os 

níveis DS e SS, seguindo orientações minimalistas, e as estruturas são construídas via 

operações como merge e move. Assume-se também que as raízes são inseridas tardiamente, 

como os itens de vocabulário, e os traços morfossintáticos possuem somente a informação 

semântica importante para a computação. A arquitetura da gramática é demonstrada no 

esquema abaixo: 

 (66) 

Lista  1

Traços morfossintáticos

[det]   [raiz]   [pl]    etc.

Operações sintáticas

(juntar, mover)

Operações morfológicas

(Juntar, Fundir, Fissionar, etc.)

Inserção das formas fonológicas

(Itens de Vocabulário)

Itens de Vocabulário

/gat-/:[raiz] [+cont] [+anim]

/-s/: [Num]  [pl]

Forma Lógica

Interface Conceitual
(significado)

Lista 2

Lista 3

Enciclopédia
(conhecimento extralinguístico)
Gato: animal de quatro patas, que mia.
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(i) Lista 1 (léxico estrito
26

) - estão os traços morfossintáticos (ou morfemas que 

são feixes desses traços) que vão entrar na computação sintática. Concatenar, 

mover, copiar são as operações com os quais o sistema computacional 

trabalha. 

(ii) Lista 2 (Vocabulário) – fornece material fonológico aos nós terminais 

sintáticos, chamados itens de Vocabulário. Essa lista faz a associação do 

conjunto de propriedades dos nós sintáticos à sua realização fonológica. Os 

itens de vocabulário são subespecificados em relação aos terminais sintáticos 

onde serão inseridos.  

(iii)Lista 3 (Enciclopédia) – de acordo com o contexto sintático das raízes, a 

enciclopédia lista os significados especiais de raízes particulares (Marantz 

1997). 

 

Atualmente há várias versões para a teoria, ainda que o esqueleto apresentado acima 

(HARLEY; NOYER, 1999) continue, de maneira geral, sendo o mesmo. Para alguns autores 

(EMBICK; HALLE, 2004), as raízes não são inseridas tardiamente; para outros (HARLEY, 

diversos autores), existem raízes abstratas, presentes na estrutura sintática, mas com 

realização fonológica tardia; para outros (EMBICK, em vários trabalhos), haveria operações 

morfofonológicas, modificando alguns aspectos da estrutura, após a inserção dos itens de 

vocabulário. 

Para os objetivos do nosso trabalho, não faz muita diferença se adotamos qualquer 

uma dessas abordagens recentes. Escolheremos, então, a arquitetura clássica proposta por 

HARLEY & NOYER (1999). 

 

 

                                                      
26

  Marantz 1997.  
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Capítulo 4 – Apresentação da proposta 

 

4.1 Qual a proposta deste trabalho? 

O objetivo desta pesquisa é explicar certas propriedades dos verbos psicológicos que 

os tornam diferentes de outros verbos transitivos. 

 

4.2 Em quem nos inspiramos/baseamos? 

 

A proposta inicial desta pesquisa se assemelha à de Hale e Keyser (1993). Nela, a 

estrutura morfológica dos verbos, conforme já mencionado, dá indicação de como o verbo e 

seus argumentos são interpretados. 

O verbo engavetar= tem o nome gaveta; e a preposição em- cria uma predicação com 

o objeto direto X, cujo sentido é “X em gaveta”. Na proposta de Hale e Keyser (1993; 2002) 

para os verbos location/locatum, há uma incorporação de N em P, e o resultado disso se 

incorpora a V. 

 

 (67) 

                                         V  

                           qp  

                       V                                  P  

                                                wo 

                                           DP                             P  

                                     the apples             wo 

                                                            P                               N  

                                                                                            bag  

  

O núcleo N bag se incorpora em P, e depois se incorporam em V. Situação semelhante 

em português seria “Engarrafar o vinho”. Nesse caso, o DP objeto direto (vinho) está no 

especificador de P e o nome de base (garrafa) aparece como complemento da Preposição 

(vinho em garrafa). A preposição, portanto, não atribui caso para o objeto. 

