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RESUMO 

Este estudo focaliza a passivização no português, com 
dois objetivos principais: 

I - Apresentar informações relevantes sobre as supo-
sições fundamentais, mecanismos e resultados de uma teoria 
contemporânea da sintaxe, a Gramática Léxico-Funcional 
(CLP); 

II - Apresentar evidências que justifiquem e susten-
tem uma análise lexical da passivização no português. 

0 trabalho está dividido em duas partes: 0 capítulo 1 
apresenta os fundamentos da teoria léxico-funcional. A se-
ção 1.1 deste capítulo proporciona informação sobre aspectos 
relevantes na formalização da teoria lexical, como aqueles 
referentes às estruturas de constituintes, estruturas fun-
cionais, descrições funcionais e relacionamento a lon-
ga-distância. São consideradas, também, as condições de grama-
ticalidade das estruturas funcionais, as quais são expressas 
através das condições de boa-formação funcional, como a con-
dição de unicidade, coerência e completude. A seção 1.2 fo-
caliza as formas lexicais. A seção 1.3 apresenta uma justi-
ficativa para o nível de relações gramaticais. A motivação 
para se postular este nível é proporcionada por trabalhos 
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realizados em línguas como malaialam e walbiri. Nesta seção 
destaco também o trabalho de Jane Grimshaw (1982) com o clí-
tico "se" no francês, e a noção de transitividade gramatical 
dentro da estrutura da GLF. A seção 1.4 diz respeito ã po-
liadicidade do predicado. A seção 1.5, por sua vez, está 
centrada nas funções gramaticais e na codificação lexical e 
sintática destas funções. Finalmente, a seção 1.6 destaca 
aspectos fundamentais da teoria do controle funcional e do 
controle anafórico. 

0 capítulo 2 apresenta evidências para justificar a 
passivização no português como um fenômeno puramente lexi-
cal. Na seção 2.1 focalizo a regra lexical da passivização 
como uma regra de redundância lexical que relaciona uma for-
ma lexical ativa a uma forma lexical passiva. Destaco tam-
bém, nesta seção, que, ao operar nas formas lexicais dos 
verbos, a Passivização capta as generalizações de subcatego-
rização e compatibilidade semântica das formas lexicais ãs 
quais ela se aplica. Na seção 2.2 apresento os argumentos 
que justificam a possibilidade de uma caracterização univer-
sal da Passivização. A seção 2.3 mostra, através do trabalho 
de Halvorsen (1983), como iniciar a construção de um procedi-
mento de interpretação para a passivização que se segue di-
retamente das estruturas, as quais proporcionam um formato 
universal para representar as relações gramaticais. Na se-
ção 2.4 apresento os efeitos morfológicos da Passivização e 
o processo morfológico de formação do participio passivo e 
participio perfeito tal como realizado na teoria lexical. A 
seção 2.5 diz respeito ã distinção entre passiva verbal e 



passiva adjetival na teoria gramatical. Nesta seção apre-
sento também alguns argumentos relevantes que nos permitem 
rëconhecer a presença das duas passivas no português. A se-
ção 2.6 analisa o processo de formação da passiva adjetivai 
e apresenta as características da regra que deriva o parti-
cipio passivo adjetivo do participio passivo verbal. Na se-
ção 2.7 revejo alguns dos argumentos que justificam o trata-
mento lexical da passivização no português. Apresento ain-
da, nesta seção, novas evidências que constituem também no-
vos argumentos para justificar o tratamento lexical da pas-
sivização nesta língua. A seção 2.8 mostra, por sua vez, 
que a teoria da sintaxe desenvolvida na gramática lexical 
apresenta uma solução simples para o problema da concordân-
cia obrigatória em gênero e número do participio passivo no 
português. 
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SUMMARY 

This study focuses on passivization in the Portuguese 
language. The two principal objectives are: 

I - To present relevant information about the 
fundamental assumptions, mechanisms and results of one 
contemporary theory of syntax known as Lexical Functional 
Grammar (LFG); 

II - To present evidence that justifies and supports 
the lexical analysis of Portuguese passivization. 

The work is divided into two parts: Chapter 1 
presents the fundamentals of the lexical functional theory. 
Section 1.1 provides information about relevant aspects of 
the formalization of the lexical theory such as those which 
refer to the constituent structures, functional structures, 
functional description and long-distance relationship. The 
conditions of grammaticality also will be considered. Such 
conditions are expressed through the conditions of 
functional well-formedness, namely, the conditions of 
uniqueness, coherence and completeness. Section 1.2 focuses 
on lexical forms. Section 1.3 presents a justification for 
the level of grammatical relations. The motivation to 
postulate this level is provided by the approach to 
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languages such as Malayalam and Warlpiri. In this section I 
consider also Grimshaw's analysis of the French clitic "se" 
ahd the notion of grammatical transitivity within the 
framework of LFG. Section 1.4 concerns the polyactivity of 
the predicate. Section 1.5, in turn, centers on the 
grammatical functions and in the lexical and syntactic 
enconding of these functions. Finally, section 1.6 presents 
fundamental aspects of the theory of functional control and 
anaphoric control. 

Chapter 2 presents evidence to justify the Portuguese 
passivization as a phenomenon purely lexical. Section 2.1 
focuses on the lexical rule of passivization as a lexical 
redundance rule which relates the active lexical form and 
the passive lexical form. I consider also in this section 
that, because it operates in the lexical forms of the verbs, 
the passivization captures the generalizations of 
subcategorization and semantic compatibility of the lexical 
forms to whom it applies. In section 2.2 I present arguments 
that justify the possibility of a universal characterization 
of passivization. Section 2.3 shows, through the work of 
Halvorsen (1983), how to initiate the construction of an 
interpretation procedure for the passivization that follows 
directly from the functional structures which provide a 
universal format to represent the grammatical relationships. 
In section 2.4 I present the morphologic effects of a 
passivization and the morphologic process of formation of 
the passive participle and perfect participle as they are 
treated in the lexical theory. Section 2.5 concerns the 



distinction between verbal passive and adjectival passive in 
the grammatical theory. Also, I present some relevant 
arguments which permit us to recognize the presence of the 
two passives in the Portuguese language. In section 2.6 I 
analyze the process of the adjectival passive formation and 
present the characteristics of the rule that derives the 
adjectival passive participle from the verbal passive 
participle. In section 2.7 I review some of the arguments 
that justify the lexical treatment of the Portuguese 
passivization. I present also in this section new evidence, 
that constitutes new arguments, to justify the lexical 
passivization in that language. Section 2.8 shows , in turn 
that the theory of syntax developed in the lexical grammar 
offers a simple solution to the problem of obligatory 
agreement in gender and number of the Portuguese passive 
participle. 
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INTRODUÇÃO 

Ao apresentar certos aspectos da teoria da GLF com 
base nos trabalhos colecionados em Bresnan (1982) , tento fo-
calizar alguns pontos relevantes da representação lexical e 
da representação sintática do seu formalismo, pois eles têm 
a ver com a adequação da teoria como um modelo da competên-
cia lingüística. 

Com antecedência, devo reconhecer que, nesta apre-
sentação, enquanto algumas questões teóricas importantes fo-
ram talvez mal compreendidas, ou compreendidas de forma in-
completa, outras já estão ultrapassadas, ou mudadas, nos 
trabalhos publicados recentemente. Devo, ainda, esclarecer 
que a apresentação do formalismo da teoria lexical foi feita 
em termos absolutos. Entretanto, embora não tenha sido mi-
nha intenção compará-la com outras gramáticas gerativas, em 
particular com a gramática de Chomsky, penso ser interessan-
te fazer algumas breves considerações a esse respeito para 
destacar que os dois modelos não apresentam apenas diferen-
ças importantes, mas compartilham também similaridades não 
menos importantes. 

Uma destas importantes similaridades diz respeito ao 
fato de que ambas as teorias expressam as preocupações clás-
sicas e fundamentais no estudo do conhecimento e da lingua-
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gem. Estas preocupações, ou estes problemas clássicos que 
elas assumem como objetivo da investigação lingüística, são 
impostas por questões como as que Chomsky formula em termos 
atuais e procura responder à luz dos conhecimentos atuais. 0 
que sabemos quando falamos e entendemos uma língua? Como 
este conhecimento é adquirido? Como nós usamos este conhe-
cimento? Na verdade, ao propor a primeira questão, Chomsky 
(1957) deu rumos totalmente novos e surpreendentes aos estu-
dos lingüísticos teóricos e permitiu o aparecimento da gra-
mática gerativa como uma nova disciplina dentro do campo da 
lingüística. A gramática gerativa é a teoria explícita pro-
posta para dar conta da competência lingüística, a qual é o 
conhecimento internalizado pelo falante da língua, e que 
permite a ele produzir e entender um número infinito de no-
vas sentenças nesta língua. Como Chomsky enfatiza, o obje-
tivo da investigação lingüística é determinar a natureza e 
propriedades das línguas adquiridas, e a pesquisa lingüísti-
ca é. um processo em que níveis diferentes de investigação 
procedem em dependência mútua. A tarefa de responder ã pri-
meira questão é basicamente descritiva e, ao procurar reali-
zá-la, o lingüista tentará construir a gramática, a teoria da 
língua particular que descreve como esta língua assinala re-
presentações mentais específicas a cada expressão lingüísti-
ca, determinando sua forma e significado. A partir deste 
nível de descrição no qual tenta construir para cada língua 
uma gramática explícita, o lingüista tentará explicar por 
que os fatos são como são. Ele busca, pois, atingir o nível 
explanatõrio, e construir a teoria da gramática universal, a 



3 

teoria de um conjunto de princípios universais que consti-
tuem a faculdade humana da linguagem. Segundo Chomsky, a 
gramática de uma língua particular é uma abordagem do estado 
da faculdade de linguagem após ter sido exposta aos dados da 
experiência, e a gramática universal é uma abordagem do es-
tado inicial da faculdade de linguagem antes de qualquer ex-
periência. Os princípios da gramática universal são sem ex-
ceção, ou seja, fixos e invariantes, porque constituem a 
própria faculdade da linguagem, mas possuem certos parâme-
tros de variação associados a eles, os quais podem ser fixa-
dos de várias maneiras pela experiência. Ao fixar os parâme-
tros de um modo, nós deduzimos as propriedades do português; 
ao fixá-los de outra forma, as propriedades do inglês, e as-
sim por diante. 

A GLF se propõe também a realizar a tarefa empírica 
central de formular corretamente a gramática universal para 
que possa ser possível distinguir, em qualquer língua natural, 
aqueles fenômenos gramaticais que se seguem dos princípios 
universais dos que são idiossincráticos âs línguas particu-
lares. Bresnan afirma que 

In discussing grammar as mental represen-
tations, it's essential to understand that 
the terms "grammar" and "theory" are both 
used on two entirely different levels of 
description. On the lower level of 
description, we speak of the grammar of a 
particular language such as Navajo. At 
this level, a grammar is a set of rules 
within a formal system. The grammar 
generates the language that is a grammar 
of and, on analogy with the technical 
usage in other formal systems, the grammar 
is sometimes called a "theory" of the 
language that it generates. On the higher 
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level of description, we speak of a theory 
of grammars. This is a set of primitives, 
axioms and rules of inferences (often 
unformalized) that characterizes the class 
of possible grammars of particular lan-
guages. A theory of grammar is sometimes 
referred to as Universal Grammar. 
These dual concepts of grammar and theory 
play different roles in discussion of the 
mental representation of language (Bresnan, 
1982a). 

A segunda questão, intimamente relacionada com a pri-
meira, conduz a uma discussão muito importante que resulta 
do reconhecimento do fato de que o ser humano possui capaci-
dades inatas que possibilitam que a linguagem seja adquiri-
da. Chomsky argumenta que os falantes de cada língua têm um 
sistema rico de conhecimento com conseqüências complexas e 
curiosas, um sistema que se estende muito além de qualquer 
instrução específica, ou da experiência. 

Parece que a criança se aproxima da tarefa de apren-
der a língua com uma rica estrutura conceptual e com um rico 
sistema de suposições sobre as estruturas das sentenças. 
Este conhecimento é parte da sua herança biológica, parte da 
estrutura da faculdade de linguagem e forma parte do equipa-
mento mental com o qual a criança enfrenta o mundo da expe-
riência. 

Para Chomsky, fica difícil achar uma outra explicação 
para o fato de que estruturas intricadas e extremamente com-
plexas como são as estruturas da língua possam ser adquiri-
das igualmente entre todos os indivíduos, embora eles tenham 
experiências tão diferentes e sejam expostos a informações 
ou dados imperfeitos e limitados. Conseqüentemente, este 
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problema da aquisição da linguagem vai ser resolvido à medi-
da que se construa com sucesso a teoria da gramática univer-
sal. Ao responder a essa segunda questão, a lingüística 
passa a ser parte da psicologia, incluindo em seu campo de 
investigação não somente o sistema da língua, mas também as 
formas nas quais ele é adquirido. 

Como vou comentar brevemente mais adiante, a GLF foi 
uma das primeiras teorias a assumir as questões psicológicas 
seriamente e a perseguir o objetivo de delinear uma aborda-
gem explanatória das operações mentais que subjazem às habi-
lidades lingüísticas das crianças e adultos. A GLF foi for-
malizada com o objetivo de se constituir em um componente 
básico num modelo de aquisição da linguagem e se propõe a 
representar o conhecimento sintático do falante da língua. 

Bresnan afirma que 
r 

Through its greater restrictiveness, the 
lexical theory advances us further toward 
our ultimate goal of explaining how the 
rich and intricate representational 
structures of language can possibly be 
acquired and used by our species with such 
facility. This is so because, unlike 
transformational grammars, lexical gram-
mars are learned, realistically. parsable, 
and "producible". They therefore provide 
a stronger basis than ever before for 
psychologically realistic theory of 
grammar. With such a basis, it has become 
possible for psychology and linguistics to 
converge on a unified theory of language. 
(Bresnan, 1982a.) 

Quanto à terceira questão, ela diz respeito a um fato 
surpreendente e impressionante, que é o uso criativo da lin-
guagem. Como sabemos, antes da teoria gramatical gerativa, 
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era aceito quase sem controvérsia por lingüistas nor-
te-americanos que o objetivo da lingüística consistia em es-
tabelecer procedimentos objetivos para descobrir a estrutura 
gramatical de um dado conjunto de sentenças. Isso eqüivalia 
a considerar o alcance do mapeamento sintático como sendo 
finito. A língua consistia em um sistema de hábitos e dis-
posições adquiridos através de treino e comportamento condi-
cionado de forma que os aspectos inovativos deste comporta-
mento eram sempre considerados como resultado de analogia. 
Chomsky, porém, enfatizou que o uso normal da língua é cons-
tantemente inovativo. 0 falante não só não repete o que ou-
viu, como produz formas lingüísticas, e não há limite para 
tal inovação. Como conseqüência disto, ele destacou que a 
preocupação primordial dos lingüistas deveria ser a constru-
ção de teorias gramaticais para línguas infinitas, e não ta-
xonomía de um conjunto finito de sentenças. Ao enfatizar o 
uso criativo da língua, Chomsky argumentou que a melhor ma-
neira de olhar o problema do mapeamento sintático é reconhe-
cer que o que deve ser explicado é o problema de como o fa-
lante pode construir representações mentais das relações 
gramaticais para um número sem fim de novas sentenças. 
Bresnan, por sua vez, afirma que a criatividade, universali-
dade, etc. impõem importantes limitações nas formas possí-
veis das representações da competência lingüística, descar-
tando vários sistemas possíveis de gramática, mesmo aqueles 
aparentemente adequados no nível descritivo, como sistemas 
de representação da linguagem. 
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Os pontos de convergencia entre a teoria léxi-
co-funcional e a teoria chomskyana que tentei esboçar aqui 
são importantes também com relação a outros aspectos: eles 
mostram que os lingüistas destas duas teorias atingiram 
insights reais que transcendem às diferenças entre elas. Um 
desses insights, e sem dúvida o mais notável, foi a redução 
cada vez mais radical do poder e alcance das transformações: 
a GLF aboliu-as totalmente do componente sintático e pro-
porcionou análises não-transformacionais explícitas e deta-
lhadas de um grande número de fenômenos lingüísticos, en-
quanto a gramática de Chomsky conservou apenas uma rela-
ção-mova-a. 

Porém, o reconhecimento de que estas duas teorias ge-
rativas em destaque possuem preocupações similares, um nú-
cleo de conceitos comuns, um vocabulário básico, etc. e a 
afirmação de que essas similaridades são muito importantes 
não impede que não se deva reconhecer, como muito importan-
tes também, as diferenças entre elas. 

Uma diferença fundamental entre a GLF e a teoria 
chomskyana é o papel atribuído às funções gramaticais como 
sujeito, objeto, etc. Na GLF as funções gramaticais são os 
primitivos universais da sintaxe em termos dos quais são es-
tabelecidas muitas das regras e condições da teoria. Outra 
diferença fundamental entre as duas teorias diz respeito à 
motivação original da GLF. Esta teoria lexical foi criada 
com o objetivo de poder servir como base gramatical em um 
modelo de aquisição da linguagem, realista psicologicamente 
e preciso computacionalmente. Vou fazer apenas alguns breves 
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comentários para dar idéia de como este segundo aspecto in-
fluenciou as suposições básicas, mecanismos e muitas das de-
cisões teóricas assumidas no modelo. 

Em 1978, por exemplo, com seu importante trabalho "A 
Realistic Transformational Grammar", o qual introduziu a 
teoria lexical, Bresnan argumentou que as inovações que ela 
estava propondo tinham como objetivo explorar as conseqüên-
cias de limitar o papel e o poder das transformações, atri-
buindo ao componente lexical a tarefa de explicar os fatos 
que antes eram explicados com a ajuda das transformações. 
Ele teve também como objetivo polemizar a respeito do que 
ela denominou "Hipótese da Competência" e que corresponde à 
expressão de Chomsky, segundo a qual "Não há dúvida que um 
modelo razoável de uso lingüístico incorporará como compo-
nente básico a gramática gerativa que formula o conhecimento 
da língua por parte do falante-ouvinte; mas essa gramática 
gerativa, em si mesma, não determina a natureza ou o funcio-
namento dum modelo de percepção ou dum modelo de produção da 
fala" (Chomsky, 1978, pp.89-90). Para Bresnan, essa suposi-
ção de Chomsky, que definiu objetivos básicos da pesquisa 
lingüística estaria contraditória, pois a suposição expressa 
na afirmação é feita num contexto que encerra uma advertên-
cia: "A generative grammar is not a model for a speaker or a 
hearer (...)" (Bresnan, 1978). Desta forma, esta contradi-
ção teria conduzido os lingüistas a darem ênfase ao objetivo 
de resolver o problema da caracterização gramatical em de-
trimento do problema da realização gramatical. Duas teriam 
sido, segundo Bresnan, as conseqüências imediatas desta pos-
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tura. Em primeiro lugar, teria ficado totalmente negligen-
ciada uma questão crucial colocada pelo problema da realiza-
ção lingüística que é a questão de como um modelo razoável 
de uso da linguagem incorporaria uma gramática transforma-
cional como um componente básico. Em segundo lugar, a pre-
caução encerrada na hipótese de Chomsky parece ter sido jus-
tificada nos trabalhos dos psicolingüistas, os quais, apesar 
de grandes esforços, não conseguiam incorporar a gramática 
transformacional nos modelos de produção e aquisição da lin-
guagem. Trabalhos como os de Fodor, Bever, Garret (1974) 
concluíram que havia evidência experimental para sustentar a 
realidade psicológica das estruturas gramaticais, mas não 
para sustentar a realidade das gramáticas transformacionais 
como análogas às operações mentais na percepção e produção 
da fala. Como, portanto, sustentar a hipótese da competên-
cia. E se ela deveria ser mantida, como explicar a distân-
cia, ou o conflito entre os estudos dos psicolingüistas e as 
teorias lingüísticas das representações mentais? 

