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Resumo 

 

PARA UM ESTUDO DAS CONSTRUÇÕES ESTATIVAS NO PB 

 

Andreia Muniz Alves 

Orientador: Prof
o
 Dr. Alessandro Boechat de Medeiros 

 

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

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

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

 

De acordo com a literatura (WASOW, 1977; DUBINSKY; SIMANGO, 1996), há dois 

tipos diferentes de passivas: a passiva verbal, que exprime um evento, por esse motivo é 

conhecida como passiva eventiva (como, por exemplo, A porta foi aberta (pelo João)); e a 

adjetiva, que denota um estado, por isso é chamada de passiva estativa (como, por exemplo, A 

porta está aberta (*pelo João)). As duas principais diferenças entre elas são que a primeira não 

só admite a introdução de um by-phrase, como também só permite o uso do auxiliar ser, que 

irá fornecer a noção de tempo e aspecto; já a segunda normalmente não admite a adjunção de 

by-phrase e, além disso, pode não só ocorrer com verbos cópulas, como também com verbos 

de ligação. Porém, apesar de parecer uma classe homogênea, as passivas estativas, de acordo 

com Kratzer (2000), podem ser separadas em pelo menos dois grupos: as passivas adjetivas de 

estado alvo, que descrevem um estado reversível não necessariamente decorrente de um 

evento (ex.: Os caramelos estão escondidos), e as passivas adjetivas de estado resultante, que 

descrevem um estado necessariamente decorrente de um evento e é irreversível (ex.: O 

teorema está provado). Kratzer, que se baseia na distinção feita por Parson (1990), propõe que 

as passivas de estado alvo, por denotarem estados reversíveis, transitórios, aceitam o uso de 

still (ainda) no inglês e de immer noch no alemão; enquanto as passivas adjetivas de estado 

resultante, por denotarem um estado de um evento descrito pelo verbo de base ter culminado 

– e que, portanto, não podem ser revertidos –, não aceitam a adjunção do advérbio still / 

immer noch.  

Em função desta diferença, ela sugere duas construções distintas para os particípios 

adjetivos. O objetivo deste trabalho é mostrar que além da distinção feita entre passivas de 



estado resultante e de estado alvo, esses grupos não são homogêneos, pois algumas 

construções permitem o uso de um by-phrase. Em função disso, iremos, baseando-nos em 

Alexidou e Anagnostopoulou (2008), sugerir uma estrutura para as construções estativas com 

by-phrase. Para o desenvolvimento deste trabalho adotaremos como linha teórica a 

Morfologia Distribuída (MARANTZ, 1997), uma vertente da Gramática Gerativa que defende 

que o mesmo mecanismo que gera sentenças (a sintaxe) também gera palavras. 

 

Palavra chave: morfologia distribuída, passivas, passivas adjetivas, estado alvo, estado 

resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

PARA UM ESTUDO DAS CONSTRUÇÕES ESTATIVAS NO PB 

 

Andreia Muniz Alves 

Orientador: Prof
o
 Dr. Alessandro Boechat de Medeiros 

 

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

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

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

 

According to the literature (WASOW, 1977; DUBINSKY; SIMANGO, 1996), there 

are two different types of passives voices: verbal passives that express an event, and for this 

reason are known as eventive passive (e.g. The door was opened (by John)); and the adjective 

ones, denoting a state, and therefore called stative passive (e.g. The door is open (*by John)). 

The two major differences between these constructions is that the former not only allows the 

adjunction of a by-phrase, but also allows the use of only ser as the auxiliary, which will 

provide the sense of aspect and time. The second construction normally does not allow the 

addition of a by-phrase, and moreover, it can occur with both copula and linking verbs. 

Although they seem to be a homogeneous class, according to Kratzer (2000), the stative 

passive constructions can be separated into at least two groups: the target state passive, which 

describes a reversible condition not necessarily due to an event (e.g. The caramels are 

hidden), and the resulting state passive, which describes an irreversible state caused by an 

event (e.g. The theorem is proved). Based on the distinction made by Parson (1990), Kratzer 

suggests that target state passive constructions denote reversible, transient states, and support 

the use of still in English and immer noch in German; on the other hand, the resulting state 

passive denotes a state of an event described by the basic verb to have culminated – and 

therefore can not be reversed. The resulting state passive does not accept the addition of the 

adverb still / immer noch. 

Because of this difference, Kratzer suggests two separate structures for adjectives 

participles. This thesis aims at showing that in addition to the distinction between passive 

resulting state and target state constructions, these groups of passives are not homogeneous 



because some structures allow the use of by-phrase. As a result, based on Alexidou & 

Anagnostopoulou (2008), this thesis also suggests a structure for the stative constructions 

with by-phrase. The theoretical background adopted by this analysis is Distributed 

Morphology (MARANTZ, 1997), a branch of Generative Grammar which argues that the 

same mechanism that generates sentences (syntax) also generates words. 

 

Keys-words: distributed morphology, passive, adjectival passive, target state, resultant state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mais vale o fim de uma coisa que seu começo.” (Cf. Ecle 6, 8) 
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1. Introdução 

  

Diversos trabalhos foram publicados caracterizando dois tipos de passivas, chamadas 

de passivas verbais e adjetivas (ver seção 3.1). Vejamos os exemplos abaixo: 

  

(1.1) a. A porta foi fechada [pelo João] 

         b. A porta está fechada [*pelo João] 

 

Como podemos verificar no exemplo (1.1a) apresentado acima, a passiva verbal tem 

como auxiliar o verbo ser além de permitir a introdução de um by-phrase; já no exemplo 

envolvendo a passiva adjetiva (1.1b) temos uma relação de predicação envolvendo um verbo 

cópula e a presença de um by-phrase torna a frase agramatical.  

Porém, a distinção feita acima não dá conta da diversidade encontrada no conjunto das 

passivas adjetivas. De acordo com Kratzer (2000), as passivas adjetivas não formam uma 

classe homogênea, como a discussão acima sugere. Segundo a autora, há dois tipos de 

passivas adjetivas: a passiva adjetiva de estado alvo, que descreve um estado reversível 

(exemplo (1.2.a)), não necessariamente decorrente de um evento, e a passiva adjetiva de 

estado resultante (exemplo (1.2.b)), que descreve um estado necessariamente decorrente de 

um evento e irreversível. 

 

(1.2) a. A porta [ainda] está fechada. 

          b. O réu [*ainda] está absolvido. 

 

Por indicar um estado reversível, as passivas de estado alvo aceitam o uso do advérbio 

ainda; já as passivas adjetivas de estado resultante obviamente não o aceitam. De fato, o 

licenciamento do advérbio funciona como um teste para identificar um ou outro tipo de 

passiva adjetiva (KRATZER, 2000). 

No entanto, como veremos mais a diante (3.2), entre esses dois grupos de passivas 

adjetivas, de estado resultante e estado alvo, não parecem homogeneamente aceitar ou recusar 

o acréscimo de um by-phrase. Vejamos os exemplos apresentados abaixo: 

 

(1.3) a. O teorema [*ainda] está provado [*pelo cientista]. (estado resultante) 

         b. O réu [*ainda] está absolvido [pelo juiz]. (estado resultante) 
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(1.4) a. A porta [ainda] está aberta [* pelo menino]. (estado alvo) 

         b. O prédio [ainda] está ocupado [pelos manifestantes]. (estado alvo) 

 

Neste trabalho estudamos as propriedades das passivas estativas no Português 

Brasileiro (PB) com foco nas estruturas estar + particípio passado, com a cópula estar 

preferencialmente no presente (usaremos o estar no pretérito perfeito somente para fazer o 

teste proposto por MEDEIROS, 2008, por X tempo). O objetivo principal deste trabalho é 

investigar o licenciamento do by-phrase em sentenças como O réu está absolvido pelo juiz 

(estado resultante) e O prédio ainda está ocupado pelos manifestantes (estado alvo), a fim de 

propor uma estrutura arbórea que abranja os diferentes tipos de passivas estativas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos nossa intuição e a de outros falantes; 

para a consulta a outros falantes, valemo-nos de questionários solicitando aos voluntários 

julgamentos de gramaticalidade das sentenças em que as passivas adjetivas ocorrem. A 

consulta a dicionários nos serviu principalmente como fonte de dados e informações diversas, 

quando relevante. 

A linha teórica adotada para o desenvolvimento desta pesquisa é a Morfologia 

Distribuída, que será apresentada no capítulo (2), uma corrente da Gramática Gerativa não 

lexicalista que defende que as mesmas operações que formam sentenças estão envolvidas na 

derivação de palavras. Assim, para esta corrente, o único componente gerativo é a sintaxe. 

No capítulo (3) serão apresentadas as diferenças básicas entre a passiva verbal e a 

adjetiva; além disso, será feita uma breve resenha das recentes pesquisas sobre as passivas 

adjetivas, mostrando que essa classe não é homogênea – e que as abordagens ainda não 

resolvem alguns problemas. Ao final do capítulo falaremos sobre as passivas adjetivas em 

grego e hebraico. No capítulo (4), serão apresentados os dados e problemas no português 

brasileiro; em seguida proporemos soluções para pelo menos alguns dos problemas 

apresentados. Finalmente no capítulo (5) apresentamos as considerações finais. 
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2. A Morfologia Distribuída 

 

2.1. Introdução 

 

A Morfologia Distribuída é uma vertente não-lexicalista da Teoria Gerativa que surgiu 

no início dos anos 1990 e teve como marco inicial a publicação do artigo de Moris Halle e 

Alec Marantz, Distributed Morphology and the Pieces of Inflection (1993). O artigo introduz 

o nome Morfologia Distribuída (doravante MD), do inglês Distributed Morphology. Nesse 

modelo, tanto as palavras quanto as sentenças são construídas através dos mesmos 

mecanismos sintáticos, ou seja, a sintaxe é o único componente gerativo do sistema. 

Para teorias que adotam alguma forma de lexicalismo há dois componentes gerativos: 

o léxico e a sintaxe. No léxico, as palavras são formadas através de operações diferentes das 

típicas operações sintáticas, concatenar e mover. Assim, de acordo com teorias que adotam o 

lexicalismo, as palavras já vêm prontas do léxico – com todas as informações formais, 

semânticas e fonológicas –; elas são os átomos com que a sintaxe opera. Dentro dessa linha 

temos duas perspectivas diferentes: (a) o Lexicalismo Forte para o qual não só a morfologia 

derivacional, como também a flexional estão no léxico; e (b) o Lexicalismo Fraco defendendo 

que a morfologia derivacional está no léxico, enquanto a flexional está na própria sintaxe 

(Chomsky 1995, capítulo 2). Desta forma, independente da perspectiva, teríamos dois 

componentes gerativos: um que gera as palavras ou radicais no léxico e outro que gera as 

sentenças.  