No trabalho de Hale & Keyser (1993), existe uma relação estabelecida entre os itens 

lexicais e a estrutura sintática em que eles são inseridos. Os autores assumem que a estrutura 

argumental do predicado é sintática. Para eles, há uma sintaxe lexical que será representada 
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pelo diagrama arbóreo, envolvendo categorias lexicais do tipo N, V, A, P, que estão 

relacionadas com a estrutura argumental dos verbos, isto é, a relação de verbo e seu 

argumento interno, e os níveis V’, VP associados à sintaxe sentencial, onde estará 

representado o argumento externo (Hale & Keyser 1993). Trata-se, pois, de uma abordagem 

sintático-lexical. Hale e Keyser (2002) consideram que a estrutura argumental dos verbos é 

decorrente da sintaxe lexical e que envolve princípios sintáticos valendo nesta “sintaxe 

lexical”, como o Movimento de núcleo e o Princípio da Categoria Vazia (Empty Category 

Principle - ECP) (Hale e Keyser 1993, 2002). Verbos do tipo engavetar, selar, são chamados 

verbos denominais e formados a partir do movimento de núcleo. Ainda de acordo com o 

texto, se um verbo denominal passar pelo processo de formação por incorporação estará 

sujeito a princípios sintáticos que determina a incorporação.  

Hale e Keyser (1993: 55) assumem que os verbos location/locatum são também 

formados por incorporação, ou seja, sua configuração sintática é previsível.  

Exemplos de verbos do tipo location: Shelve – shelve the books =  arquivar os livros;; 

Box- box the apples = Encaixotar – encaixotar as maçãs.Verbos do tipo locatum: saddle – 

saddle the horse = selar – selar o cavalo; hobble – hobble the mule = amarrar a mula. 

Os verbos location/locatum terão a mesma estrutura, mas um deles terá interpretação 

central e outro interpretação terminal.   

Em verbos do tipo location o nome de base é o local para onde o objeto direto vai. Em 

outras palavras, conforme a definição de Cançado (2012): “o nome do qual o verbo deriva é o 

nome de um lugar”. Por exemplo: engarrafar, cujo nome de base garrafa é o local para onde 

vai o objeto a cerveja. O nome de base tem interpretação terminal e o objeto interpretação 

central.
27

 

 Os verbos locatum têm uma interpretação diferente da dos location. Algemar, por 

exemplo, em O policial algemou o ladrão, o verbo algemar tem a base nominal algema. 

Nesse caso, algema não é um lugar para onde vai o objeto direto, como ocorre com os verbos 

location. O objeto direto é o portador do que denota o nome de base, e o ladrão, no caso, é o 

portador da algema. O nome de base teria a interpretação central e o objeto a interpretação 

terminal.
28

 

                                                      
27

  Alguns verbos location retirados do trabalho de Cançado (2012): aprisionar, arquivar, embolsar, 

empacotar, encanar, encaixotar, encarcerar, encestar, enclausurar, encovar, engaiolar, enjaular, ensacar, 

enterrar, envelopar, sepultar, tabelar.  
28   

Alguns verbos do tipo locatum são (retirados do trabalho de Cançado 2012): acorrentar, aferrolhar, 
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 Para tratar dos verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador, assumiremos, com 

Hale & Keyser, duas coisas: (i) a ideia de incorporação, e (ii) parte da configuração sintática 

elaborada por Hale & Keyser para tratar dos verbos location/locatum. De Landau (2010) 

(Capítulo 2, seção 2.5), assumiremos a ideia de que o experienciador é um locativo, 

sintaticamente oblíquo.  

Observe-se que na proposta de Hale e Keyser (1993) o argumento interno direto não é 

um locativo. Portanto, seguindo os achados de Landau (2010), não é trivial adotar a proposta 

desses autores para explicar a presença obrigatória do argumento interno e a morfologia dos 

verbos psicológicos, que inclui um prefixo, considerando que eles são como os 

location/locatum. 

Ademais, apesar de os verbos psicológicos e os verbos location/locatum possuírem 

morfologia semelhante composta por um prefixo mais um nome de base, seu comportamento 

sintático difere em certos aspectos, como a passivização (Landau 2010). Diante disso, a 

pergunta que se faz é a seguinte: teriam esses verbos a mesma estrutura morfossintática? 