Bresnan procurou responder a esse desafio científico 
postulando que esses estudos psicolingüísticos que haviam 
pressuposto uma caracterização transformacional do conheci-
mento lingüístico poderiam simplesmente estar equivocados. 
0 problema, portanto, resultaria, em parte, de uma incorreta 
especificação da competência sintática. Uma decomposição 
das gramáticas em um léxico expandido e em um componente 
sintático mais retraído poderia ter um poder explanatório 
maior, permitindo assim a unificação e colaboração efetiva 
entre as pesquisas lingüísticas e psicolingüísticas. Neste 
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aspecto, Bresnan se distancia, portanto, da postura de 
Chomsky e da postura de alguns psicolingüistas que rejeitam 
a'hipótese da competencia admitindo não haver qualquer mapea-
mento transparente entre as gramáticas formais motivadas 
lingüísticamente e modelos psicológicos de uso da linguagem. 
Para Bresnan, rejeitar a hipótese da competência significa 
postular que os múltiplos componentes do conhecimento lin-
güístico não têm uma conexão necessária entre si. A hipóte-
se da competência não só permitiria unificar as teorias da 
representação mental da linguagem, como possibilitaria a 
construção de modelos de processamento com base na compreen-
são teórica da estrutura do conhecimento. Na sua argumenta-
ção, a verdadeira hipótese da competência, ou a hipótese 
forte da competência, requer responsabilidade não somente na 
caracterização abstrata no domínio do conhecimento lingüís-
tico, mas também na explanação de como as propriedades for-
mais das representações lingüísticas propostas estão rela-
cionadas com a natureza dos processos cognitivos que as de-
rivam e as interpretam no desempenho real da linguagem e na 
sua aquisição. 

Com a publicação de "The Mental Representation of 
Grammatical Relations", Bresnan e Kaplan (1982) adicionam 
novos argumentos para o problema da "realidade psicológica 
das gramáticas", os quais se mostram relevantes para os lin-
güistas e para todos aqueles preocupados com a psicologia da 
linguagem. Entre suas afirmações, eles enfatizam que o pro-
blema da "realidade psicológica" das gramáticas não é um 
problema ontolõgico. Todas as teorias da representação men-
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tal da linguagem pressupõem que operações mentais subjazem 
ãs habilidades lingüísticas dos falantes. Os lingüistas ge-
rativistas aceitam que o objetivo último da pesquisa lin-
güística é explicar o que se passa com os seres humanos que 
os capacita a adquirir, produzir e compreender a linguagem. 
0 que K&B questionam é se as estruturas desta "gramática in-
terna" podem ser caracterizadas pelas gramáticas transforma-
cionais, ou por qualquer gramática que se baseie unicamente 
em intuições sobre as sentenças bem formadas da língua. A 
questão da realidade psicológica das gramáticas não é, por-
tanto, lima questão filosófica, mas científica. 0 que se 
busca compreender é se estes constructos teóricos, psicolo-
gicamente reais, vão poder unificar os resultados da pesquisa 
lingüística e psicolingüística. 

K&B polemizam ainda em torno da suposição de Chomsky 
de que as regras e representações do sistema gramatical for-
mal caracterizam a competência de um falante-ouvinte ideal 
abstraindo as limitações da memória, educação, etc. relati-
vas ao desempenho. Primeiramente, eles consideram que não 
se pode atribuir realidade psicológica à gramática apenas 
porque a mesma tem alguma motivação lingüística. Em segui-
da, eles consideram que o conceito de competência estaria 
sendo compreendido de forma inadequada dando a impressão de 
que o sistema lingüístico não necessitaria exercer qualquer 
papel em qualquer modelo de desempenho. 0 modo como Chomsky 
formula a idealização do falante-ouvinte conduziria, segundo 
eles, a um isolamento da teoria lingüística em relação às 
outras ciências do conhecimento. E este não seria o papel 
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que a idealização deveria desempenhar. K&B estendem que de-
ve haver responsabilidade científica em mostrar que o real 
sé aproxima do ideal em circunstâncias apropriadas e que, se 
esta responsabilidade é levada a sério, deve conduzir à des-
coberta de meios para mostrar que o comportamento dos falan-
tes nativos reais converge para o comportamento ideal predi-
to pela teoria gramatical formalizada quando os fatores que 
interferem no desempenho são reduzidos. Como a "gramática 
interna" não pode ser observada diretamente, ela será infe-
rida indiretamente através das evidências disponíveis como 
julgamentos lingüísticos, atividades experimentais con-
troladas, observação do desempenho lingüístico da criança, 
etc. A investigação da "gramática interna" se tornaria, 
portanto, muito mais eficiente se as representações formais 
da teoria lingüística se associassem com os métodos experi-
mentais psicolingüísticos e com o processamento de informa-
ções da ciência da computação. 

Nos últimos anos, vários trabalhos de psicolingüis-
tas têm trazido novas evidências para demonstrar que, se ainda 
é precoce uma afirmação de que a "gramática interna" que se 
postula como realidade mental é uma gramática lexical, ao 
menos ela tem se mostrado bastante efetiva ao proporcionar 
que se alcancem resultados mais promissórios. 0 trabalho de 
Pinker (1982), por exemplo, é uma abordagem muito interes-
sante de como a gramática lexical pode ser bem sucedida ao 
servir como fundamento para uma teoria da aquisição da lin-
guagem e em ser capaz de interpretar a seqüência do desen-
volvimento pelo qual a criança passa até atingir a fase de 
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domínio completo da linguagem. Ele afirma que muitos dos 
traços da teoria lexical parecem caracterizar uma correta 
teoria. Entre esses traços essenciais, pode-se lembrar a ge-
ração na base das estruturas de superfície, o uso de regras 
lexicais para captar generalizações sintáticas e o uso de 
informação lexical na interpretação das relações gramaticais 
significativas. Uma teoria explícita do desempenho na qual 
regras gramaticais distintas são consultadas durante a com-
preensão e produção da linguagem oferece benefício ã teoria 
da aquisição. E, uma vez a aquisição das regras gramaticais 
de uma língua particular tenha sido explicada, a habilidade 
de falar, entender e julgar as sentenças da língua se segue 
imediatamente. Outros trabalhos que podem ser destacados 
nesta linha são os de Ford (1982, 1983, 1986) e Ford, Bres-
nan e Kaplan (1982) , etc. 

De acordo com K&B, portanto, a GLF é um formalismo 
que conservando a hipótese da competência como princípio me-
todológico pretende servir como meio para expressar a expla-
nar importantes generalizações sobre a sintaxe das línguas 
humanas. A GLF resulta em uma teoria alternativa da compe-
tência lingüística na medida em que atribui um novo conceito 
à noção de "realidade psicológica" das gramáticas e em rela-
ção ao compromisso de se constituir em um componente básico 
para uma teoria das representações mentais. Daí a motivação 
lingüística, psicológica e computacional da sua formaliza-
ção. 



CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DA TEORÍA LEXICAL 

1.1 ASPECTOS RELEVANTES DA TEORÍA LEXICAL 

A Gramática Léxico-Funcional (GLF) proporciona uma 
teoria formalmente explícita e coerente de como as estrutu-
ras de superfície estão relacionadas com as. estruturas temá-
ticas. A teoria reconhece e assinala dois níveis de descri-
ção sintática a cada sentença da língua: a estrutura de 
constituinte (estrutura-c) e a estrutura funcional (estrutu-
ra-f). Essas estruturas descrevem fenômenos puramente sin-
táticos que são distintos dos fenômenos lexicais, envolvendo 
as entradas lexicais,e dos fenômenos semânticos, envolvendo 
o escopo dos quantificadores e dos advérbios, as inferencias 
lógicas, etc. 

A estrutura-c caracteriza o arranjo superficial das 
palavras e sintagmas nas sentenças, e é nesse nível que o 
componente fonológico opera para produzir as cadeias fonéti-
cas. Somente os itens fonológicamente relevantes estão in-
cluídos nesse nível de representação, como, por exemplo, o 
"vestígio" (bindee, na GLF), o qual marca as relações de li-
gação nas dependências a longa distância (controle de cons-
tituinte) , mas não os sujeitos inexpressos dos complementos 
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(PRO). Disso se conclui que as estruturas-c desempenham um 
papel restrito na teoria, e o importante não são as proprie-
dades das estruturas que elas descrevem, mas a informação 
que elas proporcionam para as estruturas-f através das equa-
ções funcionais que são assinaladas a elas. 

A estrutura-f representa explicitamente as funções 
gramaticais de superficie, como SUJ, OBJ, etc., e os traços 
gramaticais tais como aqueles referentes ã concordância e 
regência. A estrutura-f é interpretada semánticamente. 

Como forma de ilustração, a sentença (1) abaixo tem a 
representação da sua estrutura-c na Fig.l e a representação 
da estrutura-f na Fig.2. Vê-se, pela ilustração, que as duas 
estruturas são formalmente muito diferentes: enquanto na es-
trutura-f as relações gramaticais, como SUJ, OBJ, etc. estão 
representadas num formato universal, na estrutura-c as rela-
ções de constituintes estão representadas na forma como elas 
variam radicalmente através das línguas, ou nas construções 
de uma mesma língua. Vamos falar disso mais detalhadamente 
a seguir. 

Fig.l. 

(1) 

A menina ofereceu um brinquedo ao menino. 
S 

DEX 

ofereceu um brinquedo a 

DET 
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Fig.2. 

SUJ 

TEMPO 
PRED 

OBJ 

ESP 

NUM 

PRED 

PASS 
'OFERECEU (( SUJ),( OBJ),( AOBJ) >' 

A 

SG 

'MENINA' 

ESP 

NUM 

PRED 

CASO P 

OBJ 

O 
SG 

'BRINQUEDO' 

A 

ESP 

NUM 

PRED 

O 
SG 

'MENINO' 

AS ESTRUTURAS DE CONSTITUINTES 

As estruturas-c não necessitam de muita explicação, 
mas é sempre importante destacar que, na GLF, este é o único 
nível para a representação da estrutura de frase. Ela é de-
terminada pelas regras da gramática em conjunto com as en-
tradas lexicais. A gramática da estrutura-c se expressa no 
formalismo comum de regras de reescrita livres de contexto, 
mas essas regras têm duas características especiais: (i) co-
mo a gramática lexical não tem qualquer operação de movimen-
to, ou apagamento, ou seja, como não existe mapeamento entre 
o nível interpretado semánticamente e o nível interpretado 
fonológicamente, os nodulos da estrutura-c são derivados so-
mente pelas regras da estrutura-c; (ii) as regras da estru-
tura-c são anotadas com esquemas funcionais representando 
funções e traços funcionais que estabelecem o relacionamento 
entre a estrutura-c e a estrutura-f. Algumas equações fun-
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cionais são anotadas também no léxico, nas entradas lexi-
cais. A estrutura-f é derivada da estrutura-c pela instan-
ciação destas equações funcionais, e há um algoritmo que 
ilustra esse relacionamento (cf. K&B, pp.189-200). 

Vamos considerar agora algumas regras anotadas de es-
trutura de frase (2). Entre elas, estão as regras relevan-
tes para induzir à estrutura-c da sentença (1). Por sua vez, 
as entradas lexicais em (3) contêm as informações funcionais 
relevantes para as palavras da sentença (1). 

(2) 

a. S (SN) SV 
(tSUJ)= +=-1-

b. SV + V SN 
(tSUJ)=+ 

SN 
(-t-PREDN) = 4-

SA 
(tPREDA)=+ 

SP* 
4-e (+ADJ)=4- (+C0MPS)=+ 

SP* 
( + (CAS0P) = 4-

c. SN (DET) ADJ' N 
4- C(tMOD) +=4-

d. SP + P SN 
(tOBJ) = 4-

e. S' > COMP S 
t=l 

(3) 
a: 

menina : 

ofereceu: 

um: 

DET,(+ESP) = A 
(+NUM) = SG 

N, (tNUM) = SG 
(+PRED) = 'MENINA' 

V, (+TEMP0) =PASS 
(+PRED) = 'OFERECER ((tSUJ),(+0BJ),(+0BJA)> ' 

DET,(tESP) = UM 
(tNUM) = SG 
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brinquedo: N, (+NUM) = SG 
(tPRED) = 'BRINQUEDO' 

a: P, (tCASOP) = A 

o: DET,(+ESP) = O 
(+NUM) = SG 

menino: N, (+NUM) = SG 
(fPRED) = 'MENINO' 

A relação entre a Fig.l e a Fig.2 é, pois, determina-
da por equações funcionais, as quais são anotadas nas posi-
ções das regras da estrutura-c e no léxico, nas entradas 
lexicais. 

As regras de frase anotadas com as equações funcio-
nais do exemplo (2) demonstram como cada peça da estrutura-c 
tem uma peça correspondente na estrutura-f, ou por estar nu-
ma posição sintática relevante (Î ) = 4-, ou por dominar um 

conteúdo lexical. 0 principal trabalho do algoritmo que re-
laciona as duas estruturas é pôr as diferentes peças juntas 
corretamente. A metavariável t será lida 'mãe' (mother) em 
qualquer lugar em que ela ocorra e a metavariável + será li-
da 'ego' (ego). 'Ego' é o nodulo ao qual a equação funcional 
está associada e 'mãe' é o nodulo que domina imediatamente. 
Em (2a), por exemplo, toda a informação funcional levada 
pela estrutura—f do SN (tSUJ)—+ é passada para o SUJ da es-
trutura-f da S, e toda a informação levada pela estrutu-
ra-f do SV (1 = 4-) é informação direta sobre a estrutura-f da 
S. A equação + = 4-, a qual está anotada no SV na expansão de 
S, significa que estes dois constituintes SV e S se fundem 
na estrutura-f. E por isso que a estrutura-f não tem SV. Ela 
é rasa para poder ter um formato universal na representação 
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explicita das funções gramaticais universais. As anotações 
funcionais em (2a) estão indicando, portanto, que o SN é o 
SUJ da S e que SV é a sua cabeça funcional. As anotações nas 
categorias pré-terminais, ou lexicais, como DET, N, V, são 
necessárias, mas há uma convenção geral na teoria determi-
nando que elas estão associadas com as equações funcionais 
t=+, o que permite que estas equações sejam omitidas. Em 
(2b) a regra do SV indica que ele contém um verbo, um SN OBJ 
opcional e um SP, também opcional, que é uma espécie de fra-
se oblíqua (ver p.68 ) e cuja função será determinada pela 
anotação (CASO P) =+. Essas regras geram uma S como: Ro-
berto ofereceu flores a Mariana. Em (2b), a regra de SV in-
dica ainda que a 2§ posição pode ser a posição dos comple-
mentos predicativos adjetivais (PREDA) e dos complementos 
predicativos nominais (PREDN), que são uma espécie de comple-
mento predicativo (COMPX). A 13 e a 2ã posição dos SNs podem 
coocorrer em sentenças como Roberto deixa seu pai louco e 
Roberto considera seu pai um louco. Pode haver também, como 
mostra (2c), um constituinte opcional S', o qual leva a fun-
ção COMP (complemento), que gera sentenças completivas como 
que Roberto vendeu a guitarra em Mariana diz que Roberto ven-
deu a guitarra. A estrutura-c e a estrutura-f para esta sen-
tença estão ilustradas nas Figs. 3 e 4. 

Em (2c), vemos que o SN pode conter também um SP ad-
junto, o qual permite sentenças relativas e adjetivos modi-
ficadores. 0 SP adjunto que aparece em (2b) será abordado 
mais adiante. 



Fig.3 20 

SN SV 

Mariana 

COMP 

disse 

SN SV 
que 

SN 
Roberto 

DET 
vendeu 

guitarra 

Fig.4. 

SUJ 

TEMPO 

PRED 

COMP S 

PRED 

NUM 

'MARIANA' 

SG 

PASS 

'DIZER <(+SUJ),(tCOMPS)>' 

SUJ 

TEMPO 
PRED 

OBJ 

PRED 
NUM 

•ROBERTO' 
SG 

PASS 
'VENDER ((tSUJ),(+OBJ))' 

DET 
NUM 
PRED 

'A' 
SG 

'GUITARRA' 

O conteúdo semântico e os traços sintáticos dos itens 
lexicais estão determinados por esquemas funcionais nas en-
tradas lexicais (3). Na entrada lexical do verbo, a forma 
lexical (SUJ),(OBJ),(OBJA) indica que o verbo subcategoriza 
as funções SUJ, OBJ e OBJA. Isso é especificado pelas equa-
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ções t, as quais indicam que a estrutura-f da sentença tem um 
OBJ e um OBJA. A entrada lexical na GLF inclui a especifi-
cação categorial que indica a categoria pré-terminal na qual 
o item lexical pode ser inserido, e o conjunto dos esquemas 
funcionais que serão instanciados. Os esquemas funcionais 
que se originam no léxico são formalmente idênticos aos das 
regras de estrutura-c e serão tratados da mesma forma por um 
procedimento de instanciação, como veremos mais adiante. 

AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS 

Na GLF, as funções gramaticais e as suas representa-
ções são conhecidas como estruturas funcionais. 0 nome "fun-
ção" não indica apenas o papel que essa entidade teórica de-
sempenha na sentença, tal como quando se diz que Roberto 
funciona como SUJ do predicado comprou uma guitarra. Ele é 
também indicativo da natureza da representação, isto é, as 
estruturas-f são funções no sentido matemático de nomes pa-
ra valores. Assim, a estrutura-f para Roberto vai ser enten-
dida como uma função a qual atribui o valor Roberto quando 
aplicada ao nome SUJ. 

Para uma sentença como A menina ofereceu um brinquedo 
ao menino, a estrutura-f (Fig.2) deve indicar que o SN meni-
no é o SUJ gramatical, que o SN brinquedo é o OBJ gramatical 
e que menino serve como OBJ da preposição a. Formalmente, 
como mostra a Fig.2, as estruturas-f são conjuntos de pares 
atributo-valor (f-names-f-values). 0 atributo é o nome do 
traço funcional (NUM, CASO, etc.) ou da função gramatical 
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(SUJ, OBJ, PRED). Esses pares são dispostos de forma que o 
que está ã esquerda da estrutura-f é um atributo (nome) e o 
qúe está ã direita é o seu valor correspondente. A estrutu-
ra-f como um todo é uma função de atributo para valores. Os 
atributos podem ter três espécies de valores: (i) o valor 
pode ser um símbolo simples como singular na especificação 
[num SG]; (ii) o valor pode ser a forma semântica 'OFERECER 
<(SUJ),(OBJ),(OBJA))'; (iii) o valor pode ser uma estrutu-
ra-f subsidiária que representa complexos de funções inter-
nas como ilustrado pela função sujeito neste exemplo: 

(4) 

SUJ ESP 'A' 
NUM SG 
PRED 'MENINA' 

A especificação da lista de argumentos na forma se-
mântica define o mapeamento entre os argumentos temáticos do 
predicado triádico (AGENTE, TEMA, META) e as funções grama-
ticais da estrutura-f. As formas semânticas surgem no léxi-
co através da forma lexical. Por exigência de compatibilida-
de entre a forma semântica e a estrutura-f na qual ela apa-
rece, todas as funções mencionadas na forma semântica devem 
estar incluídas na estrutura-f, e vice-versa. A interpretação 
da estrutura-f se torna extremamente simples, uma vez que a 
interpretação das relações gramaticais das sentenças já se 
deu no léxico, ou seja, as funções já foram codificadas le-
xicalmente nas formas lexicais. 0 símbolo < > representa os 



23 

parênteses semânticos, os quais se distinguem dos parênteses 
gramaticais ( ) no formalismo sintático da teoria. 

AS DESCRIÇÕES FUNCIONAIS 

As anotações funcionais nas regras de estrutura de 
frase e no léxico produzem um conjunto finito de afirmações 
para especificar as várias propriedades da estrutura-f da 
cadeia, e essas afirmações constituem a descrição funcional 
(descrição-f) da cadeia. A descrição-f serve como um nível 
intermediário entre os dois níveis da descrição sintática. 
As afirmações e as inferências de uma descrição-f dependem 
fundamentalmente de um axioma: Unicidade. A Condição de 
ünicidade determina que numa dada estrutura-f cada atributo 
particular deve ter um único valor. Deste modo, as descri-
ções-f podem ser consideradas como equações que descrevem os 
valores obtidos pelas várias aplicações de função. No exem-
plo (5) abaixo, as variáveis ij e /2 são estruturas-f da 
Fig.2 e as suas declarações podem ser consideradas como par-
te da descrição-f da sentença A menina ofereceu um brinquedo 
ao menino. 