Na MD as coisas são diferentes, pois as mesmas operações que geram as sentenças 

(concatenar e mover) também formarão palavras. Nessa teoria, a computação sintática não 

opera com palavras já formadas, mas com traços abstratos ou feixes dos mesmos, que são 

concatenados para formar palavras. Ademais, na MD não há um léxico no sentido tradicional 

– onde as palavras ficam armazenadas e serão extraídas depois para Numeration 

(CHOMSKY, 1995) –, mas há três Listas (ver seção 2.2) nas quais ficam distribuídas as 

propriedades contidas no léxico em teorias lexicalistas. A MD também pode ser caracterizada 

por três propriedades que a diferenciam das demais teorias morfológicas; são elas:  

(a) A Inserção Tardia significa que as propriedades fonológicas são inseridas 

tardiamente nos nós terminais morfossintáticos, ou seja, as propriedades fonológicas só serão 

inseridas após a realização de todas as operações sintáticas e morfológicas. Sendo assim, as 

categorias sintáticas não têm conteúdo fonológico, são abstratas. 
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“A diferença crucial entre a teoria da Morfologia Distribuída (MD) e as teorias 

lexicalistas é esta: na MD os traços sintático-semânticos que entram na computação 

sintática não são acoplados desde o início com traços fonológicos, ao passo que nas 

teorias lexicalistas as unidades lexicais que são o input da sintaxe são dotadas de traços 

fonológicos, traços semânticos e formais desde o início da derivação (desde a numeração, 

na teoria minimalista).” 

(Lemle 2005, p. 6) 

 

(b) Subespecificação quer dizer, primeiramente, que um item de vocabulário não é 

apenas uma sequência de sons, mas também possui uma especificação, isto é, informações 

morfossintáticas e especificação contextual necessárias para sua inserção nos nós derivados 

das operações sintáticas e morfológicas. Em segundo lugar, quer dizer principalmente que 

uma expressão fonológica não precisa ser completamente especificada para a posição sintática 

em que será inserida, isto é, ela pode ser subespecificada em relação aos traços albergados 

pelo nó em que será inserida: basta que sua especificação seja um subconjunto da 

especificação do nó em questão. 

 

(c) Estrutura Sintática Hierarquizada All the way down quer dizer que tanto os 

elementos da sintaxe quanto os da morfologia vão entrar na mesma estrutura de constituinte 

(com árvores binárias), ou seja, as palavras são estruturas hierárquicas geradas pela sintaxe.  

 

A MD é, portanto, uma teoria que não precisa de um Léxico gerativo ou que assume 

um léxico onde as palavras ficam armazenadas já prontas. Assume, outrossim, que, assim 

como as sentenças, as palavras são formadas na sintaxe, não havendo com isso dois ambientes 

gerativos distintos: um para palavras e outro para sentenças.  

 

2.2. As três listas 

 

Como vimos anteriormente, nas teorias lexicalistas temos dois componentes 

computacionais, um é o Léxico onde palavras e morfemas são criados, tipicamente, por meio 

de operações distintas das que formam sentenças. Saindo do léxico (com suas informações 

fonológicas, formais e semânticas), as palavras são selecionadas, postas numa Numeração, e 

chegam à sintaxe como unidades de nível zero para a computação. Na MD as informações 
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associadas aos itens lexicais nas teorias lexicalistas são distribuídas em três listas, acessadas 

em momentos distintos ao longo da derivação sintática.  

 

(1) A Lista 1, também chamada de “léxico estrito” (MARANTZ, 1997), fornece 

unidades atômicas, que são os feixes de traços morfossintáticos abstratos, e, 

possivelmente, previsões de pontos de inserção de raízes. Esses traços são 

totalmente desprovidos de conteúdo fonológico; no entanto no que diz respeito às 

raízes há uma grande discussão sobre se estes itens já entram na derivação com 

conteúdo fonológico ou não (ver EMBICK, 2000 para uma discussão a respeito). 

Os traços morfossintáticos são fornecidos pela GU (Gramática Universal).  

 

(2) A Lista 2 é o Vocabulário, local em que ficam armazenados os itens de 

vocabulário, sequências de sons que trazem informações morfossintáticas 

suficientes para sua inserção nos nós terminais sintáticos. O Vocabulário também 

pode ser entendido como uma lista de regras que relacionam sons a contextos 

morfossintáticos específicos. Assim, cada item do Vocabulário é visto como uma 

regra que estabelece uma correspondência entre um som e um conjunto de traços 

num nó terminal sintático.  

 

(3) A Lista 3 é a Enciclopédia, lista dos significados das raízes em determinados 

contextos sintáticos. Trata-se da parte do significado ligado ao conhecimento de 

mundo; não se trata de significado gramatical. 

 

Portanto, a Morfologia Distribuída explode o Léxico (MARANTZ, 1997), onde as 

palavras eram anteriormente formadas, e as informações que antes ficavam armazenadas nele 

são, na MD, distribuídas nas três listas apresentadas acima. Vejamos o esquema abaixo 

(HARLEY; NOYER, 1999): 
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(2.1) 

 

 

 

 

Como podemos ver, temos a lista 1 que lista os feixes de traços “morfossintáticos”, ou 

seja, morfemas sem conteúdo fonológico. A sintaxe operará com esses feixes apenas. No 

início da derivação forma-se uma numeração, isto é, são selecionados na lista 1 os feixes de 

Traços morfossintáticos 
[Det] [Raiz] [pl] etc. 

Lista 1 

Itens de Vocabulário 
/gat-/: [Raiz] [+cont] [+anim] 
/-s/: [Num] [pl] 

Lista 2 

Enciclopédia 
(conhecimento extralinguístico) 

Gato: animal de quatro patas, que mia. 
Mesa: móvel onde se faz a refeição. 

Lista 3 

Operações Sintáticas 
(Juntar, Mover) 

Forma Lógica 

Operações Morfológicas 
(Juntar, Fundir, Fissionar etc.) 

Inserção das formas fonológicas 
(Itens de Vocabulário) 

Interface Conceitual 
(“significado”) 
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traços com os quais a sintaxe irá trabalhar através das operações concatenar, mover e copiar. 

Após as operações sintáticas, ocorre o spell-out e as informações são enviadas para LF e para 

a Estrutura Morfológica, onde as operações morfológicas (ver seção 2.4) ocorrerão. Somente 

após todas as operações morfológicas a lista 2 será acessada, ocorrendo a inserção dos itens 

de vocabulário nos nós terminais (por isso se diz que a teoria é uma teoria de inserção tardia); 

a partir daí podem ocorrer regras de reajuste fonológico (ver seção 2.5). Por fim a derivação é 

enviada para a Interface Conceitual, momento em que a lista 3, onde ficam armazenados os 

significados idiossincráticos das expressões, é acessada (ver seção 2.3.3). 

 

2.3. Morfemas, Itens de Vocabulário e Enciclopédia 

 

2.3.1. Morfemas 

 

Na MD o termo morfema não se refere a uma expressão fonológica, ou a um signo 

saussureano, mas a um nó terminal morfossintático formado por feixes de traços formais e 

semânticos – esses traços são fornecidos pela GU.  

Assumindo inserção tardia também das raízes, os morfemas, na MD, podem ser de 

duas naturezas diferentes: lexical (l) ou funcional (f). Os itens de vocabulário relativos aos 

morfemas-l não estão em competição e estão sujeitos às condições de licenciamento. Os 

licenciadores são, normalmente, os morfemas-f – cuja inserção da expressão fonológica é 

determinística – em certas relações estruturais com os morfemas-l correspondentes. Por 

exemplo, o morfema-l √mes-, raiz do nome “mesa”, é licenciado por um determinante ou um 

nominalizador (n) que o c-comanda no por exemplo (2.2). 

 

(2.2) 

               n 
          3 

             √MES-           n          

                         

O n (nominalizador), a (adjetivador) e v (verbalizador) são exemplos de morfemas 

categorizadores, isto é, são núcleos funcionais que irão conceder categoria às raízes, que são 

morfemas lexicais que não contêm traços categoriais. 

Os morfemas são, na MD, os átomos das computações sintáticas, portando traços 

formais e semânticos. 
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2.3.2. Itens de Vocabulário 

 

Os itens de vocabulário são sequências sonoras que serão inseridas nos nós terminais. 

Sua representação precisa conter traços semânticos, formais e morfológicos condizentes com 

os nós nos quais serão inseridos; mas eles não precisam conter todas as informações dos nós 

correspondentes. Isso quer dizer que eles podem ser subespecificados. Um nó pode conter 

mais informações que um item de vocabulário. No momento da inserção há uma competição 

entre os itens e ganha aquele que for mais especificado para o nó no qual será inserido. O 

princípio que norteia este pensamento é o Princípio do Subconjunto, apresentado abaixo: 

 

O expoente fonológico de um item de Vocabulário é inserido em um morfema na sequência 

terminal se o item parear todos ou um subconjunto dos traços gramaticais especificados no 

morfema terminal. A inserção não acontece se o item de vocabulário contém traços que não estão 

presentes no morfema. Onde vários itens de Vocabulário encontram as condições para a inserção, 

o item que parear o maior número de traços especificados no morfema terminal deve ser escolhido. 

(Halle 1997: 429; tradução de MEDEIROS, 2008) 

 

O Princípio do Subconjunto estabelece uma disputa entre os itens para definir qual 

deles será inserido no nó terminal. O vocabulário (lista 2) fornece, assim, um conjunto de 

peças fonológicas a serem inseridas nos morfemas no momento do spell-out. 

 

2.3.3. Enciclopédia 

 

A Enciclopédia relaciona as informações linguísticas com extralinguísticas listando os 

significados idiossincráticos das expressões. A integração do significado das expressões se dá 

na interface conceitual, após a derivação ter passado por LF e já ter havido a inserção sonora. 

É neste momento que a lista 3 é acessada e se estabelecerá o significado não gramatical da 

expressão.  