A morfologia dos verbos psicológicos e dos location/locatum
29

 é semelhante, pois, 

como já dissemos, a maioria de ambos os verbos é formada por um prefixo mais um nome de 

base. Tais verbos são chamados denominais, porque derivam de nome (Hale e Keyser 1993). 

É o caso de apavorar – prefixo a- e o nome de base pavor; enraivecerr – prefixo en-, e o 

nome raiva
30

; magoar – prefixo fonologicamente nulo e o nome mágoa para os verbos 

psicológicos. E engarrafar – prefixo em-, mais o nome de base garrafa; acarpetar – prefixo 

a-, nome carpete; selar – prefixo nulo, nome sela para os verbos location-locatum.   

Teorias como a Morfologia Distribuída (Halle e Marantz (1993); Marantz (1997), 

entre outros) assumem que existe uma sintaxe no interior das palavras, de alguma forma o 

comportamento sintático reflete essa estrutura sintática. Se assumirmos que a morfologia dos 

dois, que é semelhante, está indicando a mesma estrutura sintática subjacente, esperaríamos 

como consequência que os dois grupos tivessem o mesmo comportamento sintático. No 

entanto, esses dois grupos de verbos não compartilham o mesmo comportamento sintático. 

                                                                                                                                                                      
afivelar, adubar, agasalhar, apimentar, cimentar, coroar, dedetizar, emoldurar, emplacar, encapar, encerar, 

enfeitar, enfronhar, engraxar, engordurar, esmaltar, fardar, gramar, legendar, ornamentar, perfumar, tampar, 

temperar. 

29
   Para melhores esclarecimentos sobre as propriedades dos verbos location/locatum em comparação aos 

psicológicos, e mais propriedades detalhadas desses verbos ver capítulo 5 - anexos.  
30  

E um sufixo –ec-. 
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Uma propriedade sintática divergente entre os verbos psicológicos e os 

location/locatum é a possibilidade de construções com voz passiva em todos os verbos 

location e locatum: 

(68) O cavalo foi selado (pelo João). 

(69) O processo foi arquivado (pelo Juiz). 

  (70) O livro foi encapado (pela aluna). 

 

Mas em grande parte dos verbos psicológicos a voz passiva não pode acontecer: 

 

(71) *A mãe foi preocupada pela filha. 

(72) *O pai foi aborrecido pelo João. 

(73)* O namorado foi chateado pela Maria. 

 

 

Outra diferença entre os verbos psicológicos e verbos location/locatum tem relação 

com a telicidade: 

 

(74)  (a) João animou a mãe por cinco minutos. 

 

Compare-se com: 

 

  (b) O juiz engavetou o processo por dois anos. 

 

No primeiro caso (74 -a), por cinco minutos parece modificar o evento causador (o 

que quer que João tenha feito) e o evento causado (o estado de sua mãe) concomitantemente. 

No segundo (74-b), parece que a mesma construção adverbial modifica somente o estado 

atingido (engavetado) pelo processo. Já em: 

 

(75) (a)  João animou a mãe em cinco minutos. 

       (b) O juiz engavetou o processo em cinco minutos. 

 

Enquanto em verbos como engavetar o estado engavetado estabelece um ponto final 

para o evento causador (qualquer que seja), no verbo animar o estado psicológico alcançado 



 

58 
 

pelo objeto não necessariamente está ligado ao fim da atividade ou processo causador desse 

estado. 

Embora ambos os casos - animar e engavetar - tenham (aparentemente) a mesma 

estrutura (proposta por Hale e Keyser), são diferentes conforme sua interpretação. Talvez 

propriedades semânticas da raiz estejam determinando outra interpretação, para o verbo 

animar. Por a raiz denotar um estado, esse estado é contemporâneo ao processo causador, 

como já proposto por Arad (1998). E no outro caso, do verbo engavetar, como o nome em si 

não denota estado, o estado não seria contemporâneo ao evento causador, seria um estado 

atingido, envolvendo o nome de base. Assim, temos um acomplishment. Os advérbios podem 

dar indicação semântica de estrutura de evento. Os verbos psicológicos parecem envolver pelo 

menos dois eventos:  

 

- um evento causador, que não está expresso pela raiz;  

- um evento causado, que é o estado expresso pela raiz. 