(5) 
a. o SUJ de J i =/2 

b. o ESP de f2 =A 
c. o NUM de J 2 =SG 
d. o PRED de /2 ='MENINA' 

0 que uma descrição-f vai determinar provém dos es-
quemas funcionais que estão associados aos elementos da es-
trutura-c e âs categorias nas entradas lexicais. Esses es-
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queraas contêm, em lugar das variáveis das estruturas-f, me-
tavariáveis especiais. As metavariáveis e as relações rele-
vántes gramaticalmente na árvore de constituintes são de 
dois tipos: (i) Relação de Dominação Imediata com as metava-
riáveis + e ; (ii) Relação de Ligação Sintática com as me-
tavariáveis fl e U. Este último tipo de relação é necessário 
para caracterizar as dependências a "longa distância" encon-
tradas nas frases relativas, interrogativas e na topicaliza-
ção. 

Os esquemas funcionais originados no léxico não são 
formalmente distintos daqueles das regras de estruturas-c e 
são tratados igualmente por um processo de instanciação efe-
tuado em três fases, a saber: 

(I) Os esquemas gramaticais e lexicais são atados ã 
estrutura-c da sentença, produzindo a estrutura da Fig.5 
(cf. K&B 1982, p.186). 

Fig.5. 

(tESP)=A 
(+NUM)=SG 

DET 

(+NUM)=SG 
(tPRED)='MENINA 

(tTEMPO)=PASS 
(tPRED)='OFERECEU'(...) (+OBJ)=+ 

V SN 

SP 
(tCAS0P)=4-

(+ESP)=UM (tNUM)=SG 
(+PRED)='BRINQUEDO 

DET N 

+=4-
P 

(+0BJA)=4-
SN 

(+ESP)=+ (+NUM)=SG 
n F T ( + PRED) = '0 MENINO' 
U t i N 

a menina ofereceu um brinquedo a o menino 
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(II) Uma variável real ( f l . . . f2 ) é introduzida na 
raiz da árvore e em cada nodulo onde o esquema contenha a 
métavariável 4-. A presença da metavariável 4- em um nodulo 
significa que ele corresponde a um componente da estrutura-f 
da sentença. A Fig.6 mostra a 23 fase da instanciação. (K&B 
1982, p.188.) 
Fig.6. s/j 

' (+NUM)=SG ("MEMPO)=PASS 
(+NUM)=SG (+PRED)='MENINA' (+PRED)='OFERECEU'(...) 

DET N V 

menina 

(tESP)=UM (+NUM)=SG 
(tPRED)='BRINQUEDO' 

DET N 

+=4-
P 

(tNUM)=SG 
(+PRED)='MENINO' 

N 

ofereceu 

(+ESP)=0 (tNOM)=SG 
(tNOM)=SG (+PRED)='MENINO' 

DET N 

brinquedo a menino 

(III) Na 33 fase, a instanciação das afirmações ple-
nas das variáveis e dos esquemas é formada por substituição. 
Por substituição, os esquemas atados aos nodulos SN e SV do-
minados por S produzem as equações como as que vemos em (6a-b) , 
abaixo, e as filhas do nodulo SV produzem as equações como 
em (7a-b) abaixo (K&B 1982, p.187). 0 exemplo (8a-b), por 
sua vez, representa uma descrição-f derivada de um esquema 
em um nodulo pré-terminal. As equações (6) e (7) constituem 
declarações determinadas sintaticamente. A equação (8) cons-
titui declaração determinada lexicalmente. 
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(6) 

a. (/1SUJ)=/2 

(7) 
a. ( f3 OBJ)= J\ 
b. (f3OBJA)=/5 

(8) 

a. (/2ESP)=A 
b. (/2NUM)=SG 

Como nas equações em (8a-b), as outras equações fun-
cionais na descrição-f da sentença são derivadas dos esque-
mas nos nodulos pré-terminais como N, V, etc. Após o pro-
cessamento das equações sintáticas e lexicais e após todas 
as equações terem sido consideradas, chega-se à estrutura-f 
final. A Fig.7, aqui repetida, mostra agora a estrutura fun-
cional da sentença A menina ofereceu um brinquedo ao menino 
como derivada da estrutura-c pela instanciação da equação 
funcional em cada nódulo. 

h h 

SUJ 

TEMPO 
PRED 

OBJ 

h 

ESP 
NUM 
PRED 

PASS 

A 
SG 

'MENINA' 

•OFERECEU <(+SUJ), (+OBJ), (tOBJA) ) 

ESP 
NUM 
PRED 

CASOP 

OBJ 

0 
SG 

'BRINQUEDO' 

ESP 
NUM 
PRED 

0 
SG 

'MENINO' 
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A descrição-f sustenta ainda um conjunto importante 
de inferencias, o que significa dizer que as equações podem 
ser resolvidas por meio de algoritmos de construção que 
realmente constroem a estrutura-f que eles descrevem. Porém, 
se uma descrição-f estipula afirmações inconsistentes com os 
axiomas básicos da teoria, a cadeia será sintaticamente mal 
formada, mesmo com uma válida estrutura-c gerada pelas re-
gras da gramática. A Condição de Gramaticalidade estipula 
que uma cadeia é gramatical somente se ela tem uma estrutu-
ra-c associada a uma descrição-f que seja consistente e de-
terminada. K&B afirmam que o algoritmo decide se uma des-
crição-f é consistente, ou não, e se ela satisfaz essa con-
dição, o algoritmo constrói uma solução para ela. A solução 
para cada descrição-f é uma estrutura-f. 0 algoritmo é, 
pois, um procedimento de decisão para as condições de grama-
ticalidade. Na GLF são delineados algoritmos de decisão e 
construção cujas operações são especialmente adaptadas para 
as representações lingüísticas da teoria (cf. K&B 1982). Os 
esquemas funcionais presentes nas entradas lexicais e nas 
regras gramaticais que vimos para a sentença A menina ofere-
ceu um brinquedo ao menino serviram para definir o valor de 
algum traço e, portanto, são denominados equações definido-
ras. As informações que as equações definidoras proporcionam 
são construídas nas estruturas-f. Algumas vezes, porém, o 
propósito do esquema é restringir o traço cujo valor se es-
pera seja definido por uma especificação separada. Para este 
caso são usadas as equações de contrição as quais impõem 
exigências mais fortes de boa-formação do que as definições 
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de consistência. A GLF possui um esquema explícito com um 
dispositivo notacional para elucidar esta distinção concei-
tuai entre definição e contrição, como ilustrado na entrada 
lexical para está numa sentença como A menina está oferecen-
do um livro ao amigo, onde o verbo estar pede o gerúndio pa-
ra expressar o aspecto progressivo: 

(9) 
está: V,(TEMPO)=PRESENTE 

(+NUM SUJ)=SG 
(tPRED)='PROG ((COMPV))' 
(tCOMPV)= c GERÜNDIO 
(+SUJ COMPV)=( SUJ) 

Nesta entrada lexical vê-se que as equações definido-
ras são representadas pelo signo comum de igualdade (=) en-
quanto que a equação de contrição é representada pelo símbo-
lo de igualdade com a letra c (=c)• Esta equação não pro-
porciona informação diretamente, mas verifica se a informa-
ção foi satisfeita. Neste caso particular, a equação de con-
trição garante que o gerúndio vai ocorrer como COMPV Pro-
gressivo. De acordo com as condições de boa-formação, as ca-
deias são rejeitadas quando uma estrutura-f não pode satis-
fazer simultaneamente às declarações de definição e contri-
ção da estrutura-f. 

K&B (1982) apresentam, também, no formalismo sintático 
da GLF, convenções implícitas que asseguram que a estrutura-f 
contenha combinações mutuamente compatíveis de predicados 
lexicais e funções gramaticais. Essas convenções se definem 
em termos do próprio subconjunto de todos os traços e fun-
ções que podem ser representados numa estrutura-f e que 
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constituem argumentos dos predicados semânticos, tais como 
as funções SUJ, os vários OBJ e COMP. Na GLF esse subcon-
junto de funções gramaticais que são mapeadas nos argumentos 
temáticos são as funções regiveis ou subcategorizáveis. Os ad-
juntos não são funções regiveis ou subcategorizáveis. Os ad-
juntos não são regiveis e essa é uma maneira de determinar 
numa dada língua quais as funções que são associadas a argu-
mentos (ver mais adiante). As condições de compatibilidade 
funcional requerem simplesmente que uma estrutura-f contenha 
todas e apenas as funções subcategorizáveis. Esta exigência 
de compatibilidade possibilita explicar vários tipos de 
má-formação que são permitidos pela gramática de estrutu-
ra-c. Nada impediria à gramática de gerar sentenças como Ro-
berto quebrou ou Roberto quebrou a guitarra à Maria. A ina-
ceitabilidade dessas sentenças se segue da violação nas con-
dições de Completude Funcional e Coerência Funcional. 

A completude funcional,tal como definida na teoria, 
exige que cada argumento do predicado esteja vinculado a um 
argumento funcional do tipo especificado pela forma lexical 
(ver definição de forma lexical ã p.42). As condições de 
completude funcional explicam por que Roberto quebrou é fun-
cionalmente incompleta. Aqui não há um OBJ gramatical para 
corresponder ao 2Q argumento do predicado de 'QUEBRAR 
((SUJ), (OBJ))'. Nesse caso um argumento foi omitido. A 
coerência funcional, por sua vez, requer que cada argumento 
funcional significativo especificado pela forma lexical seja 
um argumento do predicado. A condição de coerência explica 
por que Roberto quebrou a guitarra ã Maria é agramatical. 
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Neste caso, ao contrário do exemplo anterior, há um argumen-
to gramatical a mais. A sentença Roberto quebrou a guitarra 
é funcionalmente coerente e completa porque seus dois argu-
mentos funcionais SUJ e OBJ podem ser vinculados aos argu-
mentos do predicado na forma lexical de 'QUEBRAR ((SUJ), 
(OBJ))'. Finalmente, a condição de unicidade, como vimos 
anteriormente, assegura que cada função tenha um único va-
lor. K&B argumentam que 

The Uniqueness Condition is the most basic 
well-formedness requirement, since an 
f-structure does not even exist, if it is 
not satisfied. If an f-structure does 
exist, it must satisfy any constraining 
schemata and the Completeness and 
Coherence Conditions must hold. The 
combined effect of these conventions is to 
impose very strong restrictions among the 
components of a sentence's f-structure and 
c-structure, so that semantic forms and 
grammatical formatives can appear only in 
the appropriate functional and constituint 
environments. Because of these functional 
well-formed conditions, there is no need 
for a separate notion of c-structure 
subcategorization to guarantee that 
lexical coocurrence restrictions are 
satisfied. (K&B 1982, p.214.) 

O tratamento de coerência e completude permite uma 
interpretação formal e simples da estrutura-f, já que, para 
ser completa e córente localmente,uma estrutura-f deve con-
ter as funções subcategorizáveis Gx, G n somente se ela 
contém um PRED cujo valor é a forma lexical com as funções 
gramaticais assinaladas G1, ..., Gn. uma função gramatical 
é também subcategorizada ou regida por uma entrada lexical, 
mesmo que seu valor seja restrito a ser um formativo sintá-
tico vazio semánticamente. Entre esses formativos estão ex-
pletivos como, por exemplo, there e it (inglês), e il (fran-
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cês) e componentes de várias expressões idiomáticas. 0 léxi-
co marca tais itens como se fossem categorias sintáticas co-
muns (PRON, NOME, etc.), mas seus esquemas especificam o va-
lor símbolo para um atributo FORM ao invés de um valor forma 
semântica para o atributo PRED. 0 exemplo da sentença There 
is a pig in the garden ilustra a inserção de there no inglês 
tal como representada no formalismo sintático da GLF. As en-
tradas lexicais para a sentença estão mostradas em (10), a 
estrutura-c está representada na Fig.8 e a estrutura-f na 
Fig.9. 

(10) 

There: N, (+F0RM) = THERE 
is: V, (+PRED) = 'THERE-BE <(XCOMP)) (SUJ)(OBJ) 

(tSUBJ FORM) = c THERE 
(+0BJ) = (XCOMP SUBJ) 
(tTENSE) = PRESENT 
(+SUBJ NUM) = (OBJ NUM) 

Fig.8. S 

SN SV 

There V 
SN SP 

is 

P SN 

in the garden 



Fig.9. 
SUBJ 
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FORM •THERE' 

TENSE 

PRED 

OBJ 

PRESENT 

'THERE BE (XCOMP)>(SUBJ)(OBJ)' 

ESP 

PRED 

'A' 

'PIG' 

PCOMP SUBJ 

PRED 'IN <(SUBJ)(OBJ)) 

OBJ S P E C 

PRED 
'THE' 

'GARDEN' 

Esses mecanismos da teoria descritos nos exemplos an-
teriores rejeitam as cadeias funcionalmente mal-formadas e 
asseguram uma compatibilidade sintática que se mantém entre 
o predicado e seus argumentos. A sentença tem, porém, outros 
elementos que, embora relacionados sintaticamente com o pre-
dicado, não são sintaticamente restritos por ele. Esses ele-
mentos servem como adjuntos de um predicado e, embora asso-
ciados a ele na estrutura-f para a determinação do relacio-
namento semântico, não estão classificados dentro dos esque-
mas sintáticos do predicado. 0 predicado não impõe restri-
ções categoriais ou de traços aos adjuntos, e apenas as exi-
gências de adequação semântica deverão ser satisfeitas. Con-
seqüentemente, os adjuntos não sofrerão as restrições da 
Condição de Unicidade e, não sendo argumentos dos predicados 
lexicais, não sofrerão as restrições das Condições de Com-
pletude e Coerência. A sentença (11) reflete as possibili-
dades de ocorrência dos adjuntos. 
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(11) 

A menina ofereceu um brinquedo ao menino hoje pela manhã. 

No formalismo da GLF há dispositivos formais para 
abordar as propriedades dos adjuntos. Ë permitido que o va-
lor de um atributo seja um conjunto de estrutura-f. Os valo-
res deste tipo são especificados por um novo esquema, no 
qual o símbolo e aparece em lugar do símbolo de igualdade 
das equações de definição e de contrição. Em (12) a equação 
+e(fadjuntos) assinalada à categoria SP indica que o valor 
do adjunto é um conjunto contendo a estrutura-f do SP como 
um dos de seus elementos. 0 * permite a geração de qualquer 
número de adjuntos e a metavariável + será instanciada de 
modo diferente para cada um. A estrutura-f para a sentença 
(11) é ilustrada na Fig.10. 

(12) 

a. SV + SN 
(tOBJ)=+ 

SP* SP* 
(+CAS0P)=+ +e(tADJUNTOS) 

Fig.10. 

SUJ 

TEMPO 
PRED 

OBJ 

ADJUNTO 

ESP A 
NUM SG 
PRED 'MENINA' 

PASS 
'OFERECEU ( (t SUJ), (tOBJ), (OBJA) )' 

ESP 
NUM 
PRED 

CASO P 

OBJ 

'0' 
SG 

'BRINQUEDO' 

[ HOJE' 

ESP 
NUM 
PRED 

'PELA MANHÃ' 

'0' 
SG 

'MENINO' 

] 



34 

K&B enfatizam que, embora as estruturas-f sejam con-
glomerados de informações motivadas sintaticamente e lexi-
calmente, e embora elas codifiquem informações semânticas, 
sintáticas e lexicais, elas são distintas tanto da estrutu-
ra-c como da representação semântica. Os vários esquemas 
gramaticais e lexicais e as metavariáveis de dominação ime-
diata estabelecem uma conexão sistemática entre estrutura-c 
e estrutura-f, mas essa conexão não é, de modo algum, um 
isomorfismo. 0 procedimento de instanciação define somente 
uma correspondência parcial entre os nodulos da estrutura-c 
e as estruturas-f subsidiárias. Há nodulos da estrutura-c 
sem estruturas-f correspondentes, eesses nodulos são aqueles 
aos quais não estão assinalados a variável +. Por outro la-
do , existem estruturas-f que não correspondem a nodulos da 
estrutura-c. A sentença imperativa ilustra esse caso. Em 
Ofereça o brinquedo ao menino há uma estrutura-f subsidiária 
que representa "você" como o SUJ subentendido. Esta estrutu-
ra-f não está associada a nenhum nodulo da estrutura-c. Na 
teoria, a sentença imperativa é gerada por uma expansão al-
ternativa da sentença e o traço + INF (infinitivo) é o valor 
para o predicado oferecer na entrada lexical. 

As regras de estrutura-c, neste caso, não contêm SN 
dominado por S. A estrutura-f 4- do nodulo S tem como sujeito 
uma estrutura-f definida completamente por um esquema grama-
tical, como mostra a Fig.11. 

(13) 
a. Ofereça um brinquedo ao menino. 
b. S + SV 

+=4-
(tlNF) =c + 

(PRED SUJ) = VOCE 



Fig.11. 

SUJ 

INF 

PRED 

OBJ 

PRED 'VOCE' 

'OFERECER ((+ SUJ),(tOBJ),(tOBJA)>' 

ESP 

NUM 

OBJ 

CASOP 

OBJ 

•o' 

SG 

'BRINQUEDO' 

ESP 
NUM 
PRED 

'0' 
SG 

'MENINO' 
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A sentença imperativa ilustra, portanto, um relacio-
namento possível entre as configurações dos nodulos da es-
trutura-c e funções gramaticais. Neste caso, um papel fun-
cional, o SUJ subentendido, pôde ser preenchido por um nodu-
lo configuracional distinto, uma vez que o esquema gramati-
cal no SV realmente definiu a forma semântica do sujeito. O 
SUJ subentendido pode também ser recuperado através do con-
trole funcional. Os esquemas do controle funcional (ver 
p.79) identificarão as relações gramaticais em dois níveis 
diferentes na hierarquia da estrutura-f, oferecendo ainda 
uma explicação natural para os conhecidos fenômenos "equi" e 
"raising", como veremos âs pp.151-158. 

K&B (1982) justificam, ainda, que o nível funcional é 
também distinto do nível semântico da representação. A jus-
tificativa mais forte para esta distinção provém de conside-
rações da ambigüidade no escopo do quantificador. A S (14a) 
não apresenta motivação para mais de uma estrutura-f. Porém, 
ela tem duas leituras que resultam de duas interpretações ou 
traduções semânticas. 
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(11) 
a. Cada homem votou em uma eleição. 
b. Houve uma eleição tal que cada homem votou nela. 
c. Para cada homem houve uma eleição tal que ele votou nela. 

Em (14b) o quantificador eleição tem escopo estreito 
e em (14c) tem escopo largo. O nivel único da estrutu-
ra-f para esta sentença falha em representar esta ambigüida-
de. As leituras alternativas são geradas por um procedimento 
que produz as interpretações para as estruturas-f (cf. 
Halvorsen, 1983). Em resumo, a estrutura-f é, na GLF, um ni-
vel autônomo para a descrição lingüística e, embora contenha 
uma mistura de informação motivada sintática e semánticamen-
te, é distinta tanto da estrutura-c como da representação 
semântica. A estrutura-f é "rasa" para facilitar o estabele-
cimento de certas coocorrências sintáticas, para simplificar 
as Condições de Coerência e Completude e para permitir tam-
bém as especificações das relações de controle. Na seção 1.6 
vou reproduzir alguns argumentos que proporcionam uma justi-
ficação maior para postular a estrutura-f como um nível es-
sencial e independente da descrição lingüística no formalis-
mo da gramática lexical. 

AS RELAÇÕES A LONGA DISTÂNCIA 

K&B (1982) formalizaram ainda a estrutura na qual é 
tratado o fenômeno chamado "controle de constituinte" ou de-
pendência a longa distância, a qual ocorre em sentenças in-
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terrogativas, relativas e na topicalização, no domínio entre 
o "ligador" e o elemento "ligado" (binder e bindee, na GLF). 

0 controle de constituinte ou ligação sintática 
(syntactic binding) é efetuado através da instanciação de 
outro conjunto de equações, as equações de ligação (linking 
equations), as quais empregam metavariáveis como ft e U. A 
ligação efetuada por ft e U não é estritamente local como a 
ligação efetuada por + e 4-. A metavariável U etiqueta um no-
dulo na estrutura-c com o ligador, e a metavariável If eti-
queta um nodulo na estrutura-c nula. É bastante limitado, 
na GLF, o uso da estrutura-c nula. Permite-se que o nódulo 
não-terminal domine a cadeia terminal vazia v (vestígio) so-
mente nestes casos de controle de constituinte. 0 exemplo 
(15) ilustra o emprego das novas variáveis ft e ^ nas regras 
de estrutura-c: 

(15) 
a. S + SN S 

(tF0C0)=4- 1 +=4-
(+TÕPIC0)=4-J 

4-= 4 
b. SN •»• v 

+=4-

Em (15a) as funções TÓPICO e FOCO são assinaladas aos 
sintagmas deslocados. A função FOCO refere-se a sintagmas 
como "quem" nas sentenças interrogativas, e TÓPICO refere-se 
ãs sentenças relativas e ã topicalização. 