 

2.4. Operações morfológicas 

  

No quadro teórico da MD, como dito anteriormente, temos outro nível em que podem 

ocorrer operações distintas das operações sintáticas – o nível Estrutura Morfológica 

(doravante EM). Neste nível pós-sintático acontecem operações para dar conta dos desacordos 
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entre o Vocabulário da língua e a estrutura sintática gerada. Às vezes um item de vocabulário 

realiza dois morfemas, ou dois itens realizam um morfema. Às vezes, é preciso inserir nós 

terminais numa estrutura sintática, para que sejam inseridas coisas como vogais temáticas, 

desinências de concordância, etc. Em função disso a MD postula a EM e algumas operações 

que ali ocorrem; são elas: morphological merger, fusão, fissão e empobrecimento. É 

importante ressaltar que neste nível não há inserção/ adição de conteúdo semântico ou 

sintático. 

 “O morphological merger (ou concatenação morfológica), proposto por Marantz 

(1984), foi originalmente um princípio de boa formação entre os níveis de representação na 

sintaxe.” (HARLEY; NOYER, 1999). O merger une dois nós terminais sob uma categoria, 

porém esses dois nós continuam independentes entre si, tanto que no momento em que a lista 

2 é acessada será inserido um item de vocabulário para cada nó distinto. Vejamos o exemplo 

retirado de Medeiros (2008):  

 

(2.3)    

                               DP 
3 
D      #P 

As       rp 
 #   nP 

      3  
ti 

  ni           # 
    3 

           √CAS-           n         /s/ 

                                  

 

Como vemos no exemplo (2.3), a raiz √CAS- se concatena com o núcleo 

nominalizador (n) formando o complexo nP que será depois movido e concatenado ao núcleo 

que contém os traços de número (#), formando a palavra “casas”; essa concatenação 

denomina-se morphological merger. O vestígio mostra o ponto de partida do movimento.  

 

A fusão é uma operação que funde dois nós irmãos em um só nó terminal, fazendo 

com que seja inserido neste nó somente um item de vocabulário. E este item precisa ter em 

sua especificação pelo menos um subconjunto dos traços contidos nos nós fundidos. Abaixo 

apresentamos um exemplo retirado de Embick (2000) para a passiva no latim: 
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(2.4)  Voz ativa     Voz passiva 

a. Laud-ō                           Laud-or 

b. Laud-ā-s                        Laud-ā-ris 

c. Laud-a-t                         Laud-ā-tur 

d. Laud-ā-mus                   Laud-ā-mur 

e. Laud-ā-tis                      Laud-ā-mini  

f. Laud-a-nt     Laud-ā-ntur 

 

Segunda a proposta de Embick (2000), o item de Vocabulário que realiza a voz 

passiva no paradigma é /r/, que aparece em quase todos os itens, menos na segunda pessoa do 

plural (ver exemplo (2.4.e), laud-ā-mini). A proposta de Embick é que haja fusão do nó de 

concordância (com os traços de 2ª pessoa do plural) com o nó de Voz (passiva). O item de 

Vocabulário disponível para a realização do nó resultante da fusão é –mini (2ª pessoa do 

plural passiva).  

 

A fissão, ao contrário da fusão, divide um nó em dois, e mais de um item de 

Vocabulário é inserido onde deveria haver somente um, como no exemplo abaixo, retirado de 

Harley & Noyer (1999), da afixação do verbo “dawa” em Tamazight Berber (língua falada, 

sobretudo no Norte da África): 

 

(2.5) a. singular   plural 

3m  i-dawa   dawa-n 

3f  t-dawa   dawa-n-t 

2m  t-dawa-d   t-dawa-m 

2f  t-dawa-d  t-dawa-n-t 

1  dawa-ɣ   n-dawa 

 

b. Vocabulary Items 

1. /n-/ ←→  1 pl 

2.  /-ɣ/ ←→  1 

3. /t-/ ←→  2 

4. /t-/ ←→  3 sg f 

5. /-m/ ←→  pl m (2) 

6. /i-/  ←→  sg m 
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7. /-d/  ←→  sg (2) 

8. /-n/  ←→  pl 

9. /-t/  ←→  f  

 

 Tomemos como exemplo o verbo t-dawa-d que está na 2ª pessoa do singular. Neste 

verbo temos o prefixo /t-/ que já traz a informação de 2ª pessoa, e, além dele, temos o sufixo 

/-d/, singular. Porém, o item de vocabulário /-d/, como vemos no exemplo (2.5.b) item 7, só 

poderá ser inserido se a informação que está entre parênteses já tiver sido descarregada, ou 

seja, o item de vocabulário /-d/ (singular) só poderá ser inserido após a inserção de /t-/ (2ª 

pessoa). Os parênteses indicam, assim, que os traços são secundariamente expressos pelo item 

de vocabulário, enquanto as informações ordinárias não estão entre parênteses. Note-se que 

nos itens do paradigma, as informações de número, gênero e pessoa, são expressas por um 

único item de vocabulário. No caso de t–dawa-d, os traços de número e pessoa separaram-se 

formando dois nós na estrutura morfológica, recebendo diferentes itens de Vocabulário. 

 

Empobrecimento significa o apagamento de um ou mais traços morfossintáticos em 

determinado nó sintático. A operação de empobrecimento explica casos em que esperaríamos 

que determinado item realizasse um nó sintático-morfológico, mas outro item, menos 

especificado, o realiza. Quando determinados traços são apagados a inserção de um item de 

vocabulário que possui o traço apagado não pode ocorrer, e neste lugar entra outro item 

menos especificado. Vejamos, por exemplo, o repertório dos clíticos de 3ª pessoa no espanhol 

que de acordo com Nevins (2007) podem ser marcados por caso, pessoa, número e gênero. 

Abaixo apresentamos o quadro dos clíticos de terceira pessoa em espanhol: 

 

(2.6)  Clíticos no espanhol 

lo: 3
a
 pessoa acusativo masculino 

la: 3
a
 pessoa acusativo feminino 

le: 3
a
 pessoa dativo masc/fem 

-s: plural de 3
a
 pessoa (los, las, les) 

 

No espanhol, é possível ocorrer em uma mesma sentença um argumento interno (seja 

acusativo, seja dativo) deslocado para esquerda e um clítico, como nos exemplos abaixo: 
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(2.7) El premio, lo dieron a Pedro ayer. 

                     3ª acus 

         [O prêmio, deram-no a Pedro ontem.] 

 

 

(2.8) A Pedro, le dieron el premio ayer. 

         3ª dativo 

         [A Pedro, deram-lhe o prêmio ontem.] 

 

No exemplo (2.8), o argumento deslocado, [el premio], ocorre com o clítico acusativo 

[lo], já na segunda sentença [a Pedro] ocorre com o clítico dativo [le]. Porém, no espanhol não 

é permitida a combinação dos clíticos acusativos de terceira pessoa com o clítico dativo de 

terceira pessoa, como no exemplo (2.9) em que a sentença se torna agramatical. A 

combinação permitida, para expressar as mesmas informações, é do clítico se (uma forma 

usada nas construções reflexivas, reciprocas e impessoais) com o clítico acusativo 

mencionado.  

 

(2.9) *A Pedro, el premio, le lo dieron ayer. 

 

(2.10) A Pedro, el premio, se lo dieron ayer. 

 

Nas sentenças apresentadas acima vemos que a frase (2.9) é agramatical, ela só se 

torna gramatical se colocarmos o clítico se, como no exemplo (2.10). No português esta frase 

ficaria A Pedro, o prêmio, deram-lho ontem. Em resumo, no espanhol teríamos a seguinte 

regra: 

 

(2.11) Regra de empobrecimento: 

          [dativo] → Ø/ ___ [acusativo] 

 

A MD trata esta peculiaridade do espanhol da seguinte maneira: no contexto de clítico 

acusativo de terceira pessoa, uma regra de empobrecimento apaga o traço dativo do outro 

clítico presente na estrutura. Assim, cria-se a possibilidade de inserção do clítico menos 

especificado nesta posição, a saber, o clítico se.  

 



24 
 

2.5. Reajustes Fonológicos 

 

Como temos visto até o momento, a MD trabalha com inserção tardia fazendo com 

que ela tenha uma grande diferença em relação às teorias da gramática anteriores, em que 

havia uma fonologia lexical e outra pós-lexical (pós-sintática). Na MD toda a fonologia é pós-

sintática. Porém, muitas vezes as informações fonológicas contidas em uma determinada 

entrada de um item de vocabulário não são suficientes para assegurar um output correto 

daquela expressão, por isso é necessário que ocorram as chamadas regras de reajuste 

fonológico. Harley e Noyer (1999) dão o exemplo de destroy/destruction em que há uma 

mudança fonológica da raiz destroy em contexto de nominalização, isto é, quando há a 

inserção de –ion a raiz sofre uma regra que muda sua rima, gerando destruct-. 

 

 

2.6. Conclusão 

 

Neste capítulo vimos uma breve apresentação do aparato teórico da MD, que, diferente 

da corrente principal da Gramática Gerativa, defende que o mesmo mecanismo que gera 

sentenças gera palavras. Além disso, vimos que ela trabalha com a inserção tardia das 

propriedades fonológicas, explicando, assim, inúmeros fenômenos em um grande número de 

línguas.  
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3. A passiva adjetiva 

 

Neste capítulo estudaremos as passivas adjetivas. Iniciaremos fazendo uma distinção 

entre as passivas eventivas ou verbais, e as passivas adjetivas ou estativas. Depois será feita 

uma apresentação dos principais estudos sobre as passivas adjetivas, ressaltando o trabalho de 

Kratzer (2000) que faz uma importante observação da distinção entre as passivas adjetivas de 

estado alvo e as passivas adjetivas de estado resultante no alemão. Na seção 3.3 mostraremos 

estudos feitos no hebraico e no grego. 