 

Além de tudo isso, e tendo em mente a proposta de Landau (2010), a paráfrase 

envolvendo os verbos location/locatum parece ser diferente da dos verbos psicológicos, como 

vemos a seguir: 

 

 “ apavorar a plateia” => “causar pavor à plateia”  

 “apavorar a plateia”≠> “causar plateia a pavor” (como seria uma paráfrase para verbos 

do tipo location). 

 

Considerando tudo que foi discutido até aqui, nossa proposta inicial tem a seguinte 

estrutura: 
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(76)                                           

     

    V  

                           qp  

                       V                                   SC  

                                                  wo 

                                               N                            PP  

                                        Pavor                  wo 

                                                              P                            DP  

                                                              a                        a plateia 

                                                                                          exp  

 

Nessa proposta, o complemento de V será uma pequena oração (small clause -  SC). O 

DP “a plateia” é o objeto-experienciador. Esse P é uma preposição, que atribui caso para o DP 

(a plateia). O prefixo a- se incorpora ao nome de base “pavor”. E depois dessa incorporação, 

(pavor + a) se movem para a posição de V, formando o verbo apavorar. V é um verbalizador 

com semântica estativa (o vezinho BE de Harley em vários trabalhos).   

Na sintaxe, vamos assumir que haja uma preposição que se incorpora ao verbo. E essa 

preposição seleciona e atribui caso ao objeto experienciador. Assim, o objeto é, de fato, 

indireto, o que faz com que a passivização seja impossível ou marginal (?? a platéia foi 

apavorada pelo filme). 

Morfologicamente, a preposição se incorpora ao verbo como um prefixo e vira parte 

do verbo.  Assumiremos, tentativamente, que o fato de a preposição ser incorporada ao verbo 

faz com que, na morfologia (MS), o caso morfológico dos verbos do tipo objeto-

experienciador transitivos diretos (classe 2 para Landau e B&R) seja acusativo, ainda que, 

sintaticamente, o caso venha a ser outro (oblíquo, segundo LANDAU, 2010). 

Para a interpretação não psicológica de certos verbos psicológicos (ver LANDAU, 

2010), que admitem voz passiva (como em “a multidão foi acalmada pelo guarda”), proponho 

uma estrutura de verbo do tipo locatum, com uma preposição indicando mudança de posse. 

Assim, mostramos por que os verbos da classe 2 são ambíguos entre uma leitura agentiva e 

uma psicológica, como nos mostra Landau: a mesma morfologia esconde duas estruturas 

sintáticas subjacentes. 

Talvez os verbos das classes 3 e 4 de Cançado sejam um grupo de verbos com 
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interpretação psicológica estruturalmente ambíguos. 

 

Sua estrutura seria assim: 

 (77) 

                                                          v  

                           qp  

                         v                                  PP  

                                                  wo 

                                           DP                              P  

                                      a multidão            wo 

                                                              P                             N  

                                                              a                          calma  

 

Essa estrutura é semelhante à proposta de Hale e Keyser (1993) para os verbos 

location/locatum.  

Assim, recapitulando, no que diz respeito aos verbos psicológicos, podemos pensar em 

duas estruturas diferentes para tratar de comportamentos sintáticos diferentes. Os verbos da 

classe 2 de Landau, B&R, Arad, e classes 3 e 4 de Cançado apresentam comportamentos 

sintático-semânticos distintos dos demais verbos considerados psicológicos. Essas classes 

descritas acima apresentam voz passiva sintática. Como explicar essa diferença? Através de 

uma ambiguidade estrutural. Acreditamos, também, que tais verbos psicológicos, quando têm 

interpretação realmente psicológica, envolvem um vezinho estativo, não um vezinho 

eventivo/agentivo. 

 

 

4.3 Resumindo a proposta 

 

Nossas perguntas inicais eram: 

 
(i) Como os verbos psicológicos selecionam seus argumentos e como eles são 

interpretados? 

Assim como Landau (2010) assumimos que o objeto-experienciador dos verbos 

psicológicos seja interpretado como um locativo. Na sentença, O desenho assustou a criança, 
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uma paráfrase possível envolve um nome de base e um objeto locativo:  

O desenho causou susto na criança.  