A versão topicalizada (16) da sentença Roberto ama 
/ 

Mariana ilustra como as regras em (15) geram a estrutura-c 
(Fig.12) e a estrutura-f (Fig.13) da sentença (16). 

(16) a. Mariana, Roberto ama. 



Fig.12. 
S 

(+TÖPICO)=i 

SN 
t=4-
S 

(tSUJ) = 4-
SN 

t = i 
sv 

SN 

Mariana Roberto ama 
+= ft V 

Fig.13. 

TÕPICO PRED 'MARIANA' 
NUM SG 
PESS 3 

PRED 'AMAR <( SUJ),( OBJ))' 

SUJ PRED 
NUM 
PESS 

'ROBERTO * 
SG 
3 / 

/ 

OBJ 

A flecha na Fig.13 indica que as funções TÕPICO 
OBJ têm a mesma estrutura funcional como seus valores. 

Como discutido em K&B (1982), o domínio no qual 
instanciação das relações a longa distância pode ocorrer 
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bem restrito: (i) o ligador deve comandar o constituinte li-
gado (c-command); (ii) o nódulo S é o nodulo ligado, e esse 
é o dominio de ligação não-marcado. 

As regras em (15a) interpretam o SN também como FOCO 
e geram uma sentença como (17) abaixo. . A estrutura-c na 
Fig.14 e a estrutura-f na Fig.15 ilustram o tratamento dado 
ã ligação sintática na teoria lexical. 

(17) 
Roberto perguntou quem Mariana viu. 

Fig.14. 
(+COMPS)=+ 

S' 

(tFOCO)= + 

SN 

(tPRED)='QUEM' 
N 

quem 

(+SUJ)=+ 
SN 

Mariana 

t=+ 
S 

( TEMPÕ)=PASS 
(tPRED)='VER<(+SUJ),(+OBJ))' 

V 

viu 

(tOBJ)=4-
SN 

t= 
V 

Fig.15. 

SUJ 

TEMPO 

PRED 

COMP S 

PRED 
NUM 

'ROBERTO' 
SG 

PASS 

•PERGUNTAR ((+SUJ),(+COMPS)) 

FOCO 

SUJ 

TEMPO 
PRED 
OBJ 

[ PRED 
PRED 
NUM 

PASS 
•VER' ((tSUJ),(tOBJ))' 

'QUEM' 

'MARIANA' 
SG 

] 
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Trabalhos mais recentes (cf. Zaenen, 1983) adicionam 
mecanismos para transmitir ao nodulo V a informação de que 
uma sentença está dentro do domínio de ligação. Esse meca-
nismo é representado por um traço universal (BND no inglês 
para "bound"). Os nodulos podem, então, ser marcados como 
(+BND)=+/-. O traço é transmitido localmente, e isso signi-
fica que a informação é transmitida da cabeça da categoria 
marcada com o traço para as projeções da categoria, assim 
como para o nõdulo-mãe do nodulo da categoria levando a 
equação ( BND)=+/-. Esse traço é parte do conjunto de tra-
ços flexionais que organizam o sistema de tempo e modo das 
sentenças, como +/- subjuntivo, +/- finito etc. (cf. Zaenen, 
1983, pp.484-500). 

0 importante, porém, é reconhecer que as relações de 
constituintes ilustram algumas pressuposições básicas da 
GLF, entre elas: (i) na GLF, a representação das relações de 
constituintes das línguas é extremamente simplificada, uma 
vez que as relações gramaticais estão representadas nas es-
truturas-f; (ii) as relações de constituintes são represen-
tadas por uma gramática de estrutura-c, definindo um nível 
único da representação desta estrutura-c; (iii) o formato 
das regras de estrutura-c é amplamente previsto pelos prin-
cípios da codificação sintática das funções e pelos traços 
categoriais definidos em termos dos primitivos SUJ e OBJ 
(ver p.76) e (IV) o uso da estrutura-c nula é permitido ape-
nas nesses casos de relações a longa distância dependentes 
da estrutura. 
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1.2 UMA TEORIA DAS FORMAS LEX ICAIS 

K&B (1982) afirmam que "The fundamental problem for a 
theory of syntax is to characterize the mapping between 
semantic predicate argument relationships and surface word 
and phrase configurations by which they are expressed". Sa-
bemos que as diferentes teorias gramaticais dão respostas 
diferentes a esse problema de caracterização das relações 
gramaticais. Na teoria das formas lexicais (GLF) grande 
parte deste mapeamento é codificado lexicalmente através de 
operações lexicais na estrutura de argumento do predicado. 
As estruturas de argumento do predicado dos itens lexicais 
representam uma caracterização abstrata daqueles argumentos 
semânticos do predicado que estão abertos à interpretação 
gramatical. De acordo com a teoria das formas lexicais, as 
estruturas de argumento do predicado dos itens lexicais são 
representadas independentemente dos traços contextuáis sin-
táticos como funções de um número fixo de argumentos inter-
pretados gramaticalmente.1 As funções gramaticais especifi-

iBresnan comenta o trabalho de Grimshaw (1979) no qual ela mostra efetivamente 
que a estrutura de argumento do predicado é um nível autônomo de representação sem 
correspondência univoca com as representações do contexto sintático. Trata-se da 
subcategorização de verbos como descobrir e inquirir. Embora ambos tenham uma estrutura 
de argumento do predicado diádica, descobrir toma um SN objeto (OBJ) e um complemento 
sentenciai (COMPS), e inquirir toma somente complementos sentenciais. Deste modo, os 
verbos permitem que funções gramaticais diferentes sejam associadas a um mesmo argumento 
semântico. Os exemplos abaixo ilustram essas afirmações: 

(I) 
a. Luciana descobriu [que você está saindo com estranhos]. 
b. Luciana descobriu [com quem você está saindo]. 

(II) 
a.^Luciana inquiriu [que você está saindo com estranhos]. 
b. Luciana inquiriu [com quem você está saindo]. 

As formas lexicais para descobrir e inquirir são como em (Illa) e (Illb) abaixo: 
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cam o mapeamento entre a estrutura de argumento do predicado 
e a estrutura sintática de constituintes. As funções grama-
ticais são assinaladas às posições da estrutura de frase por 
regras sintáticas, e às posições da estrutura de argumento 
por regras lexicais. A estrutura lexical, de argumentos do 
predicado especificada com as funções gramaticais é chamada 
forma lexical. 

Os exemplos (18)—(20) ilustram como esses termos se 
aplicam a algumas sentenças. Através deles vemos: (i) a es-
trutura de argumento do predicado lista os argumentos para 
os quais existem "restrições selecionais"; (ii) o assinala-

! 

mento das funções gramaticais lista as ! funções subcategori-
zadas sintaticamente, incluindo o símbolo da função gramati-
cal nula <(>, e (iii) a forma lexical emparelha os argumentos 
com funções: 
(18) 
a. Roberto perguntou quem Mariana viu. j 

[estrutura de argumento do predicado] 
[assinalamento das funções gramaticais] 
[forma lexical] 

[estrutura de argumento do predicativo] 
[assinalamento das funções gramaticais] 
[forma lexical] 

[estrutura de argumento do predicado] 
[assinalamento das funções gramaticais] 
[forma lexical] 

b. 'PERGUNTAR (1,2)' 
c. 'PERGUNTAR (SUJ),((COMPS))' 
d. 'PERGUNTAR ((SUJ),(COMPS)>' 
(19) 
a. Luciana escreveu para mim. 
b. 'ESCREVER <1,2,3 >' 
c. 'ESCREVER (SUJ), <j>, (0BLe ) ' 
d. 'ESCREVER ( (SUJ) ,<f>, (OBL0) ) ' 
(20) 
a. Renato parece doente para nós. 
b. 'PARECER ( 1,2>' 
c. 'PARECER (COMPX),(0BLe),(SUJ)' 
d. 'PARECER ((COMPX,(0BLe)>(SUJ)' 

(III) 
a. 'DESCOBRIR (SUJ) |(COMPS) 

(OBJ) 
agente pergunta 

b. 'INQUIRIR ((SUJ),(COMPS))' 
agente pergunta 
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Os exemplos (18) e (19) mostram que as formas lexi-
cais podem ser representadas com as funções gramaticais ocu-
pando cada posição da estrutura de argumento do predicado, 
mesmo que seja apenas o símbolo da função gramatical nula- <f>, 
ou uma função gramatical que pode ser omitida, como 
((COMPS)).2 Deste modo, perguntar subcategoriza duas funções 
e impõe exigências de compatibilidade semântica a estas duas 
funções. Escrever, por sua vez, tem uma estrutura de argu-
mento triádica, mas apenas dois desses argumentos são assi-
nalados com funções gramaticais. 0 assinalamento da função 
gramatical nula <p a um argumento indica que o argumento está 
ligado semánticamente e que nenhuma função é assinalada a 
este argumento. Em (19) a função OBJ foi omitida, mas Lu-
ciana escreveu para mim implica que Luciana escreveu algo 
para mim. 

Em (20), porém, vemos que o número de argumentos do 
predicado pode ser menor que o número de funções gramaticais 
assinalado à estrutura de argumento do predicado. Parece 
tem uma estrutura de argumento do predicado diádica: o 1Q 
argumento denota um estado de coisas e o 25 argumento quem 
percebe este estado de coisas. Em (20c) o assinalamento das 
funções gramaticais lista as funções que são sintaticamente 

0 verbo perguntar pode ser analisado como tendo um argumento semântico na 
estrutura de argumento do predicado o qual corresponde a um assinalamento de função 
opcional. 0 argumento deve ser interpretado semánticamente e quando o complemento 
sintático é omitido o argumento deve ser interpretado pelo contexto. A possibilidade de 
omissão dos argumentos gramaticais é mais uma evidência da representação independente da 
estrutura de argumento do predicado. Como ilustrado abaixo, quando o COMPS é omitido o 
argumento semântico permanece. 

(I) 
a. Você sabe quem venceu o jogo? 
b. Não, mas perguntarei. 
(II) 
'PERGUNTAR((SUJ),2)' 

agente pergunta 
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subcategorizadas por parecer. Em (20d) a forma lexical de 
parecer emparelha os argumentos com as funções,de modo que a 
fünção COMPX é assinalada ao ARG1 e a função OBLe ao ARG2. A 
anotação em (20d) mostra, através dos parênteses angulosos 
< >, que, embora parecer subcategorize três funções, a fun-
ção SUJ é uma função não temática, à qual não se impôs exi-
gência de compatibilidade semântica. Esse SUJ não-temático 
tem uma relação com a função temática COMPX determinada pela 
teoria do controle (ver p. 77 ) . Em outros casos, os itens 
lexicais podem também impor restrições semânticas aos seus 
sujeitos, como no exemplo em (21): 

(21) 

a. Mariana elogiou Roberto. 
# A sinceridade elogiou Roberto. 

1 Este é um aspecto da teoria que levanta polêmica. Há 
uma importante discussão de Bresnan (1982) e Marantz (1981) 
a respeito do verbo impor restrições a seu sujeito. Bresnan 
argumenta contra a supressão do argumento SUJ "lógico" da 
estrutura de argumento do predicado como justificativa para 
certas assimetrias semânticas entre argumento SUJ/Ñ SUJ. De 
acordo com seu ponto de vista, essas considerações não são 
bem fundamentadas. A questão se o argumento gramatical SUJ 
tem,ou não,um papel especial na composição semântica da sen-
tença é logicamente independente da questão se a posição do 
argumento gramatical SUJ deve ou não aparecer na estrutura 
lexical do predicado. Na GLF, não há distinção entre argu-
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mentó interno e argumento externo (William, 1981) e as re-
gras lexicais não farão referência a essa distinção. 

1.3 UMA TEORIA DAS RELAÇÕES GRAMATICAIS 

Na GLF, os itens lexicais subcategorizam por função e 
não por categorias estruturais como SN, SV, etc., e manifes-
tam suas exigências de compatibilidade semântica ao subcon-
junto destas funções subcategorizáveis. A idéia de subcate-
gorizar por função, e não por categoria, traz duas conse-
qüências importantes: (i) explica o fato de uma mesma função 
poder ser livremente realizada em posições diferentes na es-
trutura de frase (no português, por exemplo, os clíticos OBJ 
e OBJ indireto podem ocorrer em mais de uma posição nas re-
gras de estrutura-c); (ii) proporciona uma teoria invariável 
de subcategorização, uma vez que as possíveis codificações 
sintáticas das funções nas estruturas são altamente restri-
tas . 

As funções gramaticais como SUJ, OBJ OBL0 , etc. são 
os universais primitivos da sintaxe, e todos os axiomas e 
postulados gramaticais da teoria são definidos em termos 
deste conjunto básico de conceitos tomados como primitivos, 
ou indefinidos. São muitos os conjuntos primitivos em termos 
dos quais as teorias podem ser axiomatizadas. Bresnan 
(1982c) afirma que todas as teorias da gramática podem ser 
consideradas como teorias das relações gramaticais e que uma 
das mais importantes questões em teoria lingüística diz res-
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peito ã natureza das relações gramaticais: são elas deriva-
das totalmente das representações da estrutura de consti-
tuinte e da estrutura de argumento do predicado, ou teriam 
elas uma representação independente definida em termos das 
funções gramaticais primitivas sintaticamente como SUJ, OBJ, 
etc.? Qualquer que seja a resposta, Bresnan considera como 
fundamentalmente equivocada a afirmação de que as teorias 
que tomam conceitos estruturalistas de categoria como primi-
tivos sintáticos sejam inerentemente mais simples e mais ex-
planatórias.3 Esta escolha dos conjuntos de conceitos que 
são tomados como primitivos é uma escolha livre. Em particu-
lar, na GLF, os conceitos de categoria (SN, SV) são reduzi-
dos aos conceitos funcionais mais primitivos. Essa preferên-
cia tem, dentro da teoria, uma justificativa maior: somente 
as teorias baseadas em funções poderiam explicar a constân-
cia das relações gramaticais universais nas mais diferentes 
línguas, as quais variam radicalmente em suas estruturas de 
frase, ou seja, a presença das relações gramaticais univer-
sais em línguas que não possuem condições suficientes para 
assegurar definições configuracionais seria um problema com-
pletamente inexplicável. Vou destacar fragmentos de dois es-

3 Marantz (1981) faz interessantes observações sobre a natureza das relações 
gramaticais (cf.cap.I,pp.1-6 e cap.8). Em relação ã teoria que ele desenvolve sobre este 
assunto, Marantz afirma que "Although it is a challenge to the theory I develop here to 
capture all the significant generalization accounted for by other theories of grammatical 
relations, it is clearly not necessary that the generalizations be captured in the same 
way. For example, if some rule of say Relational Grammar attributes a set of data to a 
condition on subjects whereas the present theory accounts for the same data without 
references to grammatical relations at all, this does not count a priori against the 
present theory. Or, if some construction some linguistic calls a 'passive' for taxonomic 
reasons does not fall under the definition of 'passive' in the present theory, nothing 
should hinge on this fact. There can be no right definition of 'subject' or 'passive', 
only a correct (or better) syntactic theory" (p.3). E ainda: "It is widely believed that 
a crucial question for linguistics is whether grammatical relations are definable or 
primitive. But because grammatical relations have different caracterizaiions - and 
grammatical relations terms have different extensions — in different theories, the 
questions of the definability of grammatical relations arise only within particular theory 
of grammar" (p.b). 
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tudos realizados em duas línguas muito diferentes do portu-
guês e de outras línguas configuracionais para ilustrar os 
argumentos a favor da necessidade de se incorporar as rela-
ções gramaticais na teoria sintática. 0 primeiro deles foi 
realizado por Mohanan (1982) e diz respeito às relações gra-
maticais e estrutura de frase no malaialam; o segundo estudo 
foi realizado no walbiri por Simpson e Bresnan (S&B 1983). 
Além disso, vou destacar os aspectos relevantes do tratamen-
to lexical dado aos clíticos "se" no francês por Grimshaw 
(1982), o qual representa uma nova motivação para as rela-
ções gramaticais na GLF. 

[Malaialam] 

No estudo da estrutura da frase em malaialam (língua 
dravídica não configuracional), Mohanan (1982) apresenta 
inúmeras evidências para a incorporação do nível das rela-
ções gramaticais na teoria sintática, justificando-as não só 
para as considerações de adequação explanatória, mas também 
para considerações de adequação descritiva. 

Ao reconhecer que caso e papel temático são indispen-
sáveis a qualquer teoria, Mohanan considera duas posturas 
opostas para a realização do relacionamento papel temático -
casos morfológicos. Na GLF, a qual possui o nível das rela-
ções gramaticais, papéis temáticos e elementos de caso, ou 
configuração, estão relacionados por meio das relações grama-
ticais. É o que ele chama de "relationaly mediated 
evaluation" (RME): 
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(11) 

"Thematic role are a property of grammatical relations and are 
linked to categorial structure through the intermediacy of these 
relations." (p.563.) 

A postura alternativa a esta nega que as relações 
gramaticais possam desempenhar qualquer papel independente 
nas línguas naturais. Ele se refere a isto como "direct 
evaluation" (DE). 

(23) 
"Thematic roles are a property of phrase markers, case or agree-
ment, and are linked to these categorial units directly." (p. 
563.) 

Como Mohanan argumenta, as pressuposições da hipótese 
da "direct evaluation" traria problemas no que diz respeito, 
por exemplo, às regras de assinalamento de caso. No malaia-
lam, a relação entre traços de casos e papéis temáticos não 
é direta. Em (24) abaixo vemos como Mohanan registra as re-
gras de assinalamento de caso, ou os princípios para a in-
terpretação de SN como SÜJ, OBJ, etc. para o malaialam: 

(24) 
a. Interprete o caso acusativo como objeto direto (OBJ). 
b. Interprete o caso dativo 2 como objeto indireto (0BJ2). 
c. Interprete o caso dativo 1 como ou objeto indireto (0BJ2) ou 

sujeito (SUJ). 
d. Interprete o caso nominativo ou como sujeito (SUJ) ou como 

objeto direto (OBJ) se o SN é [-animado]; de outra forma, 
interprete o caso nominativo como sujeito (SUJ). (p.542.) 

Esses princípios são codificados formalmente nesta 
estrutura em termos das equações funcionais: 
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(11) 

a. (+OBJ)=+ 
(4-CAS0)=AC 
(+ANIM)=+ 

b. (tOBJ2)=4-
(4-CASO)=DAT2 

c. (tOBJ2)=+ 
(+CAS0)=DAT1 

d. (tOBJ) = 4-
(4-CAS0)=DATl 

e. (+0BJ) = 4-
(+CAS0)=N0M 

f. ( + SUB)=4-
(+CASO)=NOM 

Se as relações gramaticais fossem eliminadas, como 
mostra Mohanan, o estabelecimento das regras de caso para o 
malaialam teria uma complexidade inaceitável. Pela formali-
zação das subgeneralizações (26) e (27), Mohanan explica co-
mo isso se daria. A hipótese da RME (22) conduziria à subge-
neralização (26), e a hipótese DE (23), à subgeneralização 
(27): 

(26) 

Os SNs [+nominativo] nao podem ser objetos se eles sao [+anima-
dos]. 

(27) 
Os SNs [+nominativo] não podem ter o papel temático j se eles 
são [+animado]. 

A afirmação (27) não tem condições de se referir a 
OBJ e, portanto, se refere somente a papel temático. Isso, 
segundo Mohananm, é incorreto, pois não há papel temático j 
que dê os resultados corretos. Por essa generalização, o 
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SUJ[+ nominativo] está podendo assumir uma variedade de pa-
péis temáticos, quer ele seja animado, ou não. Ele considera 
oútra objeção: ao evitar referir-se às relações gramaticais 
SUJ, OBJ, etc., DE (23) teria de usar circunloquios para re-
ferir-se a elas, tais como: (i) OBJ são aqueles SNs, os 
quais, se animados, são acusativos e, se inanimados, nomina-
tivos; ou (ii) SUJ são aqueles SNs os quais, para os verbos 
marcados, são dativos e, para os não marcados, nominativos. 
Tais descrições seriam ilegítimas, uma vez que, no malaia-
lam, existe um número de regras lexicais que se referem cru-
cialmente às relações gramaticais SUJ, OBJ, como Passiviza-
ção (cf. p.581), Causativização (p.570) e Controle (p.567). 