 

3.1. A distinção entre passiva eventiva e estativas 

 

As construções passivas, muito estudadas na literatura (WASOW, 1977; DUBINSKY; 

SIMANGO, 1996, entre outros), são recorrentes em diversas línguas e podem ser basicamente 

divididas em dois grupos: as passivas eventivas ou verbais, que exprimem um evento, e as 

passivas estativas ou adjetivas que denotam um estado. São conhecidas também como 

passivas sintática e lexical, respectivamente, numa divisão que pressupõe uma visão 

lexicalista separando sintaxe de léxico. O léxico, local das idiossincrasias, era o lugar no qual 

se formava a passiva adjetiva; já a passiva verbal era formada na sintaxe. Vejamos os 

exemplos abaixo: 

 

(3.1) a. A porta foi aberta. [pelo rapaz] 

         b. A porta está aberta. [*pelo rapaz] 

 

O exemplo (3.1.a) mostra uma passiva eventiva em que o argumento interno do verbo 

abrir, [a porta], ocupa a posição de sujeito da sentença. Importante observar que o verbo 

principal está na forma de particípio passado, e há um verbo auxiliar que fornece as 

informações temporais e aspectuais da sentença. Já no exemplo (3.1.b) temos uma passiva 

adjetiva, que denota um estado do sujeito da sentença. Ela é formada por um verbo cópula 

(por exemplo, estar) e um verbo no particípio passado. Como os exemplos nos mostram, há 

diferenças importantes entre as duas construções: enquanto na passiva verbal temos o auxiliar 

ser (não pode ser outro verbo) e a possibilidade de introduzir um by-phrase, a passiva adjetiva 

define uma predicação, aceita outros tipos de verbo fazendo sua ligação com o sujeito (a porta 
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ficou aberta, a porta parecia aberta etc) e normalmente não aceita a adjunção de um by-

phrase.   

Wasow (1977) preocupado em distinguir as passivas assume que há regras de 

redundância lexical e transformações. Elas diferenciar-se-iam em 5 critérios, representados 

abaixo: 

 

 Regras lexicais    Transformações 

Critério 1 não afeta a estrutura    não preserva a estrutura 

Critério 2 pode relacionar itens de    não muda a etiqueta do nó 

diferentes categorias gramaticais 

Critério 3 é local      não é local 

Critério 4 acontece antes das transformações  é alimentado pelas transformações 

Critério 5 tem exceções idiossincráticas   tem pouca ou nenhuma exceção 

 

O critério 1 diz respeito se na formação de uma passiva adjetiva e de uma passiva 

verbal afetaria a estrutura. Tendo em vista o pensamento da teoria GB a passiva verbal 

afetaria a estrutura, pois teríamos uma sentença na estrutura profunda que sofreria 

transformações e resultaria numa passiva verbal na estrutura de superfície. Nas passivas 

adjetivas não teríamos esses movimentos que afetariam a estrutura, pois os particípios destas 

seriam formados no léxico. O que Wasow chama de transformações são os movimentos que 

ocorreriam na sintaxe, por isso, de acordo com o critério 4, a passiva adjetiva se dá antes das 

transformações,  já que ela ocorre no léxico, isto é, ela é local, seguindo o critério 3. O que 

seria contrário às passivas verbais que seriam alimentadas pelas transformações e não seriam 

locais, pois acontecem na sintaxe. Além disso, o critério 5 diz que as passivas adjetivas teriam 

exceções idiossincráticas, enquanto as passivas verbais teriam pouco ou nenhuma exceção 

idiossincrática. 

Após estabelecer esses critérios para fazer a distinção entre regras de redundância 

lexical (regras lexicais) e transformações (regras sintáticas), Wasow verificou que existem 

dois tipos diferentes de passivas: a passiva gerada por regras sintáticas (transformações), a 

qual foi chamada de passiva verbal; e a passiva gerada por regras lexicais, a qual foi chamada 

de passiva adjetiva. As passivas verbais, por serem formadas através de transformações, 

seriam bem regulares e produtivas, enquanto as passivas adjetivas, formadas no léxico, local 

das idiossincrasias, não seriam nem tão regulares, nem tão produtivas quanto as anteriores. 
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Assim como Wasow (1977), Dubinsky & Simango (1996) também fazem uma 

distinção entre as passivas verbais e as adjetivas. Em seu trabalho, usam exemplos retirados 

do chichewa que, segundo os autores, evidencia melhor a identificação de uma passiva verbal 

e de uma passiva estativa, pois são usados afixos diferentes para cada construção: -idw ou -

edw, quando temos uma passiva verbal; e -ik ou –ek para uma passiva estativa. Eles colocam 

dois exemplos representados aqui em (3.2) abaixo: 

 

(3.2) a. Nyembazi - na- phik - idwa 

beans    AGR- PAST - cook - PASS 

            “The beans were cooked. [at all]” 

[Os feijões foram cozidos.] 

 

b. Nyembazi - na - phik -ika 

    beans    AGR - PAST - cook – STAT 

 “The beans were cooked.”  

    [Os feijões estão cozidos.] 

 

Nos exemplos acima, podemos observar claramente a diferença entre os morfemas 

estativo (-ika) e passivo (-idwa). Em inglês, a construção [The beans were cooked] é ambígua, 

por isso em (3.2.a) foi colocado entre colchetes o constituinte [at all], pois indica que todos os 

feijões foram cozidos, enquanto em (3.2.b) não é necessário que todos estejam cozidos (ver 

DUBINSKY & SIMANGO, 1996, p. 750). Mchombo (1993, apud DUBINSKY & 

SIMANGO, 1996) nota que as construções estativas não permitem o uso de um by-phrase 

(chamado pela Gramática Tradicional de agente da passiva), já nas passivas verbais ele seria 

opcional. Em (3.3.b) a introdução do by-phrase [ndi Naphiri] faz com que a construção 

estativa se torne agramatical: 

 

(3.3) a. Mbalezi - na- tsuk - idwe [ndi Naphiri] 

plates  AGR- PAST - wash-PASS by Naphiri 

           “The plates were washed (by Naphiri)” 

[Os pratos foram lavados por Naphiri] 

 

         b. *Mbalezi - na- tsuk-ike ndi Naphiri 

 plates AGR - PAST - wash -STAT    by Naphiri 
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          “The plates were washed by Naphiri” 

[*Os pratos estão lavados por Naphiri] 

 

 

Como podemos observar, na sentença (3.3.a) é possível a introdução de um by-phrase, 

no entanto se colocarmos um by-phrase na sentença (3.3.b), ela se torna agramatical. 

Mchombo (1993) observou ainda que somente nas sentenças que possuem um sujeito agente 

pode-se introduzir um sintagma adverbial de instrumento, já nas sentenças em que há um 

sujeito experienciador isto não ocorre. O mesmo ocorre com as construções passivas e 

estativas: uma passiva admite uma locução adverbial de instrumento (ver exemplo (3.4.a)), 

mas uma estativa não permite o uso de uma locução adverbial de instrumento (ver exemplo 

(3.4.b)).  

 

(3.4) a. Kalata i-na-lemb-edwa (ndi pensulo) 

            letter   AGR - PAST - write - PASS- with pencil 

             “The letter was written (with a pencil)” 

   [A carta foi escrita com um lápis] 

 

b. *Kalata i-na-lemb-eka ndi pensulo 

    letter   AGR - PAST - write - STAT- with pencil 

               “The letter was written with a pencil” 

    [*A carta está escrita com um lápis] 

 

É possível observar nos exemplos acima que a anexação de um adjunto adverbial de 

instrumento torna a sentença (3.4.b) agramatical. Mchombo (1993) diz que isso ocorre porque 

o morfema passivo suprime o agente de um predicado transitivo, enquanto o estativo o apaga. 

Dubinsky & Simango (1996) propõem então que as passivas seriam uma operação que 

afetaria a função gramatical dos argumentos. Já a estativa afetaria a estrutura conceptual 

lexical. Além disso, a passivização pode ser construída a partir de um verbo transitivo, mas a 

estativização é restrita a uma classe aspectual de verbos: accomplishments (seguindo 

VENDLER, 1967, e DOWTY, 1979). Assim, a estativização só seria possível em verbos 

cujos temas sofrem uma mudança de estado. Outra diferença importante é que em chichewa 

pode ocorrer idiomatização somente nas passivas adjetivas. Vejamos os exemplos abaixo: 
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(3.5) a. Makiyiako a-na-tay-idwa 

Keys your AGR-PAST-thrown.away-PASS 

“Your keys were thrown away.” 

[Suas chaves foram jogadas fora] 

 

b. Makiyiako a-na-tay-ika 

Keys your AGR-PAST-thrown.away-STAT 

“Your keys were lost.” 

[Suas chaves estão perdidas] 

 

Se fossemos traduzir literalmente a sentença (3.5.b) seria Suas chaves estão jogadas, 

porém, nesta sentença, temos uma leitura idiomatizada que na verdade significa Suas chaves 

estão perdidas, porém esta idiomatização só seria possível em construções estativas, mas não 

nas passivas. 

Os autores finalizam dizendo que as formas passivas e estativas teriam estruturas 

argumentais distintas: a estrutura passiva reteria um papel de agente implícito introduzido por 

P(rocesso) (P(rocesso) é um núcleo que introduz o argumento externo); já no processo de 

estativização de um verbo transitivo - isto é, no léxico - haveria a eliminação de P com o 

argumento agente contido nele. Eles defendem, então, assim como Wasow (1977), que as 

estativas são formadas no léxico e as passivas na sintaxe. 

Levin & Rappaport (1986) dizem que embora a morfologia dos particípios seja 

idêntica, eles têm uma semântica diferente, pois as passivas verbais estão associadas a um 

evento, enquanto as adjetivas estariam relacionadas a um estado. As autoras dizem que a regra 

de formação de uma passiva adjetiva impõe restrição temática no seu argumento externo.  

 Como vimos no início da seção, no português há dois auxiliares ser e estar, o primeiro 

será usado com passivas eventivas, enquanto o segundo nunca ocorre com as passivas 

eventivas, evidenciando esta diferença. Semelhante ao português, o alemão (ver seção 3.2) 

também possui dois auxiliares diferentes: um para passiva eventiva, werden; outro para 

passiva estativa, sein. 
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3.2. A passiva adjetiva 

 

Kratzer (2000) estuda as estruturas das passivas adjetivas. Sua pesquisa se baseia no 

alemão, que seleciona o auxiliar sein para as passivas adjetivas e werden para as passivas 

verbais. Apesar de todas as passivas adjetivas no alemão selecionarem o auxiliar sein, Kratzer 

diz que essa classe não é homogênea, pois teríamos pelo menos duas subclasses: as passivas 

adjetivas de estado alvo (que descrevem um estado reversível não necessariamente decorrente 

de um evento, ex.: Os caramelos estão escondidos) e as de estado resultante (que descrevem 

um estado necessariamente decorrente de um evento e é irreversível, ex.: O teorema está 

provado). A autora se baseia na distinção feita por Parsons (1990): 

 

“Para todo evento e que culmina, há um estado correspondente que permanece, para sempre. É “o 

estado de e ter culminado”, o qual chamarei de “estado Resultante de e”, ou “estado-R de e”. Se 

Maria come seu almoço, então há um estado que permanece para sempre: o estado de Maria ter 

comido seu almoço (…). É importante não confundir o estado- Resultante de um evento com seu 

estado “alvo”. Se eu atiro uma bola em cima do telhado, o estado alvo desse evento é o da bola 

estando em cima do telhado, um estado que pode ou não durar muito tempo. O que eu chamo de 

estado-Resultante é diferente; é o estado de eu ter atirado a bola em cima do telhado, e esse é um 

estado que não pode deixar de existir em algum momento posterior.” (Parsons 1990: 234-235) 

 

         Ela proporá que as passivas de estado alvo denotam estados reversíveis, transitórios, por 

isso aceitam o uso de “still” (ainda) no inglês e de “immer noch” no alemão; enquanto as 

passivas adjetivas de estado resultante denotam o estado de o evento descrito pelo verbo de 

base ter culminado – e, portanto, não podem ser revertidos. 