 

                     estrutura locativa 

 

 
(ii) Que relação existe (se houver) entre a morfologia do verbo e a estrutura de evento 

associada a ele?  

 

Conforme abordado na seção anterior, verbos psicológicos do tipo ObjExp e verbos 

location/locatum possuem morfologia semelhante (prefixo mais nome de base), mas 

comportamentos sintáticos distintos (passivização, telicidade). Portanto, se assumíssemos que 

ambos tivessem a mesma estrutura sintática subjacente, seria esperado que tivessem o mesmo 

comportamento sintático, o que não ocorre.  

Propomos, assim, que os verbos tenham duas estruturas sintáticas subjacentes 

(descritas em 76 e77 acima). 

Temos como embasamento teórico a Morfologia Distribuída. 

Com Hale & Keyser (1993/2002) adotamos a ideia de incorporação. É importante 

ressaltar que o processo de incorporação é um movimento morfológico e não sintático. Na 

Morfologia Distribuída, estrutura sintática alimenta a estrutura morfológica.  

Na sintaxe, ocorre uma relação da preposição com o complemento, que forma uma 

estrutura locativa: pavor na plateia, por exemplo. O objeto é, de fato, indireto e o caso 

estrutural é oblíquo. Já na morfologia, como a preposição foi incorporada e passa a fazer parte 

do verbo, a pronúncia será verbo mais complemento: apavorar a plateia. E o caso se 

manifestará morfologicamente como caso acusativo.  

Nossa proposta é de que haja duas estruturas sintáticas subjacentes diferentes para 

tratar de verbos que são estruturalmente ambíguos, como acalmar. Na estrutura sintática 

subjacente estativa, o experienciador é visto como um locativo, introduzido pela preposição; 

Quando o verbo tem argumento externo agente, aceitará a apassivização, e, segundo nossa 

proposta, terá uma estrutura sintática subjacente como a dos verbos location/locatum.  

Isso quer dizer que uma estrutura morfológica pode ter duas estruturas sintáticas subjacentes 

distintas. Assim, mostramos que (1) apesar da semelhança morfológica, verbos 

location/locatum e verbos psicológicos formam classes distintas, e (2) nem sempre um verbo 

com um argumento experienciador é um verbo “psicológico”, no sentido discutido neste 
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trabalho. 

 

4.4 O que fica por explicar 

 

 O principal problema que fica por explicar é o do backward binding. À primeira vista 

podemos dizer que os DP’s se organizam relativamente de maneira aleatória na estrutura 

sintática: 

                            (78)  Pauloi disse que elei viria para o jantar. 

 

 Paulo e ele têm os mesmos índices, ou seja, ambos são a mesma pessoa. Mas o 

contrário não é aceitável: 

             

                (79) *Elei disse que Pauloi viria para o jantar.  

 

Note-se que ele e Paulo não podem ser coindexados.  

 

 O exemplo acima mostra que a atribuição da referência ao pronome não é aleatória e 

arbitrária, o que levou ao desenvolvimento de análises e teorias que dessem conta dessa 

propriedade observada em diversas línguas. 

Chomsky (1981), na Teoria GB (Government and Binding Theory) e posteriomente (e 

reformulada) no Programa Minimalista (Minimalist Program) postulou uma teoria que olharia 

para ligações referenciais entre os DP’s e a chamou de Teoria da Ligação (Binding Theory). 

A Teoria da ligação envolve o conceito de c-comando e compreende três princípios: 

 

Princípio A = toda anáfora deve ser c-comandada pelo seu antecedente no seu domínio de 

vinculação. 

Princípio B = diz que o pronome deve ser livre dentro no seu domínio de vinculação. 

Princípio C = diz que uma expressão referencial deve ser livre em qualquer domínio. 

 

 Nessa pesquisa, não iremos tratar de situações que envolvam os princípios B, C. 