It's clear, then, that incorporating the 
level of grammatical relations into 
syntactic theory provides a powerful tool 
for describing the kind of phenomena 
typically associated with nonconfigura-
tional languages. This level also enable 
us to capture insightfully the shared 
properties of human languages, in spite of 
superficial differences in phrase struc-
ture, agreement or case. (p.587.) 

[Walbiri] 

Simpson e Bresnan (S&B 1983) apresentam novas evidên-
cias para as relações gramaticais na gramática do controle 
em walbiri, uma língua aborígene da Austrália, a qual difere 
radicalmente das línguas configuracionais pela sua ordem de 
palavras extremamente livre e expressões descontínuas. O ar-
gumento que elas constroem mostra que as relações de contro-
le em walbiri não podem ser estabelecidas simplesmente nos 
termos providenciados pela teoria dos casos morfológicos, ou 
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pela teoria dos argumentos semânticos do predicado. As gene-
ralizações que regem o controle em walbiri seriam melhor ex-
pressas nos termos das funções gramaticais universais, o que 
motivaria a necessidade de referência às funções SUJ e OBJ. 
Elas se baseiam em que as sentenças introduzidas pelo com-
plementizador -karra são controladas pelo SUJ, e as senten-
ças introduzidas por -kurra são controladas pelo OBJ, mas 
que a escolha do controlador é independente de caso. Isso 
mostra que a referência a SNs particulares por meio das re-
lações gramaticais não pode ser substituída pela referência 
através de casos. 

0 SUJ em walbiri é marcado ou com o caso ergativo ou 
absolutivo, mas a marca de caso não afeta a habilidade do 
SUJ para controlar as sentenças com o complemento -kurra. 
Daí se segue a generalização: o que caracteriza as relações 
de controle nas sentenças -karra é que elas podem ser con-
troladas apenas pelo sujeito. A marca de caso não é relevan-
te nestas relações de controle. 0 exemplo (28) ilustra a ar-
gumentação. (p.20.) 

(28) 

Ngarrka ka wirnpirli-mi [Karli [jarnti-rininja-kurra] 
man-ABS PRES whistle-NPST boomerang ABS trim INF-COMP 
'The man is whistling, while trimming a boomerang.' 
'0 homem está assobiando, enquanto plaina o boomerang. 

Argumento similar é dado para as sentenças com o com-
plemento -kurra controladas pelo OBJ. 0 OBJ em walbiri é 
marcado ou com o caso dativo ou com o absolutivo e, novamen-
te, o caso não determina a habilidade do OBJ como controla-
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dor. A generalização para as relações de controle nas sen-
tenças -kurra é que elas podem ser controladas apenas por 
OBJ como no exemplo (29). (p.59.) 

(29) 
Kurdu-ngku ka karnta nya-nyi, [ngurlu yurrpa-rninja-kurra] 
child-ERG PRES woman-ABS see-NPST, seed-ABS grind-INF - COMP 
'The child see the woman grind mulga seed.' 
'A criança ve a mulher moer semente de mulga.' 

Embora esses exemplos mostrem concordância de caso do 
elemento controlador e elemento controlado, S&B mostram que 
esta não ê a regra, o que confirma que a concordância de ca-
so, sozinha, não é suficiente para identificar a relação de 
controle nas sentenças -karra e nas sentenças -kurra (p.61). 
Além disso, nem todos os ergativos e absolutivos podem ser 
os controladores das sentenças -karra, da mesma forma que os 
benefativos não podem ser controladores das sentenças 
-kurra. Como veremos na seção 1.6, na GLF as relações de 
controle são estabelecidas nas estruturas funcionais, de mo-
do que são elas, e não as estruturas de constituinte, que 
contêm a informação necessária para proporcionar a teoria 
universal do controle. 

0 TRATAMENTO UNIFICADO DO C L Ï T I C O " S E " 
ATRAVÉS DE REGRAS LEXICAIS 

A análise de Grimshaw (1982) realizada com os clíti-
cos reflexivos/recíprocos e intrínsecos no francês pode ser 
adaptada, em linhas gerais, para o português e ilustra evidên-



53 

cias muito importantes que motivam as relações gramaticais 
na GLF, além de levantar uma série de fatos interessantes 
sóbre a transitividade. Nesta análise, o clítico "se" na sua 
função reflexiva/reciproca e intrínseca será tratado não co-
mo um pronome, como os clíticos comuns, mas como o reflexo 
de regras lexicais de Reflexivização e Incoativização. 

(I) 0 intrínseco "se" no português, assim como no 
francês, pode ser uma marca gramatical arbitrária que não 
faz nenhuma contribuição direta para a interpretação da sen-
tença, como em comportar-se, arrepender-se, etc. Ele pode 
também ser o reflexo da incoativização dos verbos e, neste 
caso, ê bastante produtivo. 0 verbo quebrar é apenas um dos 
muitos verbos no português que ilustra o relacionamento en-
tre as formas causativas e incoativas dos verbos. 4 As formas 
causativas são transitivas e as incoativas são intransiti-
vas, como nos exemplos abaixo: 

(30) 
a. Roberto quebrou a guitarra. 
b. A guitarra se quebrou. 

Grimshaw argumenta que, embora o "se" intrínseco pa-
reça estar em distribuição complementar com os SN objetos 
ocorrendo com verbos os quais são geralmente transitivos 
(como os clíticos o, a, etc.), a explicação é totalmente di-

^A ocorrência deste relacionamento produtivo é analisada por Pimenta Bueno (1983) 
e captada por regras de redundância lexical dentro da estrutura da teoria lexical 
interpretativa (cf. pp.338-345). Ela argumenta que os verbos causativos do tipo de 
arranhar, espatifar, etc., são verbos transitivos com os traços [+controle externo] e [+• 
atividade independente] como em 0 vento espatifou a vidraça e 0 gato arranhou João. Estes 
verbos permitem uma forma derivada [V- se] a qual admite um valor intrínseco e 
semánticamente nulo como em A vidraça espatifou-se e João arranhou-se. Por sua vez, 
M.do Nascimento (1984) mostra que existe, de fato, uma regularidade impressionante na 
ocorrência das forma causativas transitivas e formas intransitivas com o intrínseco se. 
Entre estas estio verbos como abrir, afundar, apagar, coagular, derreter, estragar, 
explodir, partir, queimar, rolar, secar, sujar e muitos outros (cf. pp.184-187). 
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ferente nos dois casos. Enquanto o, a, etc. são objetos de 
verbos transitivos, o "se" intrínseco dá a impressão de ser 
um objeto por causa das propriedades da regra que o introdu-
ziu. A Incoativização é uma regra lexical que toma como "in-
put" verbos transitivos diádicos e produz a intransitiviza-
ção do predicado. A regra possui duas partes: uma operação 
na estrutura de argumento do predicado a qual intransitiva a 
forma lexical causativa, e a adição de uma equação morfos-
sintática (tREFL)=c que expressa uma condição que deve ser 
satisfeita pela estrutura funcional. 

(31) 
a. Predcausa : CAUSA(x,TORNA-SE(Predicado(y))) + 

Predincoat: TORNA-SE (Predicado (y) ) 
b. (tREFL)=c+ 

Para a S A guitarra se quebrou o léxico proporciona a 
forma lexical básica (32) e a forma lexical derivada (33). A 
gramática assinala a estrutura-f da Fig.16). 

(32) 
QUEBRAR: V,(+PRED)='QUEBRARcausa ( (SUJ), (OBJ) ) 1 

(33) 
QUEBRAR: V,(tPRED)=1 QUEBRARincoat((SUJ))' 

(+REFL)=C + 

Fig.16. 
SUJ 

PRED 

REFL 

PRED 
NUM 
PESS 
ESP 

'QUEBRAR. incoat ((SUJ))' 

•GUITARRA' 
SG 
3 
A 
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(II) O "se" reflexivo/recíproco, assim como o intrín-
seco, é o reflexo gramatical da aplicação de uma regra lexi-
cál e não um argumento pronominal do verbo.5 A diferença é 
que a Reflexivização pode ter o efeito de intransitivar o 
predicado se o argumento OBJ da forma transitiva é ligado na 
estrutura do argumento do predicado. Com a Incoativização, a 
intransitivização sempre acontece. Na análise de Grimshaw, a 
Reflexivização produz uma mudança na forma lexical como con-
seqüência automática de ligação na estrutura de argumento do 
predicado expresso pelo símbolo da função nula tj>. 

(34) 
Reflexivização 
Predicado(x, ,y, ) ->• 
Predicadorefl (x, ,x, ) 

(+REFL) = c + 

A regra (34) tem duas partes: envolve a ligação na 
estrutura de argumento do predicado indicando que, para qual-
quer estrutura de argumento do predicado (x, y, z), a regra 
forma um novo predicado reflexivo (x, x, y) ou (x, y, x) pa-
ra a estrutura de argumento do predicado e adiciona a equa-
ção de contrição ( + REFL)=C+). Os reflexivos e recíprocos en-
volvem a mesma regra lexical e, se o argumento ligado é plu-
ral, ambas as leituras serão possíveis. A forma lexical para 
ver (35) ilustra o efeito da Reflexivização na forma lexical 
transitiva do mesmo verbo em (36). A Fig.17 mostra a estru-
tura-f para Roberto se vê. 

50 tratamento unificado dos vários usos do clítico 'se" em português foi também 
proposto por Pimenta-Bueno (1983) (cf. cap.IV, pp.325-388). 
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(25) 

ver: V,(+PRED)='VER((SUJ),(OBJ))1 

(36) 

ver: V,(tPRED)='VER((SUJ),<f.)' 
(+REFL)= c + 

Fig.17. 

SUJ PRED 
NUM 
PESS 
GEN 

'ROBERTO' 
SG 
3 
M 

PRED 'VERRGF! ((SUJ),0)' 

REFL 

De acordo com esse tratamento lexical, os clíticos re-
flexivos/recíprocos não são nem OBJ, nem OBJ indireto prono-
minais. Eles parecem encontrar a subcategorização do verbo 
transitivo, porque na forma reflexiva do verbo o 2Q argumen-
to está assinalado com <f> e na forma não-reflexiva o 2Q argu-
mento está assinalado com a função objeto. Recorde que, na 
GLF,a estrutura de argumento do predicado é um nível inde-
pendente da estrutura dos argumentos gramaticais. 0 verbo 
reflexivizado tem argumentos gramaticais a menos que a con-
traparte não-reflexiva e,de fato,se comporta como intransi-
tivo. 

Para o francês, Grimshaw apresenta fortes evidências 
que confirmam a intransitividade dos verbos reflexivos. Tra-
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ta-se da regra de Extraposição de SN e da regra dos Comple-
mentos Causativos (cf. Grimshaw, 1982) . No português a res-
trição de intransitividade para a Extraposição de SN ou a 
Posposição de SN foi apontada por M.do Nascimento (1984). 

A regra lexical Posposição de SN diz respeito às sen-
tenças nas quais um SN aparece após o verbo, e a posição do 
sujeito é preenchida por uma partícula gramatical, como, por 
exemplo,il no francês e it no inglês (em português, o exple-
tivo nunca é expresso lexicalmente). A regra de Grimshaw 
(37) dá conta das generalizações para o francês. 

(37) 
Extraposição de SN 
(SUJ) -KOBJ) 
(tFORMA DO SUJ)=C il 

A regra assinala a função gramatical OBJ 
argumento assinalado com a função SUJ e adiciona 
de contrição para especificar que a forma do SUJ 
deve ser a partícula il. 

A Posposição de SN que se aplica a um verbo intransi-
tivo como passar — Passou o trem das onze — também se aplica 
a verbos reflexivos como denunciar-se, apresentar-se, ofere-
cer-se — Ofereceram-se duas novas candidatas —, o que vem 
demonstrar a intransitividade das formas reflexivas.6 

6A intransitividade, embora necessária, não é condição suficiente para a 
Posposição de SN. Existem restrições semânticas para a classe dos verbos que permitem que 
este fenômeno ocorra. Portanto, nem todos os intransitivos sofrem a regra. Os 
intransitivos, reflexivos e incoativos só sofrerão a regra se forem compatíveis com as 
exigências semánticas da regra. A esse respeito, o trabalho de M.do Nascimento "Sur la 
Postposition du Sujet dans le Portugais du Brésil" (1984) constitui uma leitura 
indispensável. 

ao antigo 
a equação 
gramatical 
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A condição de intransitividade para a regra de Pospo-
sição de SN evidencia ainda que, na GLF, a transitividade 
não pode ser descrita, nem em termos da transitividade estru-
tural — o verbo é transitivo quando ocorre no contexto 
[ — S N ] —, nem em termos da transitividade lógica — o verbo 
é ao menos diático e o seu 2Q argumento deve ser de um tipo 
semântico específico. A noção de transitividade vai ser 
descrita em termos da hipótese da transitividade gramatical 
— o verbo só é transitivo gramaticalmente se a função grama-
tical objeto (direto) é assinalada a ele.7 A hipótese da 
transitividade lógica falha em explicar por que a Posposição 
de SN ocorre com a versão passiva do verbo transitivo, e não 
com a versão ativa. Como veremos na segunda parte, a Passi-
vização é uma regra lexical que preserva a estrutura de ar-
gumento do predicado do verbo ativo e, portanto, a forma le-
xical passiva é tão "logicamente" transitiva quanto a forma 
lexical ativa. As passivas, porém, são gramaticalmente in-
transitivas^ a Posposição de SN pode se aplicar a elas'. 
Por sua vez, a hipótese da transitividade estrutural falha 
em distinguir verbos que são estruturalmente transitivos, 
mas gramaticalmente intransitivos. Os predicados nominais 
são SNs, e os verbos que os precedem diretamente são transi-
tivos estruturalmente. No entanto, os SNs predicados nomi-
nais não estão associados ã função OBJ. O verbo tornar-se, 
por exemplo, em Roberto tornou-se um bom músico, não tem ob-

7A questão da transitividade verbal e das funções gramaticais parece ser uma 
questão atual entre os nossos lingüistas. Perini e Fulgencio, , por exemplo, após 
criticarem o sistema tradicional que divide os verbos em intransitivos, transitivos 
diretos, indiretos, de ligação, etc., afirmam estar à procura de um novo modelo para dar 
conta destes fenômenos no portugués (P&F, 1987). 
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jeto, embora tenha uma estrutura de argumento diádica e a 
estrutura [V SN] dentro do SV. Por esse motivo, essa senten-
çà não será passivizada,e a Causativização pode aplicar-se a 
ela como em Os estudos tornaram Roberto um bom músico. Por 
esse último tipo de construção, vê-se que a intransitividade 
não pode ser reduzida ao número de nodulos SN gerados pelas 
regras da gramática. 

Na GLF, a restrição da intransitividade em regras co-
mo a Posposição de SN é explicada pelo principio da unicida-
de funcional, o qual descarta qualquer forma lexical que 
contenha duas ocorrências da mesma relação gramatical. Se o 
predicado primário tem um OBJ direto, o SUJ deslocado não se 
torna um OBJ direto. Se o predicado primário não tem um 
OBJ, o SUJ se torna um OBJ. Portanto, a restrição de in-
transitividade, na teoria das funções gramaticais, é expli-
cada em termos das restrições gerais nas funções gramaticais 
e nas formas lexicais. 

Estes trabalhos que procurei destacar sugerem que pa-
rece correta a suposição feita na GLF de que algumas regras 
lexicais não podem ser estabelecidas em termos de configura-
ções estruturais, ou em termos de estrutura de argumento do 
predicado, mas sim em termos das funções gramaticais que 
proporcionam o mapeamento entre elas. 

1.4 POLI ADI CIDADE DOS PREDICADOS 

Uma das suposições básicas da GLF é que somente re-
gras lexicais podem alterar a associação função-argumento. 0 
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formalismo da teoria, não permitindo regras para transformar 
estruturas sintáticas, encorpa uma proibição similar contra 
manipulações sintáticas na atribuição de função no mapeamen-
to função-argumento. As posições na estrutura de argumento 
do predicado podem ser identificadas com papéis temáticos 
como agente, tema, etc., e a atribuição das funções gramati-
cais a estas posições associa os papéis temáticos às funções 
gramaticais como SUJ, OBJ, etc. As funções gramaticais não 
têm um significado semântico intrínseco, nem derivam das re-
presentações na estrutura de frase. Elas proporcionam ape-
nas o mapeamento entre as estruturas sintáticas de superfí-
cie e as estruturas semânticas do predicado. 

Através das regras lexicais são alterados os esquemas 
de subcategorização das entradas lexicais e, conseqüentemente, 
a poliadicidade dos predicados. A regra lexical "To-Dative" 
(38), como formulada por Bresnan, ilustra como uma operação 
nas formas lexicais, a qual deriva forma lexical de forma 
lexical altera a poliadicidade do predicado. 

(38) 
"To-Dative" 
(OBJ) + (0BJ2) 
(TO OBJ)-* (OBJ) 

Esta é uma regra de redundância lexical que capta o 
relacionamento sistemático que existe entre sentenças como 
The girl handed the toy to the baby e The girl handed the 
baby a toy, determinando que uma entrada lexical com a espe-
cificação (tOBJ) e (+TO OBJ) deve ter outra entrada lexical 
na qual, em lugar de (iOBJ), aparece (iOBJ 2), e( + OBJ) aparece 
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em lugar de ( TO OBJ). Outras regras lexicais como Passivi-
zação, Causativização, Intransitivização, etc. mostram que, 
na GLF, é justamente a teoria das formas lexicais que vai 
proporcionar meios gramaticais para determinar a poliadici-
dade dos predicados. 

A poliadicidade do predicado é a espécie e o número 
de argumentos que o predicado possui. Ao nível da represen-
tação lexical,os argumentos variam, ou seja, não são cons-
tantes.8 A poliadicidade do predicado tal como é representa-
da na estrutura de argumento do predicado depende, pois, das 
propriedades gramaticais do predicado e não somente das suas 
propriedades lógicas ou semânticas. 

As formas lexicais em (40) ilustram a poliadicidade 
variável dos verbos de ação como vender nas sentenças 
(39a-c) : 

(39) 
a. Paulo vende discos do Chico com facilidade. 
b. Paulo vende com facilidade. 
c. Os discos do Chico vendem-se com facilidade. 

(40) 
a. 'VENDER((SUJ),(OBJ)' 
b. ' VENDER( (SUJ) , (j>) ' 
c. 'VENDER (cf), SUJ) ' 

Através do símbolo da função gramatical nula, as re-
gras lexicais da Intransitivização e Formação Mediai são di-
retamente formuladas. 

8 Bresnan (1982b) esclarece melhor esta suposição afirmando que os argumentos 
semânticos que não são interpretados gramaticalmente, ou que são puramente "internos" não 
são expressos neste nível de representação. Para o português, penso que se pode considerar 
um verbo como discursar. Embora semánticamente discursar signifique "fazer um discurso", o 
verbo discursar é sempre intransitivo gramaticalmente: (i)0 prefeito discursou na Câmara, 
e não (ii) *0 prefeito discursou um discurso na Câmara. Quando um argumento semântico 
interno é expresso gramaticalmente, isso significa que este argumento vai ser restrito por 
uma especificação semântica. Por exemplo, o verbo arregalar pode ser definido como 
"arregalar os próprios olhos", como se vê em: (i) Roberto arregalou seus olhos, mas não 
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A Intransitivização (41) aplica-se a 40a para produ-
zir 40b. 

(41) 
(OBJ) + <(> 

A sentença Paulo vende com facilidade é semánticamen-
te completa, pois o símbolo da função nula indica a ligação 
semântica de um argumento, neste caso, o argumento no qual 
seria assinalada a função gramatical OBJ. 

Por sua vez, a Formação Mediai (42) aplicou-se a 
(40a) para formar (40c): 

(42) 
(SUJ) + 4> 
(OBJ) + (SUJ) 
(tREFL)=c + 

Neste caso, a regra suprimiu o SüJ gramatical da for-
ma ativa (40a) e substituiu o OBJ pelo SÜJ. O efeito da re-
gra é mudar o assinalamento da função SÜJ do argumento agen-
te para o argumento tema do verbo.vender, eliminando a ex-
pressão gramatical do argumento agente completamente. Por 
esses aspectos, a Regra Medial é quase idêntica à regra para 
as passivas sem agente (veja p.lio* cap.2). Além disso, elas 
estipulam exigência de concordância em gênero e número entre 
o SUJ SN e o participio passivo. Compare a S,(39c) com a S 
Os discos do Chico são vendidos facilmente. A única diferen-
ça é a presença da equação de contrição (íREFL)=c+ adiciona-
da ã forma lexical derivada na regra da Formação Mediai.9 

(ii) *Roberto arregalou meus olhos, ou (iii) *Alguém arregalou os olhos de Roberto. Como 
indicado na forma lexical 'Arregalar ((SUJ),(OBJ))1, o objeto ê assinalado ã posição de 29 
argumento de arregalar, mas sera interpretado como "os olhos de X", onde X é um agente. 