 

(3.6) a. Die Geisslein sind immer noch versteckt. 

  The little goats are still hidden. (estado alvo) 

  [Os cabritos ainda estão escondidos.] 

 

         b. Das Theorem ist [*immer noch] bewiesen. 

   The theorem is [*still] proven. (estado resultante) 

  [O teorema [*ainda] está provado.] 

 

        No exemplo (3.6.a) temos uma passiva de estado alvo, em que [the little goats] em algum 

momento podem ser encontrados (podem deixar de estar escondidos). Já no exemplo (3.6.b) 
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temos uma passiva de estado resultante, pois, uma vez que [the theorem] atingiu o estado de 

ter sido provado, esse estado não pode ser invertido como em (3.6.a). Os particípios de estado 

resultante estariam mais disponíveis do que os de estado alvo, já que para todo estado alvo 

pode haver um estado resultante.  

Kratzer (1996) diz que a ausência do argumento externo agente nas passivas adjetivas 

seria porque a flexão que introduziria este argumento está ausente, demais o argumento 

interno não recebe Caso acusativo do verbo, pois este se encontra na forma nominal, logo o 

argumento interno se move para receber Caso nominativo (de acordo com o filtro de Caso da 

Teoria GB). Como por exemplo: 

 

(3.7) [A casa]i está construída ti. 

 

Na sentença (3.7) o argumento interno se move da sua posição de origem para Spec de 

IP a fim de receber Caso nominativo, já que todo NP pronunciado deve receber Caso. 

Uma observação importante, é que as passivas estativas não ficam bem com verbos de 

atividade, salvo se o significado for de trabalho concluído:  

 

(3.8) # O carrinho (já) está empurrado. 

 

Imaginemos a sentença (3.8) no seguinte contexto: um funcionário tem a função de 

empurrar carrinhos para testar se as rodas funcionam, então seu chefe lhe pergunta se já 

empurrou o carrinho, assim sendo ele emite a sentença (3.8) e que se tornaria boa neste 

contexto (exemplo retirado de KRATZER, 2000). 

Voltando a diferença entre o estado alvo versus o estado resultante, Medeiros (2008) 

mostra que o estado alvo está relacionado a verbos que podem ser modificados por advérbios 

do tipo por X tempo na passiva adjetiva (ver exemplo (3.9.a)), diferente dos particípios de 

estado resultante que não o aceitam, em vista disso também não aceitam ser complementos de 

verbos como permanecer ou ficar (ver exemplos (3.9) b e c).  

 

(3.9) a. A janela esteve aberta por dois dias. 

         b. *O teorema esteve provado por dois dias. 

         c. *A maçã ficou comida por dois dias. 
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Kratzer (1994) sumariza propondo que os particípios de estado alvo são derivados 

através da estativização de um sintagma raiz por um operador. Como o particípio de estado 

alvo é formado diretamente de uma raiz, não de um sintagma verbal, as passivas adjetivas de 

estado alvo não se relacionariam com um evento. Vejamos a estrutura abaixo 

(ANAGNOSTOUPOULOU, 2002 apud MEDEIROS, 2008): 

 

(3.10) a. O menino está bem penteado. 

 

 

              A’ 
wo 

  PENT P                       A 

3  (ALVO) 

       Adv PENT P  
   3 
  PENT         NP 

        bem                       O menino 
 

 

 

 

Já o segundo caso seria o dos particípios de estado resultante, nos quais a derivação 

tomaria um VP, não uma raiz, para a geração da estrutura.  

 

 

(3.10) b. A casa está construída. 

 

   

        A’ 
       3 
          VP               A 

   3     (RES) 

Adv             VP 
  3 
  V              NP 

      construir        a casa 

 

Assumindo que as passivas de estado resultante são derivadas de um VP, incluindo um 

evento, explicar-se-ia por que certos advérbios de modo são compatíveis com tais estruturas, 

como mostra o exemplo a seguir em português: 
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(3.11) O teorema está cuidadosamente demonstrado. 

 

Em sua conclusão, ela mostra que as passivas adjetivas resultativas, por serem menos 

parecidas com um adjetivo, não permitem o uso do modificador de grau very, vejamos abaixo 

o exemplo no PB: 

 

(3.12) a. O teorema está provado. [estado resultante] 

           b.*O teorema está muito provado. [estado resultante] 

           c. A janela está aberta. [estado alvo] 

           d. A janela está muito aberta. [estado alvo] 

 

Embick (2001) propõe duas estruturas diferentes para fazer a distinção entre o que ele 

chama de estrutura de passiva estativa e simplesmente estrutura estativa. A estrutura (3.13) 

seria a estrutura estativa, sem anexação de um v a raiz, logo não expressa um evento. A raiz 

estaria anexada diretamente com um núcleo aspectual estativo. 

 

 

(3.13) 

                            ASP 
3 

                                        ASP 
3 

                                ASP             



                              [STAT]          

 

 

(3.14) 

                            ASP 
3 

       ASP 
3 

         ASP               vP 
             3 
      [Result]     v               

 

        [-AG]          
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Já na estrutura (3.14), a raiz se combina com um v [-agentivo], fornecendo a 

interpretação de uma passiva estativa, denominada por Kratzer de adjetiva de estado 

resultante. É interessante notar que na primeira estrutura o núcleo ASP é estativo, enquanto na 

segunda ASP é resultativo. Como as raízes das passivas resultativas seriam anexadas a um v, 

essas passivas dariam a ideia de evento. O autor mostrará a partir dos particípios em inglês 

que a estrutura de uma passiva resultativa é mais parecida com a de uma eventiva do que de 

uma estativa, tanto que ele propõe uma terceira estrutura, muito parecida com a da estrutura 

de estativa resultante, a das passivas eventivas, cuja diferença é que o vezinho que se junta à 

raiz tem traço [+agentivo] (o que explica a interpretação de agente implícito comum a essas 

passivas). Porém ele não sabe dizer qual seria a natureza de ASP.  

 

 

(3.15) 

                           ASP 
3 

      ASP 
           3 

         ASP               vP 
    3 
                      ?           v                 

 2 
     [+AG]        DP 

 

 

 

Em seu outro texto, Embick (2009) também reservará uma seção para tratar das 

passivas estativas, porém seu objetivo neste texto é não só descobrir quais tipos de 

informações estão associados à raiz, mas também saber como essas informações se 

correlacionam com o padrão de distribuição das raízes. Segundo o autor, nós teríamos pelo 

menos quatro componentes para o sentido, que seriam os seguintes: 1. o significado das 

raízes; 2. a denotação do núcleo funcional em uma estrutura sintática; 3. operadores 

introduzidos na semântica (CAUSE, BECOME, etc) quando as estruturas sintáticas são 

interpretadas; 4. aspectos de significado que aparecem via uso. 

Ele propõe uma estrutura como a apresentada abaixo:  
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(3.16) 

  v 
    3 

    v                P 
         2        2 

vDP 

 

 

Esta estrutura serviria para verbos que incluem três tipos diferentes de raízes: DARK, 

POUND e BREAK. A diferença será a posição que cada qual ocupará: BREAK poderia 

ocupar as posições 1 ou 2, enquanto POUND somente a posição 1, já DARK só ocuparia a 

posição 2. 

Neste trabalho o autor mostra que raízes do tipo BREAK (O copo está quebrado) são 

licenciadas em contexto de passiva estativa, porém raízes do tipo DARK não são tão felizes 

no mesmo contexto. 

Para algumas raízes, como POUND e KICK, a passiva estativa derivada veicula 

uma interpretação de “tarefa realizada”, como vimos no exemplo (3.8) retirado de Kratzer 

(2000), que só faz sentido dentro de um contexto. Porém Embick defende que há algo nas 

raízes de POUND e KICK que permitiria a formação de uma passiva adjetiva, não sendo o 

estado acessível somente pragmaticamente. Uma alternativa oferecida por ele é que o estado 

seria nomeado por alguma coisa dentro do vP (no entanto ele não explica qual seria essa 

“coisa”); esta nomeação de estado diferiria dependendo da raiz envolvida.  

A análise feita por Kratzer (2000) de estados resultantes versus estados alvos é 

baseada na ideia de que alguns verbos são lexicalmente especificados com primitivos que têm 

um argumento de estado alvo, enquanto outros não os teriam. Possuir um estado alvo inerente 

é o que faria o verbo licenciar uma passiva estativa. Kratzer constrói o estado alvo dentro da 

raiz, o que Embick (2009) questiona. No programa que Embick desenvolve, o estado alvo não 

faz parte de um primitivo, mas seria definido em termos de relação de CAUSE, ou seja, o 

estado alvo é um estado que é um argumento de CAUSE. Embick assume que a passiva 

estativa tem uma estrutura como em (3.17) apresentada abaixo (que nos recorda a informação 

apresentada acima).  
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(3.17) 

                          ASP 
        3 

       DP  ASP 
                                3 
        ASP              vP 
                                           3 
          v               

 

O núcleo ASP introduziria um estado que é causado pela eventualidade nomeada em 

vP. A raiz, nesse caso, é interpretada como um predicado do evento. 

 

Medeiros (2008), estudando as passivas adjetivas no português, propõe estruturas 

diferentes para a passiva adjetiva de estado alvo e de estado resultante. Da mesma maneira 

que Embick, nas passivas de estado alvo o núcleo I, que alberga traço estativo, se anexa 

diretamente à raiz, esta, segundo Medeiros, teria uma semântica compatível com a estrutura. 