  Consideremos a sentença abaixo: 

  

(80)             Comentários sobre si mesmai preocupam Joanai. 
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Sabemos que a interpretação dos reflexivos depende da sua relação com o seu 

antecedente, e que eles devem concordar em gênero e em número. No entanto, na sentença 

acima, Joana não está c-comandando a anáfora à qual está coindexada. A princípio, está 

violando o princípio A da teoria da ligação. Essa construção é possível nos verbos 

psicológicos do tipo objeto-experienciador (e, segundo CANÇADO 2002; ARAD 1998, 

LANDAU 2010, entre outros, em construções estativas de um modo geral). Vejamos outros 

exemplos onde a anáfora presente no sujeito tem como referente o objeto direto da sentença:  

 

(81) Estórias sobre si mesmai agradam muito Mariai. 

(82) Falatórios sobre si mesmoi incomodam Joãoi. 

 

Márcia Cançado (2002) considera que, no português, o backward binding não é uma 

propriedade exclusiva dos verbos psicológicos. Segundo a autora, outros verbos transitivos 

fazem construções semelhantes. Vejamos: 

 

 

(83) A consciência de si próprioi ajuda muito o professori. 

(84) A severa disciplina consigo mesmo torna Paulo um professo autoritário. 

(85) A excessiva confiança em si mesmo custou a vida de Sam. 

(86) A insegurança em si mesmoi levou João à falênciai. 

      (Cançado, 2002 – p. 17). 

Como a proposta da autora está ligada a uma teoria baseada em papéis temáticos 

decorrentes de acarretamentos, Cançado sinaliza que as sentenças acima são exemplos de que 

os verbos das classes 2, 3 e 4 compartilham o mesmo tipo de acarretamento para a posição de 

sujeito: desencadeador. Segundo a autora, houve uma tentativa de mostrar que o 

desencadeador costumeiramente ocupa posições mais altas na estrutura, seguindo princípios 

da Hierarquia Temática. No entanto, Cançado afirma que novos contraexemplos refutaram a 

ideia de proeminência do desencadeador para a posição de sujeito. Outros predicados 

complexos podem assumir essa posição, afirma: 

 

(87) A confiança em si mesmo é a virtude mais evidente de João. 

(88) O descuido consigo mesmo se inclui entre os vários defeitos de Sam. 
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(89) As estórias sobre si mesmo têm a aprovação do vaidoso mestre. 

       (Cançado, 2002 – p. 17). 

 

 

 A autora, portanto, não considera que uma proposta baseada na hierarquia temática 

seja satisfatória para explicar o backward binding, nem que essa seja uma propriedade 

exclusiva de verbos psicológicos e, portanto, não apresenta uma abordagem que explique tal 

fenômeno. 

  

 Maya Arad (1998) não considera que haja uma estrutura previamente estabelecida para 

verbos psicológicos. Segundo a autora, verbos que não são agentivos têm a possibilidade de 

ter um argumento experienciador, seguindo, é claro, certos critérios.
31

 Verbos estativos são os 

que possuem uma interpretação psicológica. Se não há verbo psicológico, de fato, por 

essência, o backward binding, naturalmente, não será uma propriedade sintática exclusiva 

para essa/qualquer classe de verbos. 

 Nossa proposta não explica o backward binding. Apresentamos duas estruturas 

diferentes para tratar dos verbos psicológicos ObjExp que possuem comportamentos 

sintáticos diferentes. No entanto, em ambas as estruturas, a anáfora que faz parte do sujeito da 

sentença não aparece numa configuração em que seja c-comandada pelo seu referente, o 

experienciador. Mas o assunto, como a literatura citada acima mostra, não está encerrado, e há 

um debate sobre ser ou não backward binding uma propriedade exclusiva dos verbos 

psicológicos. De todo modo, a propriedade tem que ser explicada, o que não foi feito no 

presente trabalho – e, de fato, assumindo que não é uma propriedade exclusiva de verbos 

psicológicos, a discussão ficaria fora de seu escopo. 

 

                                                      
31

  Ver a seção 2.2 deste trabalho para uma discussão mais detalhada sobre o assunto. 
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Capítulo 5. Conclusão 

 

 

Na pesquisa que desenvolvemos no mestrado, procuramos levar em consideração as 

virtudes das propostas que a literatura oferece, buscando evitar seus problemas. Nossa 

proposta está voltada para a estrutura de evento que está por trás dos verbos psicológicos 

ObjExp e tem como arcabouço teórico a Morfologia Distribuída. Acreditamos que, com essa 

abordagem, nos aproximamos de uma explicação para as questões discutidas anteriormente e 

pudemos explicar certas propriedades aspectuais desses verbos, como o fato de eles aceitarem 

leitura atélica mesmo denotando uma mudança de estado em um complemento quantificado 

(por exemplo, “o filme emocionou a moça por horas”). 