9A Regra da Formação Mediai ou Passivização Ativa tal como formulada por Grimshaw 
(1982) faz parte do seu estudo sobre o clítico "se" no francls. Ela observa que na Regra 
Mediai,assim como na Passivização (ver segunda parte), o símbolo da função gramatical nula 
$ na forma lexical tem uma conseqüência automática de "binding" por um quantificador 
existencial na estrutura de argumento do predicado. 
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Como se viu pelos exemplos acima, as regras lexicais 
de Intransitivização, Formação Mediai, etc. produzem os 
efeitos da poliadicidade variável. Bresnan destaca ainda que 
a independência da estrutura de argumento do predicado do 
assinalamento das funções gramaticais possibilita ã teoria 
das formas lexicais representar a diferença entre verbos co-
mo 1er e cair como sendo uma diferença das suas estruturas 
de argumento do predicado. Embora os dois verbos possam ser 
usados intransitivamente, 1er tem uma estrutura de argumento 
do predicado diãdica (41), enquanto cair tem apenas a estru-
tura monádica intransitiva (42): 

(41) 
a. 'LER((SUJ),<t>) ' 
(42) 
b. 'CAIR((SUJ))' 

Enquanto 1er pode aparecer em sentenças como Paulo lê 
freqüentemente,e cair em sentenças como Paulo cai freqüente-
mente, Paulo lê implica que Paulo lê algo, enquanto cair não 
implica que Paulo cai algo freqüentemente. 

A independência da estrutura de argumento do predica-
do do assinalamento das funções gramaticais abre ainda a 
possibilidade para que se encontrem princípios e restrições 
os quais possam prever as possíveis correspondências fun-
ção-argumento nas formas lexicais. A GLF especifica condi-
ções universais no assinalamento das funções gramaticais 
universais para a estrutura de argumento do predicado como, 
por exemplo, os assinalamentos não-marcados. Disso resulta 
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que, na estrutura monádica de argumento do predicado, o assi-
nalamento não-marcado é ((SUJ)>,e na estrutura diádica é 
<<SUJ), (OBJ)>. 0 conjunto das possíveis operações lexicais 
é restrito fortemente na teoria pela Condição Universal da 
Biunivocidade Função-Argumento a qual impõe que a mesma fun-
ção gramatical não pode ser assinalada a mais de um argumen-
to do predicado, e que funções gramaticais diferentes não 
podem ser assinaladas ao mesmo argumento do predicado. A mo-
tivação para esse princípio é óbvia: se, por exemplo, o SUJ 
fosse assinalado a ambos os argumentos de 'ELOGIAR 
((SUJ),(SUJ))' ao invés de 'ELOGIAR ((SUJ),(OBJ))' sentenças 
como Mariana elogiou Roberto seriam interpretadas como Ma-
riana elogiou Mariana. 

A condição da biunivocidade função-argumento não im-
plica, porém, que as funções gramaticais e papéis temáticos 
estejam numa correspondência um-a-um: há funções gramaticais 
não-temãticas, como vimos anteriormente com o verbo parecer; 
e os papéis temáticos associados às funções gramaticais po-
dem ser mudados ou alterados pelas regras lexicais, as 
quais, desta forma, alteram a poliadicidade dos predicados e 
proporcionam resposta às perguntas: (i) como dar conta da 
poliadicidade variável dos verbos de ação? e (ii) Como os 
argumentos das estruturas de argumentos temáticos dos verbos 
estão relacionados aos seus contextos sintáticos? 
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1 . 5 A s FUNÇÕES GRAMATICAIS 

Na GLF,as .funções gramaticais correspondem a diferen-
tes classes, e essa classificação interage com várias partes 
da gramática tais como subcategorização e controle. Bresnan 
(1982c) representa as funções gramaticais assumidas na teo-
ria, com as distinções mais importantes, como ilustrado na 
Fig.18. 

Funções gramaticais 

Subcategorizáveis Não-subcategorizáveis 

Irrestritas Restritas 
semánticamente semánticamente 

ADJUNTO 
ADJUNTO X 

SUJ 
OBJ 
0BJ2 

OBLe 
COMP 
COMPX 

FOCO* J 
TÕPICO* 

A noção de função subcategorizada é a mesma de função 

regida, ou seja, elas são as únicas funções mencionadas na 

codificação lexical das funções. As funções subcategorizadas 

pertencem ao subconjunto de todas as funções cujos valores 

servem como argumentos para a estrutura de argumento do pre-
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dicado. Um dos criterios para se determinar se uma função é 
um argumento e não um adjunto é justamente este: a função é 
um argumento quando está subcategorizada por algum predica-
do. A função COMP é a função assinalada aos complementos 
sentenciais (p.20). COMPX é uma abreviação para a disjunção 
de PREDN (Predicado Nominal), PREDA (Predicado Adjetivai), 
PREDP (Predicado Preposicional) e PREDV (Predicado Verbal ou 
Complemento Verbal de infinitivo e participio). Em outras 
palavras, COMPX é usado para designar um conjunto de funções 
predicativas. Na GLF, há uma diferença fundamental entre fun-
ções gramaticais como SÜJ, OBJ, OBL e e as funções predicati-
vas COMPX. As primeiras correspondem simplesmente a argumen-
tos (termos) de predicados; as segundas correspondem a pre-
dicados como exemplificado pelas sentenças Raul é um bom 
professor e Raul comprou um livro. 

(43) 
a. bom professor (Raul) 
b. comprar (Raul, um livro) 

Em (43a), um bom professor é uma função COMPX ou um 

PREDN. Este predicativo nominal corresponde ao predicado um 
bom professor, o qual toma Raul como seu argumento. Em 
(43b), porém, livro é um objeto. O OBJ corresponde a um ar-
gumento do predicado comprar. As funções COMPX,assim como as 
funções AdjuntoX, são funções abertas e, portanto, devem ser 
controladas funcionalmente, ou seja, elas expressam comple-
mentos com sujeito controlado gramaticalmente. As outras são 
funções fechadas. Como veremos na seção 1.6, esta relação de 
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controle gramatical dos COMPX é expressa por meio de urna 
equação de controle no léxico. A distinção entre função gra-
mátical aberta e função gramatical fechada desempenha um im-
portante papel na teoria do controle (p.77). A diferença en-
tre Adjunto e AdjuntoX decorre do fato de que o AdjuntoX tem 
um SUJ omitido que necessita de um antecedente em algum lu-
gar na sentença. Nos exemplos abaixo — Com Roberto tocando 
guitarra, os vizinhos fecham as janelas e Tocando guitarra, 
Roberto se sente o maior — temos, respectivamente, um exem-
plo de Adjunto e AdjuntoX. No caso do AdjuntoX vemos que seu 
SUJ está sendo controlado pelo SUJ da sentença principal. 

Bresnan discute, ainda, a relevância gramatical da dis-
tinção entre funções irrestritas semánticamente e funções 
restritas semánticamente no estabelecimento das relações de 
predicação. Esta distinção se refere àquela parte das entra-
das lexicais que relaciona o predicado gramatical com a es-
trutura de argumento do predicado. Por exemplo, a estrutura 
de argumento do predicado do verbo 'QUEBRAR ((SUJ),(OBJ))' — 
é diádica,e as posições na estrutura de argumento do predi-
cado podem ser assinaladas com papéis temáticos como Agente 
e Tema,respectivamente. As funções irrestritas semánticamen-
te podem estar ligadas a qualquer um desses tipos de argu-
mentos. Os sujeitos podem ser Agentes com freqüência, Temas 
como na construção passiva e Meta numa sentença como Roberto 
recebeu vaias no festival da escola. As funções irrestritas 
semánticamente podem, ainda, realizar argumentos não-temãti-
cos como no caso dos sujeitos gramaticais (il, it), nos SUJ 
e OBJ "raising", etc. Porém as funções restritas semantica-
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mente estão vinculadas à semântica de tipo especificado que 
inclui as relações temáticas como Agente, Tema, Beneficia-
rio, Locação etc. As funções oblíquas, por exemplo, só podem 
estar relacionadas com aqueles tipos de argumentos dos quais 
elas possuem índices (ver abaixo). As funções abertas COMPX 
e as funções fechadas COMP podem estar associadas apenas com 
o que se chama de argumento proposicional (PROP), e a codi-
ficação sintática para elas é diferente, assim como são di-
ferentes as suas propriedades na teoria do controle. 

As funções Tópico e Foco estão sujeitas às variações 
através das línguas. Assume-se também, na teoria, o conjunto 
universal de traços funcionais incluindo Caso, Tempo, Núme-
ro, Gênero, Pessoa, Finito, Pred, Esp, etc. 

A FUNÇÃO OBLÍQUA (OBL0) 

Vou fazer uma breve digressão para destacar alguns 
aspectos a respeito da função oblíqua e de como ela é reco-
nhecida e considerada dentro da estrutura da gramática lexi-
cal . 

A GLF reconhece um inventário de funções gramaticais 
que inclui, entre outras, as funções SUJ, OBJ, OBLe , COMP, 
ADJUNTO. A função oblíqua, por exemplo, tem uma grande va-
riedade de subtipos, os quais são distintos nas gramáticas 
das diferentes línguas por traços categoriais e traços mor-
fológicos. No português, em particular, os vários tipos de 
objetos oblíquos são marcados pela fechada classe das prepo-
sições e incluem a OBJ, por OBJ, do OBJ, para OBJ, etc. Is-
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so significa que os argumentos de um grande número de verbos, 
no português podem subcategorizar OBJ de preposições parti-
culares, em lugar dos SNs SUJ ou OBJ. A preposição com marca 
de caso indica que o SN objeto pode ser tratado como um ob-
jeto obliquo do verbo. A forma semântica.para o verbo ofere-
cer (44) especifica como mapear o OBJ obliquo no argumento 
semântico apropriado em uma sentença como Roberto ofereceu 
flores ã Mariana. 

(A4) 
'OFERECER ((SUJ),(OBJ),(OBJA)>' 

fonte tema meta 

Sintaticamente, o oblíquo é codificado como um sin-
tagma preposicional (SP) e vai distinguir-se dos adjuntos 
por ser assinalado à estrutura de argumento do predicado por 
regras lexicais. Os oblíquos são argumentos do predicado. Os 
adjuntos, porém, como vimos anteriormente, não são selecio-
nados pelos verbos, nem são introduzidos como argumentos pe-
las regras lexicais. Isso os torna livres da regência da 
Condição de Unicidade Funcional. 

As pesquisas recentes na teoria sugerem que existem 
também restrições semânticas na associação função-argumento. 
A função OBLe é uma função restrita semánticamente, e como 
tal, estará associada com argumentos semânticos de tipos es-
pecíficos. Estes argumentos incluem relações temáticas como 
agente, tema, etc., e as funções oblíquas possuem índices 
destas relações. Assim, a função OBLag vai ser associada ao 
argumento agente; o OBL para ao argumento semântico meta, ou 
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recipiente; o OBL inst ao argumento instrumentare assim por 
diante. Nestes estudos recentes (Bresnan, 1982c), substi-
tui-se sempre que possível os valores particulares extraí-
dos do conjunto particular das preposições em cada língua 
como a OBJ, por OBJ, etc. por esse conjunto de traços semân-
ticos os quais possibilitam um formato universal para repre-
sentar as relações gramaticais. 

Considere as sentenças abaixo. Os SP sublinhados co-
dificam funções obliquas: 

(45) 
a. A música de Chico agradou aos críticos. 
b. Todos nós gostamos do filme. 
c. Mariana ofereceu um jantar a todos. 
d. Conto com vocês. 
e. Apenas Renato sobreviveu ao acidente. 
f. 0 vencedor recebeu um abraço dos amigos. 
g. Patrícia foi a Paris. 
h. A música de Chico foi cantada por todos. 
i. Ele transformou-se em um alcoólatra. 

Os OBJ oblíquos introduzidos pela preposição a ou 
(para) nos exemplos (45a) e (45c) são também chamados de ob-
jetos indiretos. Eles são assinalados à estrutura de argu-
mento do predicado dos verbos transitivos com estrutura de 
argumento triádica como em (45c), ou na estrutura de argu-
mento do predicado de verbos intransitivos com estrutura de 
argumento diádica como em (45a). Esses OBJ oblíquos são as-
sinalados às funções semânticas como Recipiente, Meta, Ori-
gem, etc. Os OBJ indiretos, quando na forma de clíticos, 
são marcados com o caso dativo. 

Bresnan (1982c) afirma que a escolha de qual prepo-
sição marca qual função oblíqua parece depender do signifi-
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cado da preposição em seu uso predicativo. Em Patricia foi a 
Paris a preposição a designa uma relação semântica entre o 
SUJ (Patrícia) e o OBJ preposicional (Paris), na qual o OBJ é 
a meta de algum movimento. Da mesma forma, em Todos nós gos-
tamos do filme, a preposição do designa uma relação semânti-
ca entre o SUJ (Todos nós) e o OBJ preposicional (filme), na 
qual o OBJ é tema de alguma experiência. Assume-se, portan-
to, que cada marca de caso da preposição é selecionada de um 
conjunto de preposições predicativas relacionadas semántica-
mente, ou seja, a preposição que serve como marca formal da 
função OBLe é escolhida de um conjunto de preposições cujas 
formas lexicais associam seus OBJ preposicionais com o tipo 
de argumento semântico 0. Até mesmo aqueles OBJ OBL que pa-
recem ser marcados idiossincraticamente como em Conto com 
você serão corretamente explicados pela notação OBL fonn onde 

/ 

Form representa o nome de uma preposição específica. 
Na GLF, os OBJ preposicionais ou OBL e são assinalados 

às formas semânticas, ou formas lexicais, através de regras 
lexicais que são denominadas, de um modo geral, como Incor-
poração de Preposição. Essas regras são de dois tipos: (i) 
as que introduzem produtivamente uma frase preposicional 
particular que sempre tem a mesma função semântica e (ii) as 
que adicionam frases preposicionais para uma pequena classe 
de predicados, os quais subcategorizam essas frases e sele-
cionam suas funções temáticas. As regras do primeiro tipo 
introduzem frases instrumentais, benefativas e comutativas. 
Cada regra traz uma nova função temática que está associada 
inerentemente a uma preposição particular. Os papéis temáti-
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cos instrumental e benefativo, por exemplo, são sempre rea-
lizados por funções gramaticais como: com OBJ e para OBJ. 
Aá regras lexicais (47) e (49) introduzem esses argumentos e 
refletem o modo como elas se aplicam aos predicados fatiar e 
preparar nas sentenças (46a-b) e (47a-b): 

(46) 
a. Roberto fatiou o salame. 
b. Roberto fatiou o salame com a faca. 

(47) 
Instrumental 
(SUJ),(OBJ) + 
(SUJ),(OBJ),(COM OBJ) 

(48) 
a. Mariana preparou um bolo. 
b. Mariana preparou um bolo para Roberto. 

(49) 
Benefativo 
(SUJ),(OBJ) + 
(SUJ),(OBJ),(PARA OBJ) 

As regras do segundo tipo, porém, se aplicam a uma 
pequena classe de predicados. Tais regras lexicais irão 
aplicar, por exemplo, as preposições para a verbos como fa-
lar, etc. e preposições de a verbos como rir, etc. 

(50) 
a. Marina estava falando. 
b. Marina estava falando para Mariana. 

(51) 
a. Roberto riu. 
b. Roberto riu da Mariana. 

A possibilidade que a estrutura da gramática lexical 
oferece para o estudo do OBJ oblíquo parece permitir que se 
alcance adequação descritiva da sintaxe e semântica desta 
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função. Em contraste, nas gramáticas tradicionais do portu-
guês, a função sintática oblíqua não está explicitamente re-
conhecida, ou mencionada.10 

A CODIFICAÇÃO SINTÁTICA DAS FUNÇÕES GRAMATICAIS 

Na GLF, as funções gramaticais estão assinaladas âs 
regras de estrutura-c e aos traços flexionais particulares 
em cada língua, e a codificação sintática dessas funções nas 
estruturas é muito restrita. As caracterizações do mapeamen-
to função gramatical-categoria sintática variam radicalmente 
entre as línguas e são limitadas pela teoria da gramática 
universal. Na teoria lexical,o Principio da Codificação Sin-
tática Direta determina que as regras sintáticas da gramáti-
ca não podem alterar o assinalamento das funções. Somente as 
regras lexicais, como vimos anteriormente, alteram o assina-
lamento das funções na estrutura lexical de argumentos do 
predicado. 0 princípio da codificação sintática direta vai 
depender fundamentalmente desta codificação lexical das re-
lações gramaticais alternativas para cada verbo a fim de po-
der expressar generalizações significantes lingüísticamente. 

Segundo os princípios convencionais da Teoria X, a 
GLF considera que as categorias da estrutura de constituin-
tes são decompostas em tipos, ou nível de estrutura, e em 
traços categoriais universais. 

10Bechara (1985) observa que a NGB, a bem da simplificação, reúne sob o título . de 
objeto indireto complementos verbais preposicionados de naturezas bem diversas: o objeto 
indireto propriamente dito, em geral encabeçado pelas preposições a ou para e que pode ser 
substituído pelo pronome clítico lhe, lhes (escrevi Aos Pais); o complemento partitivo, em 
geral iniciado pela preposição de (lembrar-se De Alguma Coisa) e o complemento de relação, 
também em geral introduzido pela preposição de (ameaçar alguém De Alguma Coisa). Isto nos 
leva a compreender por que uma oração pode conter dois objetos indiretos como Queixou-se 
Dos Maus Tratos Ao Diretor" (p.45). 
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As categorias lexicais (V, P, N, A), suas projeções 
(V, P', N', A') e projeções máximas (SV, SP, SN, SA) são 
consideradas categorias maiores. Na GLF, as categorias S e 
S' não são projeções das categorias lexicais, embora sejam 
categorias maiores. Isso implica que a categoria S não tem 
núcleo (head) no sentido da Teoria. X convencional, mas sim 
uma variedade de núcleos "funcionais" através das línguas. 
Pelo fato de não ser projeção de uma categoria lexical, S é 
considerada uma categoria exocêntrica. 0 núcleo funcional de 
S pode ser SV (português, inglês, etc.), ou V (nas línguas 
VSO),ou N (walbiri), e mesmo frases adjetivas (russo). DET e 
COMP são categorias menores. 0 fato relevante a ser conside-
rado é que nem todas as línguas têm instanciação de todas as 
categorias estruturais,e são essas diferentes instanciações 
das funções e traços categoriais que representam as varieda-
des entre as línguas. 

Os seguintes princípios regem a associação entre fun-
ções ou traços e categorias dos diferentes níveis: 

(I) nas línguas predominantemente configuracionais, 
somente as projeções máximas (categorias frasais e S) têm 
equações funcionais substantivas associadas a elas. As 
equações funcionais substantivas têm o formato (íG)=4-, onde 
G é, por exemplo, SUJ, OBJ, etc. A equação + = 4- é associada 
a outras categorias e não representa uma equação substanti-
va. Em conseqüência disto, todas e somente as projeções má-
ximas das categoriais podem conduzir funções, cada sintagma 
tem um único núcleo,e os traços funcionais do sintagma são 
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identificados com aqueles do núcleo. 0 núcleo de uma catego-
ria maior sempre carrega a equação t=+ (o SV no caso do por-
tuguês, inglês, etc.). Mesmo as categorias menores que não 
possuem projeções e não têm traços substantivos carregam a 
equação t=+ como os núcleos das categorias maiores, de modo 
que podem transmitir a informação funcional codificada nos 
itens lexicais que elas dominam. (52) ilustra a codificação 
sintática configuracional na GLF. 