 

(3.18)  

       IP 
 3 

I    √ 

 

  

Para as passivas de estado resultante, Medeiros sugere a estrutura (3.19) em que a raiz se 

anexa a um vezinho e o núcleo funcional I possui traço [perfeito], já o PRO está coindexado com o 

sujeito da cópula, vale ressaltar que a concatenação da cópula dará a interpretação estativa. 

 

 

(3.19)  

       IP 
 3 

I    vP 
                       3 

         v  PRO 
3 

           v             √ 

 

Como o núcleo Voice está ausente, o argumento interno não recebe Caso, por isso esta 

posição é ocupada por um PRO que é controlado por um DP sujeito da cópula, ou seja, “o DP 

sujeito da cópula é coindexado a um item na posição de complemento do verbo interno à 

passiva de estado resultante” (MEDEIROS, 2008, p. 187). Porém, com as estruturas acima 
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retiradas de Medeiros (2008), ainda não conseguimos dar conta de estruturas em que aparece 

um by-phrase. 

Algumas questões ainda não foram respondidas, contudo. Kratzer, por exemplo, diz 

que o argumento externo não aparece na passiva estativa porque a flexão estaria ausente. 

Como explicar então sentenças como “O livro está autografado pelo autor” ou “O prédio 

ainda está ocupado pelos manifestantes”? Nenhum autor citado até o momento tratou da 

anexação do by-phrase na passiva adjetiva. Veremos mais adiante (3.3.2) que Alexiadou e 

Anagnostopoulou (2008) em seu artigo abordam este fato nas passivas de estado resultante em 

grego; porém, no que diz respeito à anexação de um by-phrase nas passivas de estado alvo, 

não encontramos nenhum trabalho. No que concerne ao português não vimos nada até o 

momento de finalização desta pesquisa. 

 

 

3.3. A passiva adjetiva em outras línguas 

 

Nesta seção faremos uma breve explanação sobre as passivas adjetivas no hebraico e 

no grego. Nosso objetivo nesta seção é, antes de tudo, mostrar o comportamento desta 

estrutura em outras línguas, mostrando que a classe de passivas adjetivas não é homogênea, 

para assim chegarmos a uma possível conclusão do que ocorre no português brasileiro através 

do cruzamento linguístico. 

 

3.3.1. A passiva adjetiva no hebraico 

 

Meltzer (2007) estuda as passivas adjetivas em hebraico que, segundo ela, podem ser 

divididas em dois grupos: um grupo que se comportaria como as passivas verbais, o qual ela 

denomina “passivas adjetivas”; outro, como os verbos inacusativos, o qual ela chamará de 

“adjetiva não causativa”.  

Vale ressaltar que a esta divisão feita entre passivas adjetivas e adjetivas não 

causativas seria por causa da acessibilidade ou não do argumento externo através de testes 

propostos por Meltzer, não levando em consideração o teste do ainda proposto por Kratzer 

(2000). No primeiro grupo poderíamos acessar o argumento externo através de testes, da 

mesma forma que é feito com a passiva verbal: o argumento externo pode não estar visível na 

sintaxe, mas através dos testes conseguimos comprovar sua existência. No entanto, o mesmo 
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não aconteceria com as adjetivas não causativas, dado que se comportariam como verbos 

inacusativos, isto é, não possuem um argumento externo. 

A autora proporá três testes: (a) a realização de um papel temático de instrumento, (b) 

a adição de um advérbio orientado para o agente e (c) o cancelamento da vinculação de 

agente. Abaixo mostramos alguns exemplos retirados do texto de Meltzer (2007): 

 

(a) Realização de um papel temático de instrumento: nas sentenças ativas podemos 

colocar o papel temático de instrumento somente quando temos um argumento externo 

agente, seja ele explícito ou implícito; o mesmo ocorreria com as passivas verbais (ver 

exemplos (3.20)) e, embora nas adjetivas não causativas não seja possível colocar um papel 

temático de instrumento, nas passivas adjetivas seria possível: 

 

(3.20) a. Max ate the soup [with a spoon]. 

   Max comeu a sopa com uma colher. 

 

b. *Max hated the soup [with a spoon]. 

    Max odiou a sopa com a colher. 

 

c. The soup was eaten [with a spoon]. (passiva verbal) 

          A sopa foi comida com uma colher. 

 

d.  ha-bayit na’ul     be-mafte’ax. (passiva adjetiva) 

     the-house   locked   in-key 

               ‘The house is locked with a key.’  

    A casa está trancada com a chave. 

 

e. *ha-bayit patuax be-mafteax.  (adjetiva não causativa) 

     the-house open   in-key 

     A casa está aberta com a chave. 

 

(b) Advérbio orientado para o agente: somente sentenças com um argumento externo 

agente, explícito ou implícito, podem, de acordo com Meltzer (2007), licenciar um advérbio 

orientado para o agente (3.21) 
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(3.21) a. ha-sefer katuv be-kišaron. (passiva adjetiva) 

   the-book written in-talent 

  ‘The book is written with talent.’ 

   O livro está escrito com talento. 

 

b. *ha-bakbuk sagur be-zadon. (adjetiva não causativa) 

     the-bottle closed maliciously 

                 A garrafa está fechada maliciosamente. 

 

 

(c) Cancelamento da vinculação de agente: o objetivo deste teste é criar uma 

contradição nas sentenças em que há um argumento externo agente; nas sentenças em que não 

há um argumento agente não é possível criar esta contradição. 

 

(3.22) a. ha-mixtav katuv, lamrot še-af exad lo katav oto. (contradiction) 

   the-letter written, though no one  wrote it 

   A carta está escrita, embora ninguém a tenha escrito. 

 

b. ha-kufsa ptuxa, lamrot še-af exad lo patax ota. 

    the-box open, though  no one opened it 

    A caixa está aberta, embora ninguém a tenha aberto. 

 

Como pudemos ver de maneira resumida, Meltzer (2007) quis mostrar que as passivas 

adjetivas “verdadeiras” comportam-se como se tivessem um agente implícito, da mesma 

forma que acontece nas passivas verbais. Essa divisão lembra a de Embick (2001), cuja 

estrutura proposta para os particípios resultativos era praticamente a mesma proposta para as 

passivas eventivas. Em contrapartida, as adjetivas não causativas se comportariam como os 

verbos inacusativos, pois não é possível recuperar um argumento externo agente. Mas esta 

classificação como dissemos, não corresponde de forma biunívoca à proposta de Kratzer 

(2000), que propôs que as passivas de estado alvo indicam estados reversíveis, exemplos 

disso são as frases apresentadas abaixo: 

 

(3.23) a. A porta [ainda] está trancada [com a chave]. (estado alvo / passiva adjetiva) 
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b. A porta [ainda] está aberta [*com a chave]. (estado alvo / adjetiva não causativa) 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi preciso escolher uma proposta de 

classificação; por isso adotamos a proposta de Kratzer rotulando as passivas em estado alvo 

ou resultante levando em conta para a classificação àquelas que designam ou não um estado 

reversível (ver capítulo 4). 

 

3.3.2. A passiva adjetiva no grego  

  

Alexiadou e Anagnostopoulou (2008) discutem os particípios em grego terminados em 

–menos, usados para formar as passivas adjetivas. Seguindo Kratzer (2000) elas postulam que 

em grego esses particípios se subdividem em dois grupos: os particípios de estado alvo e os de 

estado resultante. Neste trabalho, elas propõem que “as diferenças semânticas e sintáticas 

derivam das suas respectivas composições morfossintáticas” (Alexiadou e Anagnostopoulou, 

2008, p.1). 

Tal como no inglês e no alemão, as passivas de estado alvo no grego também aceitam 

o advérbio akoma (ainda), constatando, como vimos anteriormente, que o estado alvo é 

passageiro; vejamos os exemplos abaixo:  

 

(3.24) Ta pedhia ine akoma krimena.  

The children are still hidden. 

As crianças ainda estão escondidas. 

 

Além disso, os particípios em -menos não licenciam ao mesmo tempo um PP 

instrumento e/ou agente e o advérbio akoma. Abaixo apresentamos um exemplo de passiva de 

estado resultante, que não aceita o advérbio akoma (ainda), mas aceita o by-phrase: 

 

(3.25) Ta lastixa ine  (*akoma) fuskomena  apo  tin  Maria. 

The tires are (still) inflated by the Mary  

           The tires are still inflated by Mary 

 

Diferentemente dos particípios de estado alvo, os de estado resultante em grego podem 

licenciar um PP-instrumento e/ou agente, o oposto do que ocorre no inglês e no alemão, nos 

quais a ausência de um PP-agente é uma das características das passivas adjetivas: 
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(3.26) a. Ta lastixa ine  (*akoma) fuskomena  [apo  tin  Maria].  

   The tires are still inflated [by Mary]. 

 

b.Ta malia tis  basilisas ine xtenismena  [me xrisi xtena] 

  The hair the  queen-GEN  are combed  [with golden comb]  

              The hair of the queen is combed with a golden comb 

 

Assim como em Embick (2004; 2001), as autoras propõem que há um núcleo 

aspectual na estrutura das passivas estativas, porém a diferença seria a semântica do núcleo 

ASP, alvo (ver (3.27)) ou resultante (ver (3.28)). Note-se que, ao contrário do que defende 

Embick (2001, 2004), ambas as estruturas contêm o morfema categorizador v.  