 Propusemos uma combinação entre as propostas de Landau (2010) e Hale e Keyser 

(1993, 2002) para tratar dos verbos psicológicos do tipo objeto-experienciador. Nossa 

proposta dá conta de diferentes propriedades desses verbos, como o fato de alguns terem 

interpretação ambígua (agentiva e estativa), mostrando que a morfologia do verbo possui duas 

estruturas sintáticas subjacentes. Esperamos ter mostrado que um tratamento onde a 

morfologia do verbo tem relação com a estrutura de evento sintaticamente representada 

apresenta vantagens em relação a propostas lexicalistas. Um dos problemas encontrados com 

teorias do léxico, como a proposta de Belletti e Rizzi mais especificamente, é que, à medida 

que tais verbos são expostos a determinadas realizações sintáticas distintas, é necessário supor 

a existência de novos itens homófonos, inflando o léxico. Ademais, tais propostas só 

descrevem, pouco explicam. 

Pudemos observar que os verbos psicológicos e os verbos location e locatum possuem 

morfologia semelhante, mas que apresentam diferenças semânticas e/ou sintáticas. Se 

assumíssemos que ambos têm estruturas morfossintáticas semelhantes (como decorrência da 

semelhança morfológica), e que a morfossintaxe é uma estrutura sintática, determinando o 

comportamento sintático do item, esperar-se-ia que o comportamento sintático dos dois 

grupos de verbos fosse semelhante. Porém, como pudemos atestar, as coisas não são desse 

modo. 

Diante do que foi apresentado, podemos pensar em soluções para essa assimetria. Ou 

consideramos que os verbos psicológicos e os verbos location/locatum possuem a mesma 

estrutura morfossintática, mas essa estrutura não é tão diretamente relacionada ao 

comportamento deles, isto é, a estrutura morfossintática não determina o comportamento 

sintático do verbo, ou consideramos que eles não têm a mesma estrutura morfossintática, 
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ainda que permaneçam semelhantes morfologicamente. Considerando o arcabouço teórico 

que adotamos, a segunda opção parece ser a mais adequada. 
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6. Anexo 

 

Verbos Prefixos realizados Nomes associados Apassivização Telicidade 

Abalar   Não Não 

Abater   Abatimento Não Não 

Abismar   Não Não 

Aborrecer  Aborrecimento Sim Não  

Abrandar a-   Não Não 

Abrasar a-  Brasa Não Não 

Acabrunhar   Sim Não 

Acalantar  Acalanto Sim Não 

Acalmar a-   Calma (base) Sim Não 

Acalorar a-  Calor (base) Sim Não 

Afligir  Aflição Não Não 

Agradar a-  Agradecimento Não Não 

Alarmar  Alarme Sim Não 

Alegrar  Alegria Sim Não 

Alucinar  Alucinação Não Não 

Amolar  Amolação Sim Não 

Amolecer         a-  Sim Não 

Amuar   Sim Não 

Aniquilar  Aniquilação Sim Não 

Anuviar          a- Nuvem Não Não 

Apavorar          a- Pavor (base) Sim Não 

Aplacar         a- Placa Não Não 

Aporrinhar  Aporrinhação Sim Não 

Atemorizar         a- Temor (base) Sim Não 

Atordoar   Sim Não 

Atormentar          a- Tormento (base) Sim Não 

Azucrinar   Sim Não 

Bagunçar  Bagunça (base) ?Sim Não 

Bajular  Bajulação Sim Não 
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Balançar   Não Não 