(52) 
a. S (SN) 

(+SUJ)=+ 
SV 

b. V' V SN SN SP 
t 4- (tOBJ)=+ (+OBJ2)=4- (+ (4-CASOP )=•!•) 

(II) Nas línguas não configuracionais, o princípio bá-
sico é associar pares de equações que assinalam funções e 
pares de equações que assinalam traços a uma categoria lexi-
cal, ou a uma categoria não lexical. Isso torna a associação 
categoria-função uma associação arbitrária nas estruturas de 
constituintes, como no exemplo abaixo: 

(53) 
(+T)=V 

(+G)-+ 

b. t=+ 

Na codificação não configuracional, o núcleo da S é 
definido como sendo qualquer categoria maior que é anotada 
com a equação + = 4- e que tem o atributo PRED. Pela condição 
de Unicidade o núcleo é único. 
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Conclui-se que, tanto na codificação configuracional 
como na codificação não-configuracional, cada sintagma tem 
um'único núcleo, e os traços do sintagma são identificados 
com aqueles do núcleo. A diferença fundamental nestes dois 
tipos de codificação se situa nas realizações de superfície 
das funções gramaticais: enquanto as línguas configuracio-
nais codificam as funções nas categorias sintáticas, as 
não-configuracionais codificam as funções por casos ou tra-
ços flexionais. 

(III) Os traços flexionais são sempre introduzidos no 
nível lexical. Neste caso, estão os traços flexionais que 
são propriedades dos itens lexicais e que pertencem, portan-
to, ã entrada lexical, como as marcas dos verbos que induzem 
ao traço (+tempo)=pass na entrada lexical dos mesmos. 

Bresnan (1982c) assume a postura de Jackendoff (1977) 
de que as categorias das línguas naturais são melhor defini-
das em termos de suas relações com as funções SUJ, OBJ do 
que em termos de seus traços categoriais [±N], [±V] 
(Chomsky, 1970) . Ela destaca que as categorias "ver-
bais" (t+V])V e P tomam SN OBJ direto, enquanto as categorias 
"nominais" ([+N]) não o fazem. Desse modo, as categorias 
"intransitivas" ([-T]) são aquelas que não permitem que a 
equação (tOBJ)=4- seja anotada em sua expansão nas regras de 
estrutura-c. As frases adjetivas e nominais não contêm OBJ 
diretos frasais, ao contrário das frases verbais e preposi-
cionais. As categorias "predicativas" ([+p]) não permitem 
que as equações funcionais (tSUJ)=4- sejam anotadas em sua 
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expansão nas estruturas-c. As categorias SV e SA e as predi-
cativas SN e SP não contêm, portanto, sujeitos frasais, en-
quanto S e as não predicativas SN e SP contêm. 

Outro fator relevante dentro da teoria lexical con-
siste em que é através das funções que se prevê as relações 
típicas, ou não-marcadas, entre funções e categorias. Existem, 
porém, restrições substantivas dentro da GLF para a associa-
ção das funções com os traços categoriais e casuais. Por 
exemplo, o traço categorial predicativa/não-predicativa está 
correlacionado com a distinção função aberta/fechada, e a ca-
tegoria é predicativa somente quando pode ser assinalada com 
a função aberta. Este princípio de associação terá conse-
qüências importantes na teoria do controle. 

1.6 ASPECTOS RELEVANTES DA TEORIA DO CONTROLE NA GLF 

A teoria do controle universal, delineada por Bresnan 
dentro da estrutura da GLF, apresenta alguns aspectos impor-
tantes.11 Primeiro, na GLF, controle é uma propriedade da es-
trutura funcional que codifica as funções gramaticais em 
"sujeito de" e "objeto de" e não uma propriedade da estrutu-
ra configuracional que codifica a relação de precedência e 
dominancia. Essa suposição sobre controle resulta do fato 

^Implicitamente, está sendo feita uma comparação com a teoria do controle tal 
como formulada por Chomsky em "Government and Binding" em que: (i) a relação de controle é 
uma propriedade das estruturas configuracionais, (ii) não existe a distinção controle 
funcional vs. controle anafórico de modo que em ambos os casos o controle é assegurado em 
termos de PRO; (iii) PRO está presente na estrutura configuracional. 
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de que na teoria lexical pode-se fazer referência direta às 
funções gramaticais. Segundo, a GLF faz uma distinção entre 
controle funcional,no qual o controlador é identificado em 
termos de equações de controle, como veremos a seguir, e 
controle anafórico, o qual envolve um PRO na estrutura fun-
cional.12 Terceiro, PRO é uma função gramatical na estrutu-
ra funcional que é irreaiizada configuracionalmente. 

Controle é caracterizado como a relação de dependên-
cia referencial ente uma função gramatical não realizada 
lexicalmente e outra função gramatical da sentença princi-
pal. Na sentença Mariana prefere ouvir música clássica o su-
jeito inexpresso de ouvir é controlado pelo sujeito de pre-
ferir, Mariana. 

CONTROLE FUNCIONAL 

Nas relações de controle funcional, o elemento con-
trolado é o SUJ funcional,e as frases controladas são de-
signadas pelas funções gramaticais abertas, que são as fun-
ções predicativas COMPX e AdjuntoX. A frase controlada se 
refere ã frase ao nível da estrutura funcional. No controle 
funcional, as estruturas funcionais dos elementos na relação 
controlador-controlado devem ser idênticas. Esta relação de 
controle funcional pode ser induzida lexicalmente através de 
uma equação de controle que é parte da entrada lexical de 
qualquer item cujo PRED contenha o complemento COMPX. Ela 

12PRO, na GB, é equiparado ao PRO com controle funcional na GLF; pro, na GB, é 
equiparado ao PRO com controle anafórico, na GLF. 
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também pode ser induzida pelas equações de controle anotadas 
nas regras de estrutura-c. Neste caso, a sentença controlada 
é'o AdjuntoX, também chamado de adjunto predicativo ou adjun-
to aberto. Vou destacar alguns aspectos destes dois tipos de 
relações no controle funcional: 

(I) A relação de controle especificada lexicalmente é 
local, única e obrigatória, por ser estabelecida nas formas 
lexicais dos verbos. Portanto, verbos como tentar e conven-
cer nas sentenças (54) e (56) terão as equações de controle 
funcional atadas a eles nas suas formas lexicais (55) e 
(57) . 

(54) 
Mariana tentou estudar. 

(55) 
tentar: 'TENTAR ((SUJ),(COMPX)> ' 

(+SUJ COMPX)=(+SUJ) 

(56) 
Mariana convenceu Roberto a estudar. 

(57) 
convencer: 'CONVENCER ((SUJ),(OBJ),(COMPX)>' 

(tSUJ COMPX)=(+OBJ) 

A estrutura funcional das sentenças (54) e (56) são 
mostradas na Fig.19 e Fig.20. 

A linha curva nas estruturas funcionais indica a re-
lação de controle: em (53) a função predicativa aberta COMPX 
(COMPV) é controlada pelo SUJ da sentença principal; em (55) 
a função COMPX (COMPV) ê controlada pela função OBJ da sen-
tença principal. No controle funcional induzido lexicalmen-
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te somente as funções irrestritas semánticamente como SUJ, 
OBJ e OBJ2 são permitidas como controladores funcionais. 

SUJ 

TEMPO 

PRED 

COMPX 

Fig.19 

PRED 

PASS 

• MARIANA' 

'TENTAR' <(tSUJ),(+COMPX)>' 

SUJ 

FIN 

PRED 'ESTUDAR <(+SUJ)>' 

Fig.20. 
SUJ 

TEMPO 

PRED 

OBJ 

COMPX 

PRED 

PASS 

'MARIANA' 

'CONVENCER < (+SUJ),(tOBJ),(tCOMPX)>1 

PRED 

SUJ 

FIN 

PRED 

'ROBERTO' 

[ 
/ 

'ESTUDAR < (+SUJ)>1 

(II) O controle funcional dos Adjuntos X, porém, é 
induzido estruturalmente uma vez que a equação de controle é 
parte da anotação das regras de estrutura-c. A frase contro-
lada, o Adjunto, é também uma função aberta e predicativa. O 
controlador é especificado por um esquema funcional da forma 
(+G) = (4-SUJ) adicionado às anotações funcionais do adjunto. 
Por ser uma equação de controle especificada sintaticamente 
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e não lexicalmente, não estará restrita pela codificação le-
xical das funções. 0 alcance dos possíveis controladores 
tórna-se, portanto, bem mais amplo e representa um parâmetro 
de variação entre as línguas. Enquanto os complementos pre-
dicativos COMPX, que vimos acima, só podem ser controlados por 
funções irrestritas semánticamente, os adjuntos predicativos, 
Adjunto X,poderão ser controlados por oblíquos (OBL0). Para 
compreender as afirmações acima considere as sentenças abai-
xo : 

(58) 
a. Paulo encontrou Fernanda ontem [apressado como sempre]. 
b. Sílvia encontrou seu amigo na festa [bêbado como de costume]. 
c. Fernanda foi encontrada por Paulo [apressado como sempre]. 

Como se vê pelos exemplos acima, em (58a) o controla-
dor de apressado como sempre é o SÜJ Paulo; em (58b), o con-
trolador do adjunto bêbado como de costume é o OBJ seu ami-
go; em (58c) o controlador de apressado como sempre é a fun-
ção oblíqua por Paulo. 

Existe, porém, uma construção em que o controle fun-
cional do Adjunto X é restrito. Trata-se da posição em iní-
cio de frase do adjunto adjetivo, o qual é controlado pelo 
SÜJ da sentença (59a)(60b); quando o SÜJ denota uma entidade 
inanimada, o resultado é anômalo semánticamente (59b-60a). 
Assume-se, portanto, que nas construções com o Adjunto X, no 
início da frase, a propriedade marcada é o controle pelo su-
jeito. 

(59) 
a. Certo de vencer, Roberto participou do festival de música. 
b. #Certo de vencer, o festival foi participado por Roberto. 
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(25) 
a. #Certo de veneer, o pensamento da vitória dominou Roberto. 
b. Certo de vencer, Roberto foi dominado pelo pensamento da vi-

tória. 

Para dar conta desses exemplos, o sintagma SA aparece 
no início da S como em (61): 

(61) 

S -»• SA 
í (+ADJX)=4 
\ ( + SUJ) = (4-SUJ) 

SN SV 
(tSUJ)=+ +=4-

Pode-se concluir pelas características do controle 
funcional dos COMPX e Adjunto X que o contraste entre essas 
duas funções é o contraste entre o complemento (COMPX), que é 
especificado na estrutura de argumento do predicado dos 
itens lexicais, e o adjunto (ADJX) que não é especificado le-
xicalmente.13 Em ambos os casos, porém, a estrutura funcio-
nal do SUJ controlado é idêntica à do controlador. O SUJ 
controlado terá também todos os traços gramaticais (caso, 
pessoa, gênero, número, etc.) do controlador. 

Em resumo, as características do controle funcional 
são: (i) ele é obrigatório; (ii) exige um antecedente; (iii) 
o elemento controlado não pode ser realizado lexicalmente; 
(iv) o controlador funcional deve ser único,e as restrições 
sobre ele são funcionais e não estruturais. 

13Caron Neidle (1982) apresenta um trabalho muito interessante sobre o "segundo 
predicado em russo", afirmando que "the distinction between complement and adjunct is 
essencial to any examination of second predicates in Russian" (p.417). Além disso, ela 
mostra como a restrição de caso colocada para "sam" e "odin" se segue do fato de eles não 
poderem ocorrer em posição de complemento (pp.403-404), e como a distribuição do dativo 2 
em infinitivas objetivas e infinitivas subjetivas decorre, como simples conseqüência, da 
diferença entre controle gramatical e controle anafórico (po.404-411). 
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Outras generalizações sobre controle se seguem da 
GLF. Os fatos ilustrados em (58-60) são preditos pela dis-
tinção entre possíveis controladores, a qual, por sua vez, 
reflete a distinção que a teoria faz entre funções restritas 
e irrestritas semánticamente. Recorde que, no controle fun-
cional induzido lexicalmente,as funções oblíquas (OBL 0 ) não 
podem ser controladores. Como no português, inglês, etc. es-
tas funções são marcadas por preposições, segue-se que os 
objetos preposicionais não podem ser controladores funcio-
nais induzidos lexicalmente nestas línguas:14 

(62) 

a. I presented it to John dead. 
b. *I presented John with it dead. 

Em (62a) o COMPX é o SA dead, e o controlador de seu 
sujeito é o obj tema da principal. O verbo present, porém, 
tem uma outra subcategorização, na qual o argumento controla-
dor seria um oblíquo (o OBJ de with), e este não pode ser um 
controlador funcional. Conseqüentemente, em (62b) o controle 
falha e a estrutura-f é incompleta, pois dead não tem sujei-
to. Bresnan chama a este tipo de COMPX ou complemento adje-
tivai de complemento estativo, o qual é um tipo especial de 
COMPX. Outro exemplo famoso na literatura é o que está dado 
em (63). 

(63) 
Tom will serve you the fish raw. 

^Conservei os exemplos em inglês porque eles têm sido utilizados em inúmeros 
trabalhos teóricos; esses exemplos têm sido considerados exemplos típicos para evidenciar 
afirmações e suposições teóricas básicas das diferentes teorias. Confira Märantz (1981), 
Chomsky (1981), Williams (1980a), Bresnan (1982b), para só citar alguns. 
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Pela distinção entre as funções SUJ, OBJ, 0BJ2, as 
quais são irrestritas semánticamente, e as funções obliquas, 
aã quais são restritas semánticamente, o adjetivo raw em 
(63) é um exemplo de complemento de estado, controlado fun-
cionalmente pelo OBJ 2.15 Existem fortes restrições lexicais 
na introdução do predicado de estado como complemento do 
verbo, uma vez que ele é um complemento opcional do verbo e 
descreve o estado de um dos argumentos do verbo, no momento 
em que se realiza a ação denotada pelo verbo. Por exemplo, o 
predicado deve descrever um estado objetivo, o argumento do 
verbo deve ser tema, e o verbo deve denotar uma ação, e não um 
estado. Daí a agramaticalidade de *Tom will serve you the 
fish tasty, onde tasty não é um predicativo de estado, mas 
um adjunto predicativo.16 

0 CONTROLE ANAFÓRICO 

A relação de controle anafórico é bastante distinta 
da relação de controle funcional que vimos acima. As rela-
ções de controle anafórico surgem da presença de um pronomi-
nal PRO (também chamado anafórico funcional) que não ê ex-
presso na estrutura-c. A relação de controle entre PRO e seu 
controlador é uma relação anafórica entre PRO e seu antece-
dente. A anáfora funcional é criada por um esquema funcional 

l^Em portugués, como nao temos esse tipo de construção dativa e sim Tom servirá a 
você o peixe cru, o controle do COMPX (complemento adjetivo) é o OBJ o peixe. As outras 
restrições se sustentam igualmente: 0 OBJ é mapeado à função temática tema no momento em 
que a ação se realiza. 

16Penso que em inglês isso fica bem claro porque o adjetivo antecede o nome nas 
estruturas configuracionais, e o predicado adjetivo é o único caso em que pode ocorrer 
posposição. Daí a agramaticalidade de *Tom will serve you the fish tasty e gramaticalidade 
de Tom will serve you the tasty fish ou Tom will serve you the fish, tasty and fragrant 
with herbes. 
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opcional da forma (tG PRED) = 'PRO' para qualquer função G, 
mas as ocorrências deste esquema são bastante limitadas por 
princípios universais independentes, a saber: (i) PRO é uma 
fôrma semântica e, portanto, o esquema funcional opcional da 
relação de controle anafórico deve pertencer a alguma entra-
da lexical da forma lexical que rege G, e não a uma entrada 
para um SN nulo; (ii) G deve ser previsivelmente uma função 
subcategorizável e irrestrita semánticamente como SUJ, OBJ, 
0BJ2; (iii) os parâmetros das línguas particulares restrin-
gem G ao subconjunto das funções irrestritas semánticamente; 
(iv) somente os itens lexicais [±FIN] permitem o anafórico 
funcional, e o valor do traço [aFIN) é um parâmetro das lín-
guas particulares. 

Em outras palavras, esses princípios parametrizados 
para 'PRO' (ou categoria não realizada lexicalmente) podem 
ser especificados como em (64) abaixo: 

(64) 

Uma função gramatical nuclear pode ser interpretada 
como PRO na estrutura-f (se ela é o sujeito (da frase in-
finitiva) ) . 

É bem conhecido que PRO,em inglês,está restrito à po-
sição sujeito da frase infinitiva, de modo que (65) abaixo ilus-
tra a regra da anáfora funcional para o inglês, que fixa os pa-
râmetros "PRO éo SUJ da frase não-finita" estipulado em (65). 

(65) 
(+SUJ PRED) = 'PRO' 
(FIN = - } 
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Porém este não é um traço universal. 0 português, por 
exemplo, tem o pronominal nulo PRO em posição de SUJ das 
frases finitas e é considerado uma língua "pro drop" no sen-
tido de que pode omitir, em certas condições, um SN estrutu-
ral,dando origem a uma interpretação pronominal. 0 princípio 
parametrizado (64) prevê, portanto, que, na GLF, a expressão 
categorial de SUJ, OBJ ou 0BJ2 é sempre opcional.17 Línguas 
como o português não escolhem a especificação plena de (65). 
Elas omitem a condição (a) e a condição (b) de (64). 

Como vimos pelo controle funcional, não é necessário 
que a categoria lexical não realizada seja PRO. Ela é PRO em 
caso apenas de controle anafórico,como nas Figs.21e22 abai-
xo. No controle funcional, o elemento controlado é proporcio-
nado pela equação de controle. Outra observação fundamental 
para que se perceba a diferença entre o controle funcional e 
o anafórico é que as frases infinitivas, ou finitas com con-
trole anafórico, têm sempre função de SN, ou seja, têm fun-
ções nominais como SUJ em (66), OBJ em (67) ou OBJ oblíquo 
em (68). Elas não são complementos predicativos ou adjuntos 
predicativos como COMPX ou Adjunto X. 

(66) 

a.[Escovar os dentes]aborrece Gustavo. 

(67) 
b. Ele decidiu[esconder a escova de dentes.] 

(68) 

c. Mamãe aconselhou Gustavofa escovar os dentes.] 

l?Dado Que a expressão categorial de SUJ, OBJ ou OBJ 2 é sempre opcional, as 
condições de boa formaçao da estrutura-f, no caso presente, a condição de completude 
funcional proporcionará que o anafórico funcional opcional estipulado nas formas lexicais 
regentes seja requerido. 
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Fig.21. 

SUJ SUJ 

OBJ 

PRED 

PRED 'PRO' 

PRED "os dentes" 

'ESCOVAR ((tSUJ),(tOBJ))1 

OBJ 

PRED 

PRED 'GUSTAVO' 

'ABORRECER < (tSUJ) , (tOBJ)) 

Fig.22. 

SUJ PRED 'ELE' 

OBJ SUJ 

OBJ 

PRED 

PRED 'PRO' 

PRED "escova de dentes" 

•ESCONDER <(+SUJ),(+OBJ)>' 

PRED 'DECIDIR ((tSUJ),(tOBJ))' 

Outro aspecto interessante do tratamento de PRO, na 
GLF,é que ele pode ser ou definido,ou genérico (arbitrario). 
Em português,PRO pode ser ambos. Os exemplos de PRO em (68) 
tem a leitura [+definido], enquanto aquele em (69) é [+gené-
rico], as interpretações sendo influenciadas pelas exigên-
cias de referência de tempo e aspecto. A escolha do traço 
[+genérico] para PRO é também parametrizada.18 

IBMohanan (1985) afirma que o espanhol e o italiano não escolhem o traço 
[+genérico] como parte da estrutura de PRO. Nesse mesmo estudo ele conclui, baseado no 
malaialan, que a relação entre o controlador e o controlado é caracterizado adequadamente 
na estrutura funcional e não estrutura configuracional. 
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(25) 
Roberto ficou arrependido. Quebrar a guitarra foi uma bobagem. 
Ele não devia ter feito isso. 

(69) 
Participar do festival é divertido. 

0 fato de PRO poder ter referência definida na GLF 
faz com que não haja motivação para que ele não seja regi;i-
do. A teoria não prevê isto. Na GLF, portanto, PRO é um ele-
mento pronominal que vai ser distinguido dos pronomes defi-
nidos expressos, porque tem restrições especiais em suas re-
lações anafóricas (cf. Bresnan, 1982, pp.330-343). Assume-se, 
na teoria, que há um traço — U (em inglês para unexpressed 
morphologically) — o qual separa PRO dos outros pronomes. 