 

(3.27) 

                        ASP [alvo] 
      3 
             ASP             vP 

  3 
men      v            ANIG 

 

 

 

 

(3.28) 

                       ASP [resultativo] 
                 3 
             ASP              vP 

   3 
men       v            ANIG 

 

 

Os particípios resultativos não só teriam implicação de um evento como também 

agentividade, já os de estado alvo teriam somente a implicação de um evento. Como nas 

passivas adjetivas de estado resultante em grego pode aparecer um PP-agente ou PP-

instrumento, elas sugerem que haja um VoiceP que seria opcional neste grupo de passivas 

adjetivas: 
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(3.29) 

         ASP [resultativo] 
               3 
          ASP              VoiceP 
                            3 
         men   AG          vP 

  3 
  v             ANIG 

 

 Como podemos observar, a passiva adjetiva de estado resultante no português é como 

no grego, pois permite que seja colocado um by-phrase. Adotando a proposta apresentada 

acima para o grego (3.29), podemos explicar estruturas no português como: o livro está 

autografado pelo autor. Mas será que esta explicação seria suficiente para dar conta de todas 

as estruturas estativas que aceitam um by-phrase? Como explicarmos sentenças como: O 

prédio ainda está ocupado pelos manifestantes; Odisseu ainda está abraçado pelas sereias; A 

casa ainda está coberta pela areia? 
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4. As passivas adjetivas no português brasileiro 

  

 Este capítulo se dedica ao estudo das passivas estativas no português do Brasil, tendo 

como objetivo apresentar uma solução para a estrutura das passivas que permitem o uso de 

um by-phrase. Nossa intenção é apresentar uma estrutura simples, que preferencialmente 

atenda a ambas as estativas, por isso optamos pela proposta de Alexiadou e Anagnostopoulou 

(2008) (como veremos na seção 4.2). 

 A primeira parte deste capítulo trata do grupo de verbos estudados, sendo três as 

etapas usadas, com a finalidade de saber se tanto as passivas de estado resultante quanto de 

estado alvo licenciam um by-phrase: 

 

 1º Separar os verbos que permitem a formação das passivas adjetivas com estar, dos 

que não a permitem; 

 2º Dos verbos que permitem a formação das passivas adjetivas, separá-los em passivas 

de estado alvo e passivas de estado resultante; 

 3º Verificar quais aceitam o by-phrase. 

  

 Na seção seguinte, 4.2, apresentamos uma proposta para explicar a anexação do by-

phrase nas estruturas estudadas. 

  

4.1. Dados  

  

Para elaboração desta pesquisa, foram selecionados alguns verbos (colocamos alguns 

na tabela da página 39 para demonstrar como fizemos a classificação). Verificamos que o 

conjunto das chamadas passivas adjetivas é bem diversificado, por isso resolvemos utilizar 

alguns testes já propostos por autores anteriormente; a partir daí verificou-se também quais 

construções aceitam a introdução de um by-phrase. Abaixo, colocamos os itens analisados e 

os testes. 

O primeiro ponto analisado foi verificar quais verbos permitem a formação da passiva 

estativa, então verificamos que alguns verbos podem formar a passiva adjetiva, alguns 

somente com a ideia de tarefa cumprida, outros não permitem a formação.  
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(4.1) a. A porta está fechada. 

         b. # O carrinho (já) está empurrado. 

         c. * Maria está andada / *O caminho está andado. 

 

 Como podemos observar, no exemplo (4.1.a) temos um exemplo de passiva estativa, já 

em (4.1.b) a passiva adjetiva só é aceita quando expressa ideia de tarefa cumprida, já no 

exemplo (4.1.c) temos dois exemplos de verbos que não podem formar passiva adjetiva. 

O outro ponto verificado foi analisar qual passiva seria de estado alvo e qual seria de 

estado resultante, para isso usamos o teste do ainda proposto por Kratzer (2000) e o teste por 

X tempo, feito por Medeiros (2008). Segundo Medeiros (2008), as passivas que aceitam em 

sua estrutura a adjunção do AdvP [ainda] ou do PP [por X tempo], seriam as passivas de 

estado alvo, pois estes adjuntos adverbiais indicam que o estado é reversível; além disso, o 

próprio pretérito perfeito na cópula já indica um estado transitório. A sentença em (4.2) 

passou tanto no teste do [ainda] (ver (4.2) a), quanto no teste [por X tempo] (ver (4.2) b), por 

isso foi classificada como passiva adjetiva de estado alvo. Já no exemplo (4.3), a sentença não 

passou pelos testes do [por X tempo] e [ainda], em vista disso foi classificada como passiva 

adjetiva de estado resultante. 

 

 (4.2) a. A porta [ainda] está fechada. (estado alvo) 

          b. A porta esteve fechada [por 3 horas]. (estado alvo) 

 

(4.3) a. O teorema [*ainda] está provado. (estado resultante) 

         b. *O teorema esteve provado [por 3 horas]. (estado resultante) 

 

 Verificaram-se também quais construções permitem o uso de um by-phrase 

introduzido pela preposição por, notamos que algumas passivas de estado alvo e resultante 

permitem a introdução do by-phrase. Nos exemplos abaixo, vemos que em (4.4)b e (4.5)b 

permitem a anexação do by-phrase, por outro lado, nos exemplos (4.4)a e (4.5)a o uso do by-

phrase torna a sentença agramatical. 

 

(4.4) a. * A porta está fechada pelo diretor. (estado alvo) 

         b. O prédio está ocupado pelos manifestantes. (estado alvo) 

 

(4.5) a. * O teorema está provado pelo cientista. (estado resultante) 
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         b. O réu está absolvido pelo juiz. (estado resultante) 

  

Construções do tipo O prédio está ocupado foram classificadas como passivas de 

estado alvo, pois passaram tanto no teste proposto por Kratzer (2000), O prédio ainda está 

ocupado; quanto no proposto por Medeiros (2008), O prédio esteve ocupado por uma 

semana. 

 Baseados nos critérios apresentados acima, separamos os verbos basicamente em dois 

grupos: pertencem ao 1º grupo os verbos que permitem o uso da passiva adjetiva, já o 2º 

grupo comporta os verbos que não permitem o uso de uma passiva adjetiva.  

 

 

1º Grupo 

Este grupo compreende os verbos com os quais é possível formar uma passiva 

adjetiva, porém ele irá se subdividir em mais três grupos, como veremos logo abaixo, cada 

qual com sua particularidade. Usamos o teste do ainda e por X tempo para verificar quais 

seriam as passivas de estado alvo e quais seriam de estado resultante. 

 

1. Passivas de estado alvo 

a) Passivas de estado alvo 

 Os verbos deste subgrupo formam as passivas de estado alvo, isto é, as que permitem 

o uso do advérbio ainda indicador de um estado reversível e/ ou do PP por X tempo como, por 

exemplo: 

  

(4.6) a. O cachorro ainda está amarrado. 

         b. A casa ainda está arrumada. 

         c. O livro ainda está escondido. 

         d. A janela ainda está fechada. 

 

b) Passiva de estado alvo com by-phrase. 

 Este subgrupo das passivas de estado alvo permite a introdução de by-phrase. 

Vejamos os exemplos abaixo: 

 

 (4.7) a. O prédio ainda está ocupado pelos manifestantes. 

          b. O terreno ainda está cercado pela polícia. 
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          c. O muro ainda está pinchado pelos alunos. 

          d. A mesa ainda está rabiscada pelo aluno. 

          e. A entrada ainda está proibida pela justiça. 

          f. A entrada ainda está obstruída pelas pedras / pelos militantes. 

 

 

 2. Passiva de estado resultante 

a) Passiva de estado resultante 

 Os verbos deste grupo formam as passivas de estado resultante, isto é, não permitem 

nem o uso do ainda, nem do PP por X tempo, visto que uma vez o evento culminado não tem 

como ser revertido. 

 

(4.8) a. A escravidão [*ainda] está abolida. 

         b. O ladrão [*ainda] está crucificado. 

         c. O homem [*ainda] está sepultado. 

 

b) Passivas adjetivas de estado resultante com by-phrase 

 Além das construções apresentadas acima, temos um subconjunto de passivas de 

estado resultante com os quais podemos colocar um by-phrase. Abaixo apresentamos alguns 

exemplos: 

 

 (4.9) a. O réu está absolvido pelo juiz. 

          b. O livro está assinado pelos alunos. 

          c. O livro está autografado pelo escritor. 

  

 

 3. Passiva que indicam tarefa cumprida 

 Os verbos que fazem parte deste subgrupo só permitem uma passiva adjetiva se 

colocarmos o advérbio já, porém a ideia é de tarefa cumprida (ver KRATZER, 2000). 

 

 (4.10) a. # O carrinho (já) está empurrado. 

          b. # A maratona (já) está corrida. 
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2º Grupo 

Os verbos que pertencem a este grupo não permitem a formação da passiva adjetiva, 

mesmo colocando já, para dar a ideia de tarefa cumprida, a construção continua agramatical. 

Este grupo se subdivide em dois, como vemos abaixo: 

 

4. Verbos que formam passivas verbais, mas não formam passivas adjetivas 

Os verbos pertencentes a este grupo formam passivas verbais, mas não permitem a 

formação da passiva adjetiva, como apresentamos logo abaixo: 

 

(4.11) a. Maria foi amada por Pedro. 

           b. * Pedro está amado. 

  

 (4.12) a. A criança foi deixada pela babá. 

b.*A criança está deixada. 

 

(4.13) a. O menino foi levado para a escola. 

           b. *O menino está levado para a escola. 

 

 

5. Verbos que não formam nem passivas verbais, nem adjetivas 

Os verbos deste subgrupo não formam nem passiva verbal, nem adjetiva. Como 

sabemos, os verbos que fazem parte deste grupo indicam fenômeno da natureza, verbos 

transitivos indiretos, verbos inergativos... Mas além desses verbos, temos construções com 

verbos transitivos diretos que não permitem a formação de passivas. 

 

(4.14) a. *Maria foi namorada pelo João. 

           b. *Maria está namorada. 