Baldar   Não Não 

Baquear  Baque (base) ?Sim Não 

Baratinar   Não Não 

Brochar   Não Não 

Bronquear  Bronca Não Não 

Calejar   Não Não 

Candongar   Não Não 

Cansar  Cansaço Não Não 

Cativar   Sim Não 

Censurar  Censura (base) Sim Não 

Chatear  Chateação ?Sim Não 

Comover  Comoção Sim Não 

Concentrar  Concentração Não Não 

Confortar  Conforto (base) Sim Não 

Conquistar  Conquista (base) Sim Não 

Consolar  Consolo (base) Sim Não 

Danar   Não Não 

Debochar  Deboche (base) Não Não 

Decepcionar  Decepção Sim Não 

Denegrir   Sim Não 

Depreciar  Depreciação Sim Não 

Deprimir  Depressão Sim Não 

Derrotar  Derrota (base) Sim Não 

Desacatar  Desacato (base) Sim Não 

Desaconselhar  Desaconselho (base) Sim Não 

Desafiar  Desafio (base) Sim Não 

Desafrontar  Desafronta (base) Não Não 

Desagradar  Desagrado (base) Não Não 

Desajustar  Desajuste (base) Não Não 

Desalentar  Desalento (base) Não Não 

Desanimar  Desânimo (base) ?Sim Não 
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Desanuviar   Não Não 

Desarmar   Não Não 

Desassossegar  Desassossego Não Não 

Desconcentrar   Não Não 

Desconcertar  desconcerto Não Não 

Desconsolar   Não Não 

Descontar  Desconto (base) Não Não 

Descontrolar  Descontrole Não Não 

Desdenhar  Desdenho Sim Não 

Desembaraçar  Desembaraço Não Não 

Desencorajar   Sim Não 

Desenfadar   Não Não 

Desenganar  Desengano Sim Não 

Desestabilizar   Sim Não 

Desiludir  Desilusão Sim Não 

Desvalorizar  Desvalorização/valor Sim Não 

Embananar Em-  Não Não 

Embasbacar Em-  Não Não 

Embrabecer Em-  Não Não 

Embromar  Embromação ?Sim Não 

Empobrecer Em- Empobrecimento Não Não 

Enaltecer en-  Sim Não 

Encabular   Não Não 

Encantar en- Encanto (base) Não Não 

Encher   Não Não 

Endoidecer En-  Não Não 

Endurecer en- Endurecimento Não Não 

Enegrecer e-  Não Não 

Enfadar  Enfado Não Não 

Enfezar   ?sim Não 

Enfurecer En- Fúria (base) Não Não 

Enlouquecer en-  Não Não 
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Enraivecer En- Raiva Não Não 

Enrascar   Não Não 

Ensandecer En-  Não Não 

Enternecer   Não Não 

Entojar   Não Não 

Entontecer En-  Não Não 

Entreter  Entretenimento Sim Não 

Entusiasmar  Entusiasmo ?Sim Não 

Escandalizar  Escândalo Sim Não 

Espantar  Espanto (base) Sim Não 

Estimular  Estímulo Sim Não 

Excitar  Excitação Sim Não 

 Fascinar  Fascínio Não Não 

Grilar   Não Não 

Honrar  Honra (base) Sim Não 

Horrorizar  Horror (base) Não Não 

Humilhar  Humilhação Sim Não 

Iludir  Ilusão Sim Não 

Importunar   Sim Não 

Incomodar  Incômodo Sim Não 

Influenciar  Influência Sim Não 

Inibir  Inibição Não Não 

Inquietar  Inquietação Não Não 

Intimidar  Intimidação Sim Não 

Irritar  Irritação Sim Não 

Magoar  Mágoa (base) Sim Não 

Maravilhar   Não Não 

Martirizar  Martírio Sim Não 

Melindrar   Não Não 

Motivar  Motivação Sim Não 

Obcecar   Sim Não 

Ofender   Ofensa  Sim Não 



 

71 
 

Orgulhar  Orgulho (base) Não Não 

Pacificar  Pacificação Não Não 

Pasmar   Não Não 

Perturbar  Perturbação Sim Não 

Preocupar Pre- Preocupação Não Não 

Provocar  Provocação Sim Não 

Reanimar  Reanimação Sim Não 

Reconfortar  Reconforto Sim Não 

Reprimir  Repressão Sim Não 

Revitalizar  Revitalização Sim Não 

Revoltar  Revolta (base) Não Não 

Serenar   Não Não 

Sofrer   Não Não 

Suavizar   Não Não 

Tranquilizar   Sim Não 

Traumatizar  Trauma (base) Sim Não 
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