  

Abaixo apresentamos uma tabela com a classificação de alguns verbos: 

 

Verbo Passiva adjetiva Por X tempo Ainda 
by-

pharse 
Tipo 

Abaixar X X X  Alvo 

Abolir X    Resultante 

Abrir X X X  Alvo 
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Absolver X   X Resultante 

Acontecer      

Acordar X X X  Alvo 

Acorrentar X X X  Alvo 

Afundar  X    Tarefa cumprida 

Aguardar      

Alfabetizar X    Resultante 

Alugar X X X  Alvo 

Amarrar X X X  Alvo 

Andar       

Anular X    Resultante 

Aposentar X    Resultante 

Aprovar X    Resultante 

Arquivar X X X  Alvo 

Arrumar X X X  Alvo 

Assar X    Resultante 

Assassinar X    Resultante 

Assinar X   X Resultante 

Atropelar X    Resultante 

Autenticar X   X Resultante 

Bichar X    Resultante 

Brilhar       

Brincar       

Cair X X X  Alvo 

Caminhar      

Celebrar  X    Tarefa cumprida 

Cercar X X X X Alvo 

Chorar      

Chover      

Chutar  X    Tarefa cumprida 

Cochilar      

Colher X    Resultante 

Colorir  X X X  Alvo 

Consumir  X   # Resultante 

Conferir  X   # Resultante 

Congelar X X X  Alvo 

Crucificar X    Resultante 

Demitir  X    Resultante 

Desmaiar X X X  Alvo 

Despejar  X    Resultante 

Detestar      

Dobrar X X X  Alvo 

Dormir      

Duvidar      

Elaborar  X    Resultante 

Eliminar  X    Resultante 

Empurrar  X    Tarefa cumprida 

Entardecer       
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Entrar      

Entupir X X X  Alvo 

Enviar  X    Tarefa cumprida 

Escapar      

Esconder X X X  Alvo 

Evangelizar  X    Resultante 

Evoluir X    Resultante 

Exterminar  X    Resultante 

Fechar X X X  Alvo 

Ferver  X    Resultante 

Finalizar X    Resultante 

Formar  X   X Resultante 

Fuzilar  X    Resultante 

Gelar X X X  Alvo 

Iniciar X   # Resultante 

Ler X    Tarefa cumprida 

Lotar X X X  Alvo 

Manchar X X X  Alvo 

Namorar      

Observar X    Tarefa cumprida 

Obstruir X X X X Alvo 

Ocupar X X X X Alvo 

Pedir      

Perdoar  X    Resultante 

Pertencer      

Pinchar X X X X Alvo 

Poder      

Poluir X X X  Alvo 

Preocupar X # X  Alvo 

Proibir X X X X Alvo 

Provar X    Resultante 

Publicar  X    X Resultante 

Querer      

Rabiscar X X X X Alvo 

Realizar X    Resultante 

Resolver  X    Resultante 

Resumir  X    Resultante 

Rir      

Sepultar X    Resultante 

Ter       

Terminar X    Resultante 

Usar X    Resultante 

 

Como pudemos observar, o grupo das passivas adjetivas não é homogêneo, temos as 

passivas adjetivas de estado alvo nas quais podemos colocar o advérbio ainda e a expressão 

por X tempo, e as de estado resultante que não os aceita. Porém, algumas passivas de estado 

alvo e resultante aceitam um by-phrase, enquanto outras não o aceitam. Além delas, vimos 
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que há também aquelas que só ficam gramaticais se anexarmos o advérbio já para significar 

tarefa cumprida. Por fim, temos o 2º grupo, dos verbos que não permitem o uso da passiva 

adjetiva. 

 

Vale ressaltar que quando utilizamos a passiva estativa referindo-se, por exemplo, a 

uma foto, pintura ou estátua, parece ser mais aceitável construções do tipo João está 

abraçado pelas filhas na foto, ou ainda No quadro a maçã está comida pelas crianças. 

Observemos que quando temos um estado que permanece inalteradamente não só temos um 

leque mais abrangente de verbos nas construções estativas, mesmo aqueles que não seriam 

aceitos em algumas construções, como também permitem a introdução do by-phrase. 

Vejamos os exemplos abaixo: 

 

(4.15) a. Onde está o bolo que eu fiz? 

          b. *O bolo está comido pela Maria. 

  

No contexto acima a sentença é agramatical, porém se colocarmos em um cenário em 

que uma pessoa faz um comentário sobre uma foto, ou uma pintura etc, a frase se torna 

gramatical: 

  

(4.16) Na foto o bolo está comido pela Maria. 

 

 Até o momento não sabemos explicar por que as passivas estativas são mais aceitas 

em estruturas deste tipo. Acreditamos que seja necessário um estudo semântico mais 

aprofundado destas estruturas a fim de compreender melhor por que isso ocorre. 

 

 

4.2. Uma tentativa de solucionar o problema 

  

Até o momento, vimos diversas propostas para a configuração dos particípios nas 

passivas estativas, dentre as quais podemos destacar a proposta de Alexiadou e 

Anagnostopoulou (2008). Diferente das demais propostas, elas colocam um v que se anexa à 

raiz, tanto na estrutura de estado resultante, quanto na de estado alvo, também faremos uso 

desta proposta para o PB, pois o núcleo v, que categoriza a raiz, licenciará o núcleo Voice o 
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qual introduzirá by-phrase; poderemos assim dar conta de algumas estruturas como O livro 

está autografado pelo escritor. Além disso, segundo as autoras, o núcleo ASP, que é o 

estativizador, estará presente em todas as estruturas, porém a diferença será na altura da sua 

anexação na árvore. O núcleo ASP pode ter também semântica de estado resultante ou de 

estado alvo. 

O núcleo Voice seria seletivo, isto é, ele pode aparecer somente em algumas 

construções, não em todas. Os estudos apresentados até o momento não explicam por que 

algumas estruturas das passivas estativas aceitam o by-phrase, enquanto em outras ele é 

recusado. Acreditamos que o licenciamento de Voice, que introduz o by-phrase, seja algo que 

venha da relação entre a configuração de uma raiz com determinado contexto sintático em que 

ela é licenciada, assim como a semântica de ASP, todavia seria necessário um trabalho mais 

refinado na classificação das raízes, verificando não só sua distribuição sintática como 

também sua composição semântica. 

Abaixo apresentamos como seriam as estruturas de estado resultante retomando a 

proposta que está no capítulo 3 para o grego: 

(4.17) O teorema está provado. [estado resultante] 

 

ASP [resultativo] 
      3 

               ASP            vP 

    -d-    3 
                          v             prov- 

 

 

Como o exemplo acima não aceita a anexação de um argumento externo, assumimos, 

como Alexiadou e Anagnostopoulou (2008), que neste caso o v não licencia o núcleo Voice. 

Já no exemplo (4.18), o núcleo Voice é introduzido, por isso podemos colocar o by-phrase. 

 

(4.18) O réu está absolvido pelo juiz. [estado resultante] 
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      ASP [resultativo] 
3 

          ASP              VoiceP 

-d-           3 
        vP 
3 

                                   v               ABSOLV- 

 

 

Para as passivas de estado alvo, teríamos como no grego um v na estrutura, assim 

como na de estado resultante, porém ASP teria uma semântica de estado alvo. Adotamos esta 

estrutura para português porque é mais abrangente, dando conta de casos em que o by-phrase 

aparece nas passivas de estado alvo. Vejamos os exemplos abaixo:  

 

(4.19) A porta está fechada. [estado alvo] 

 

                   ASP [alvo] 
  3 

          ASP               vP 

-d- 3 
                        v               FECH- 

 

A estrutura (4.19) é idêntica ao do grego, mas na estrutura (4.20) há uma pequena 

diferença, pois no português em algumas estruturas o v licencia o núcleo Voice nas passivas 

de estado alvo.  

(4.20) O prédio está ocupado pelos manifestantes. 

 

                   ASP [alvo] 
3 

          ASP              VoiceP 

-d-           3 
         vP 
  3 

                                     v               OCUP- 
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Analisando as estruturas acima, notamos que as estruturas de estado alvo e resultante 

são as mesmas, o que as tornaria diferentes seria a semântica de ASP, que nesta proposta seria 

um núcleo funcional. Além disso, há também a relação das raízes em determinado contexto 

sintático que irá permitir o uso do estado alvo, por exemplo. Sabemos que há muito ainda a 

ser analisado como, por exemplo, por que algumas raízes aceitam o estado alvo, enquanto 

outras não o aceitam? Mas deixamos a classificação das raízes para um trabalho futuro.  
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5. Considerações finais 

 

Neste trabalho vimos um breve estudo sobre as passivas adjetivas no português 

brasileiro. Nosso objetivo foi estudar as construções estativas que permitem a introdução de 

um argumento externo e propor uma possível estrutura para estas construções. 

Apresentamos alguns importantes trabalhos sobre a distinção entre as passivas verbais 

e adjetivas: Wasow (1977) constatou que havia dois tipos diferentes de passivas no inglês, 

uma formada na sintaxe, a passiva sintática, e outra formada no léxico, a passiva lexical; 

Dubinsky & Simango (1996) também estudaram esta distinção no chichewa, que seleciona 

morfemas diferentes para cada passiva: o -idw ou -edw, para a passiva verbal e –ik ou –ek 

para a passiva adjetiva. 

Kratzer (2000) deu uma contribuição importantíssima para literatura em seu artigo, 

Building Statives, no qual ela verifica que no alemão as passivas adjetivas selecionam o 

auxiliar sein, diferente das passivas verbais, que selecionam werden. Logo depois seu estudo 

concentra-se nas construções estativas (isto é, nas passivas adjetivas), as quais ela divide em 

dois grupos: as passivas adjetivas de estado alvo e as passivas adjetivas de estado resultante. 

Kratzer (2000) diz que as primeiras seriam estados reversíveis, por isso aceitam o advérbio 

immer noch (ainda), enquanto o segundo grupo indica o estado de determinado evento ter 

culminado, por isso não aceitaria o advérbio immer noch, que indica um estado transitório. 

Alexiadou e Anagnostopoulou (2008) estudaram os particípios em grego e verificaram 

que, diferentemente do alemão e do inglês, no grego algumas passivas adjetivas de estado 

resultante licenciam o núcleo Voice, o que permite a introdução de um argumento externo. 

Assim sendo, elas propõem que nas estruturas das passivas estativas teríamos um v tanto no 

estado alvo, quanto no estado resultante. 

 Seguindo Kratzer (2000) e Medeiros (2008), fizemos os testes do ainda e da cópula no 

pretérito perfeito mais o adjunto por X tempo. Desta forma, conseguimos separar as 

construções de estado alvo das de estado resultante. Em seguida, verificamos quais 

construções permitiam a anexação de um by-phrase, mostramos que, diferentemente das 

demais línguas citadas, no português brasileiro podemos colocá-lo não só em algumas 

construções de estado resultante, como ocorre no grego, mas também em algumas de estado 

alvo. 

Em função disso, baseando-nos em Alexiadou e Anagnostopoulou (2008), propusemos 

que no português também tenhamos um v em ambas as estruturas estativas, e que algumas 
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estruturas licenciarão o núcleo Voice, introdutor do by-phrase. Assim, podemos explicar as 

construções em português em que o by-phrase aparece. 

Algumas questões ainda não foram resolvidas neste trabalho como, por exemplo, por 

que algumas raízes permitem a formação das passivas estativas e outras não? Qual seria a 

semântica dessas raízes? Por que algumas passivas adjetivas só são aceitas em contextos 

estáticos como em No quadro a maçã está comida pela menina?  
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