Muitos outros aspectos da teoria do controle poderiam 
ser aqui mencionados, mas este não é o objetivo do trabalho. 
O importante é reconhecer que dentre as interessantes genera-
lizações que se seguem da teoria do controle funcional e 
anafórico estão aquelas que dizem respeito às construções 
Equi, Raising e Passivização, como veremos na segunda parte. 

CONCLUSÃO 

Penso que alguns aspectos principais da teoria lexi-
cal que procurei destacar nesta primeira parte do trabalho 
possam dar uma idéia de como o modelo está formalizado, e de 
como se expressam alguns de seus postulados teóricos funda-
mentais. Espero que tenha ficado claro que: 
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(I) A GLF assinala dois níveis de descrição sintática 
a cada sentença da língua. As configurações de estrutura de 
frase são representadas na estrutura de constituintes (es-
trutura-c), a qual é fonológicamente interpretada. As funções 
gramaticais de superfície estão representadas explicitamente 
em outro nível de descrição, a estrutura funcional (estrutu-
ra-f),a qual é semánticamente interpretada. A estrutura-c é 
gerada pela gramática, que é ampliada de modo a produzir 
também uma coleção finita de afirmações,especificando várias 
propriedades da estrutura-f da cadeia. Esse conjunto de 
afirmações é chamado de descrição funcional (descrição-f) e 
serve como um intermediário entre estrutura-c e estrutura-f. 
As condições de boa formação como a Condição de Unicidade, 
Condição de Completude e Condição de Coerência funcional 
atuam como um filtro para o produto do componente estrutura 
de frase de modo que cadeias com válidas estruturas-c pode-
rão ser marcadas como agramaticais. 

(II) As relações gramaticais, na GLF, não são represen-
tadas diretamente na estrutura de constituintes, ou nas es-
truturas de argumentos do predicado. Elas têm um nível de 
representação independente definido em termos das funções 
gramaticais como SUJ, OBJ, etc. As funções gramaticais como 
SUJ, OBJ, etc. são os universais primitivos da sintaxe. Esta 
parece ser uma vantagem explanatória da teoria, pois permite 
reconhecer que as relações gramaticais para os diferentes 
tipos de línguas podem ser representadas universalmente, in-
dependente das radicais diferenças nas expressões superfi-
ciais destas relações. 



90 

(III) As funções gramaticais são codificadas lexical-
mente. Elas são assinaladas ãs estruturas de argumento dos 
itens lexicais,as quais representam uma caracterização abs-
trata dos argumentos semânticos do predicado como Agente, 
Tema, etc. que serão interpretados gramaticalmente. Somente 
regras lexicais podem alterar a poliadicidade dos predicados, 
e a condição de biunivocidade função-argumento assegura que 
seja bastante limitado o conjunto possível destas operações 
nas formas lexicais. A forma lexical é a estrutura de argu-
mento do predicado associada ao assinalamento das funções 
gramaticais; 

(IV) As funções gramaticais são também codificadas 
sintaticamente. Esta codificação varia de acordo com cada 
tipo de língua, de modo que a gramática de cada língua deve 
caracterizar o mapeamento das funções gramaticais nas cate-
gorias estruturais ou casos morfológicos. 0 Princípio da Co-
dificação Sintática Direta limita esses possíveis mapeamen-
tos garantindo que as regras sintáticas não alterem o assi-
nalamento das funções gramaticais. A teoria da codificação 
sintática (a) possibilita a caracterização sintática da no-
ção "núcleo de sintagma" (head of phrase) que se sustenta 
universalmente para as estruturas configuracionais e 
não-configuracionais; (b) unifica as teorias da subcategori-
zação lexical nas diversas línguas, e (c) identifica os pa-
râmetros básicos da variação sintática entre as línguas; 

(V) As relações de constituição são extremamente res-
tritas, e o uso da estrutura-c nula é eliminado. Permite-se o 
uso da cadeia terminal vazia (o vestígio) somente nos casos 
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de ligaçao sintática também chamada controle de constituin-
te; 

(VI) 0 conjunto das funções gramaticais é dividido em 
classes as quais diferem em suas propriedades de codificação 
lexical. As funções restritas semánticamente, por exemplo, 
são muito mais limitadas em sua codificação lexical do que 
as funções irrestritas semánticamente. Esta distinção, asim 
como a distinção entre funções abertas e fechadas, têm efei-
tos surpreendentes para as relações de controle; 

(VII) As características da relação de controle, na 
GLF,não dizem respeito apenas ã dependência referencial en-
tre o elemento controlador e elemento controlado. A teoria 
postula que essa dependência referencial, embora capte a si-
milaridade semântica entre esses elementos, deixa de consi-
derar as diferenças gramaticais que subjazem à relação de 
controle. Quando a dependência referencial é acompanhada por 
uma identidade completa de todos os traços funcionais dos 
elementos controlador-controlado temos o controle funcional 
(ou controle gramatical). Quando a dependência referencial 
não implica esta identidade dos traços gramaticais, mas ape-
nas identidade de referência, ou dependência referencial, 
temos o controle anafórico. 

A teoria do controle proposta por Bresnan faz refe-
rência direta às funções gramaticais e propõe que a proprie-
dade de ser sujeito é a propriedade que define o elemento 
controlado funcionalmente. Da mesma forma, a teoria assume 
que somente as funções abertas COMPX e ADJUNTOX podem deno-
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tar as frases controladas funcionalmente. As relações de 
controle funcional são ou lexicalmente, ou construcionalmen-
te induzidas. No primeiro caso, a equação de controle é 
parte da entrada lexical; no segundo caso, é uma anotação 
nas regras de estrutura-c. 0 alcance dos possíveis contro-
ladores depende destes dois tipos de relação de controle. 

0 controle anafórico, de modo diferente do controle 
funcional, envolve um PRO (um pronominal nulo que não é 
realizado na estrutura-c). Levando em consideração algumas 
características que destacamos a respeito de PRO vimos que 

(I) PRO é um pronome não-expresso; 
(II) PRO pode ter ou referência definida ou indefini-

da, dependendo do contexto; 
(III) PRO não é assinalado com um antecedente dentro 

de sua frase mínima; 
(IV) PRO pode ser ligado obrigatoriamente a certos 

antecedentes especifiçados temáticamente, ou gramaticalmen-
te; 

(V) PRO tem um conjunto restrito de funções gramati-
cais representado pelo subconjunto das funções SUJ, OBJ, 
OBJ 2. 



CAPITULO 2 
A PASSIVIZAÇÃO DO PORTUGUÊS NA TEORIA LEXICAL 

Na primeira parte deste trabalho tentei destacar al-
guns aspectos fundamentais da teoria léxico-funcional da 
sintaxe, não somente através de seu formalismo, mas também 
através da argumentação de que ela é uma teoria que pretende 
servir como base gramatical para um modelo unificado da re-
presentação mental da linguagem. Em relação a este último 
aspecto, foram feitas apenas algumas considerações superfi-
ciais e citados alguns trabalhos que têm incorporado a GLF a 
modelos teóricos de percepção e produção das sentenças. Em 
relação ao seu formalismo, embora tenha destacado quase que 
unicamente os aspectos de adequação descritiva do modelo, 
pretendi deixar implícito que a preocupação com os univer-
sais lingüísticos, ou com a adequação explicativa, subjaz a 
todo o trabalho de formalização e sistematização dos princí-
pios, axiomas e postulados básicos da teoria. 

Nesta segunda parte, pretendo mostrar que a argumen-
tação formulada por Bresnan (1982a) para apresentar a teoria 
lexical da passivização e para justificar que a mesma ê uma 
regra lexical no inglês, se sustenta muito bem em relação 
aos fatos do português, os quais parecem constituir novas 
evidências para confirmar a natureza lexical da passiviza-
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ção. Espero, ainda, demonstrar que o fenômeno da passiviza-
ção representa um exemplo simples e concreto para ilustrar 
os fundamentos da teoria lexical e que ele pode ser incorpo-
rádo em uma teoria explícita, coerente e universal da sinta-
xe. 

Sabemos que o relacionamento sistemático exibido por 
pares de sentenças como Mariana elogiou Roberto e Roberto 
foi elogiado por Mariana representou uma motivação básica 
para se postular a transformação sintática durante os pri-
meiros tempos da gramática gerativa. Se não houvesse regras 
transformacionais que movessem o SN seguindo o V para a po-
sição que antecede o V, não se poderia expressar essa regu-
laridade que relaciona sistematicamente sentenças ativas e 
passivas. Deste modo, as regras transformacionais refletiram 
as suposições originais da gramática transformacional que 
não possuía nenhum outro mecanismo para representar as rela-
ções gramaticais, ou para expressar o mapeamento entre es-
trutura temática e estrutura de superfície, que não as 
transformações sintáticas. A possibilidade de postular duas 
entradas lexicais para o V, uma para a forma ativa, outra 
para a forma passiva, estava descartada, pois o léxico era 
considerado simplesmente uma coleção de propriedades idios-
sincráticas dos morfemas. Quando uma teoria sintática muito 
mais rica de regras lexicais e representações se torna dis-
ponível, como vimos no formalismo da GLF, as entradas lexi-
cais podem representar as estruturas de argumento do pre-
dicado, independentemente das formas de superfície, e o re-
lacionamento redundante entre as duas entradas lexicais para 
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o V ativo e o V passivo pode ser captado por regras lexi-
cais . 

Para o estudo da passivização, no português, também fo-
ram propostas soluções transformacionais. Pimenta-Bueno em 
sua abordagem sobre os participios passivos no português 
afirma que 

One of the very few topics of Portuguese 
syntax that have been discussed rather 
extensively in the scarce generative 
literature about this language is se-
passive constructions, i.e., peri-
phrastic passive constructions involving 
the participles under analysis. This is so 
mostly as a reflex of the great amount of 
attention that English passive construc-
tions have received within the generative 
framework, and, also, as a consequence of 
the fact that many of the arguments in the 
proposals put forward for English passive 
can be carried over (with only occasional 
minor modifications) to Portuguese se— 
passive constructions. To the best of my 
knowledge, all the proposals that have 
been suggested so far for handling those 
constructions in Portuguese are exclusively 
transformational" (1983, p.414). 

Entre esses trabalhos, ela cita Querido (1973.) , Quícoli 
(1978), Naro (1968 e 1976b) e Perini (1976). Detendo-se nas 
propostas de Naro (1976b) e Perini (1976) , Pimenta-Bueno 
mostra,ainda,que não havia justificativa para incluir as 
transformações Posposição de Sujeito e Preposição de Objeto 
— como propostas por Chomsky (1970:203) — na gramática do 
português (cf. sua argumentação âs pp.415-430). Como ela de-
monstra em detalhes, essas abordagens transformacionais da 
passiva de ser no português dizem muito pouco sobre as pro-
priedades dos participios passivos nesta língua. 
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Hoje, porém, as asserções teóricas das primeiras ver-
sões da gramática transformacional mudaram consideravelmen-
te. Imagino que qualquer pesquisa para o tratamento da cons-
trução passiva no português dentro das novas perspectivas 
teóricas do modelo deverá adotar outros procedimentos e con-
duzir a considerações e conclusões bastante distintas daque-
las a que chegaram os autores dos trabalhos acima menciona-
dos . 

Entretanto, qualquer estudo da passiva do português 
realizado na estrutura da GLF não poderia chegar senão à 
conclusão de que a passivização, nesta língua, é um fenômeno 
lexical, e de que a Passivização não poderia ser senão uma 
regra lexical. O que vamos ver, portanto, nas seções 2.4-2.7 
são as evidências.proporcionadas pelos fatos da gramática do 
português para justificar essas afirmações. Antes, porém, 
vamos poder compreender, através das seções 2.1-2.3, por que 
ao formular a Passivização como uma regra que muda a codifi-
cação lexical das funções gramaticais universais, a teoria 
lexical demonstra tanto os efeitos semânticos da regra, como 
suas manifestações sintáticas variadas as quais se seguem da 
codificação sintática das funções gramaticais em cada lín-
gua . 

2.1 A PASSIVIZAÇÃO COMO UMA REGRA LEXICAL 

A análise sintática da construção passiva na estrutu-
ra da GLF relaciona as formas lexicais (2a) e (2b) da sen-
tença ativa Mariana elogiou Roberto e sua correspondente 
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sentença passiva Roberto foi elogiado por Mariana através de 
uma regra lexical como formulada em (1): 

(1) 

Passivização 
OBJ SUJ 
SUJ {OBLg , <f> } 

(2) 

a. 'ELOGIAR < (SUJ),(OBJ)>' 
agente tema 

b. 'ELOGIAR ((OBL0),(SUJ) ) 1 
agente tema 

Como ilustrado em (2) , a Passivização muda uma forma 
lexical transitiva (2a), cujo SÜJ é agente e cujo OBJ é te-
ma, em uma forma lexical intransitiva gramaticalmente, a 
qual não possui a função OBJ. Na forma lexical passivizada 
(2b), a função SÜJ está correlacionada com o papel tema, e a 
função OBL(íqua) opcional está correlacionada com o papel 
agente. Recorde que (i) a forma lexical do verbo especifica 
quais funções gramaticais devem ser desempenhadas por cada 
um dos seus argumentos, ou seja, a forma lexical é a estru-
tura de argumentos do predicado associada ao assinalamento 
das funções gramaticais, e (ii) que os possíveis mapeamentos 
dos papéis temáticos para as funções gramaticais são limita-
dos pela gramática universal através do princípio da biuni-
vocidade função-argumento, o qual postula que a cada argu-
mento deve ser assinalada uma só função. 

Observe que em ambas as formas lexicais (2a) e (2b) a 
estrutura lexical de argumentos do predicado é a mesma: 'ELO-
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GIAR (AGENTE TEMA)' e que elas diferem apenas nas funções 
gramaticais que expressam os argumentos agente e tema. Na 
GLÏ" existem exigências de compatibilidade semântica na es-
trutura de argumentos do predicado. A forma lexical ativa 
'ELOGIAR ((SUJ),(OBJ))1 impõe as exigências de que o SUJ do 
V ativo elogiar seja interpretado como agente (ARG1), e que o 
OBJ seja interpretado como tema (ARG2). Não seria possível, 
portanto, uma sentença como #A sinceridade elogiou Roberto. 
Conseqüentemente,a sentença Mariana elogiou Roberto satisfaz 
as exigências de compatibilidade semântica de elogiar 
(1, 2), mas #A sinceridade elogiou Roberto, não. Por sua 
vez, a regra de passivização produz a forma lexical passiva 
'ELOGIAR ((OBL0),(SUJ))1, que impõe as exigências de que o 
sujeito passivo seja interpretado como tema (ARG2), e que o 
OBJ oblíquo seja interpretado como agente (ARG2). Conseqüen-
temente, Roberto foi elogiado por Mariana encontra as exi-
gências de compatibilidade de elogiar (1, 2), mas .#Roberto 
foi elogiado pela sinceridade, não. 

A Passivização (Regra 1) preserva a estrutura de ar-
gumento do predicado do verbo ativo e, ao alterar o assina-
lamento das funções gramaticais da forma lexical ativa para 
a forma lexical passiva, ela reassocia os argumentos do pre-
dicado com funções gramaticais diferentes, de modo que não 
acontecem mudanças nas exigências de compatibilidade semân-
tica da estrutura de argumento do predicado. 

A Passivização como uma regra lexical operando nas 
formas lexicais dos verbos reflete também as condições ge-
rais de interpretação das formas lexicais, representada pela 
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Coerência Funcional e pela Completude Funcional, as quais 
substituem a necessidade de subcategorização na GLF (cf. 
p.'30). Mariana elogiou é funcionalmente incompleta porque 
não há OBJ ligado ao 20 argumento do predicado na forma le-
xical 'ELOGIAR ((SUJ),(OBJ))'. Já o exemplo Mariana elogiou 
Roberto Renato é funcionalmente incoerente porque há um 2Q 
OBJ Renato,o qual não pode estar ligado ao argumento do pre-
dicado na forma lexical 'ELOGIAR ((SUJ),(OBJ))'. Dada a gra-
mática e as condições de completude e coerência funcional, 
cada forma lexical do V define o conjunto de contextos gra-
maticais nos quais o V pode ser inserido lexicalmente. 0 fa-
to de haver uma forma lexical separada para os verbos ativos 
e passivos não implica, portanto, que a generalização que 
relaciona as sentenças esteja perdida. 

A regra lexical da passivização, tal como formulada 
por Bresnan (1982a), capta as generalizações de subcategori-
zação, derivando a forma lexical passiva 'ELOGIAR ((OBL0), 
(SUJ))' da forma lexical ativa 'ELOGIAR ((SUJ),(OBJ))' de 
modo que seria impossível derivar uma forma lexical passiva, 
coerente e completa, de uma forma lexical ativa que fosse in-
completa e incoerente. A Passivização é uma operação nas 
formas lexicais e, como tal, deriva forma lexical de forma 
lexical. Ela simplifica a subcategorização ao "transformar" 
as propriedades de subcategorização dos verbos no léxico, e, 
então,insere esses verbos lexicalmente transformados nas es-
truturas sintáticas. 0 conjunto de contextos gramaticais que 
a forma lexical derivada deve satisfazer é o mesmo da forma 
lexical básica. A gramática satisfaz a forma lexical básica 
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para elogiar e gera contextos gramaticais também para a for-
ma lexical derivada, de modo que os contextos gramaticais 
requeridos pelas formas lexicais passivas já são gerados pe-
la gramática para as formas lexicais ativas. 

2 . 2 CARACTERIZAÇÃO UNIVERSAL DA PASSIVIZAÇÃO 

A Passivização como uma regra lexical tem uma carac-
terização universal que revela a forma invariante do rela-
cionamento ativa/passiva através das línguas. Isso é possí-
vel, primeiro, porque a regra lexical da passivização muda o 
assinalamento lexical das funções gramaticais, mas conserva 
a estrutura lexical de argumento do predicado, e, segundo, 
porque as funções gramaticais, como primitivos universais da 
sintaxe, são independentes das realizações em termos de es-
truturas sintáticas, ou casos morfológicos das línguas par-
ticulares. Repare que a Passivização mostrada em (1) refe-
re-se somente às funções gramaticais SUJ, OBJ, OBLe e não às 
estruturas de frases nas quais essas funções são sintatica-
mente expressas. Os primitivos funcionais da GLF são, por-
tanto, suficientemente abstratos para permitir a teoria uni-
versal de regras dependentes de função como a Passivização. 
Em contraste, os primitivos estruturais como SN, SV, etc. 
não são suficientemente abstratos para caracterizar os atri-
butos universais de tais regras.1 A possibilidade de carac-

ißresnan (1982a) observa que "The universality of grammatical functions is an 
important contribution of the theory of relational grammar (Permultter and Postal, 1977), 
which of course shares this explanatory advantage. However, relational grammar does not 
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terizar universalmente as regras lexicais é ainda assegurada 
pelo Princípio da Codificação Sintática Direta (p.73 ), o 
qüal determina que qualquer regra da gramática que muda as 
funções gramaticais dos constituintes deve ser uma regra le-
xical, e não uma regra sintática. As regras sintáticas pre-
servam as associações função-argumento e, como conseqüência, 
os verbos ativo e passivo, porque induzem a relações grama-
ticais diferentes, devem ter entradas lexicais diferentes. 

A passivização transitiva na Gramática Universal é ca-
racterizada como em (3). Em termos simples, a regra assegura 
que, para qualquer língua, se uma entrada lexical ativa para 
a forma básica do verbo menciona as funções SUJ e OBJ, pode 
haver uma entrada lexical passiva na qual o SUJ é substituí-
do por uma função OBL(íqua) e o OBJ é substituído pelo SUJ.2 

(3) 
(SUJ) •»• tf), (OBLQ) 
(OBJ) -»• (SUJ) 

Em outras línguas (islandés, por exemplo), os verbos 
intransitivos passivizam. A passivização universal intran-
sitiva é expressa por uma sub-regra como em (4) 

(4) 
(SUJ) •»• (f) 

Bresnan (1982a, pp.1-16) considera como uma vantagem 
explanatõria da teoria lexical o fato de que uma regra como 
a Passivização Universal (3) possa ter instanciações parti-

employ the direct syntactic encoding principle, and so differs from the lexical theory in 
the decomposition of grammars into lexical and syntactic rule. Some of the consequences 
of this decomposition have already been given (...). 

2Para uma discussão sobre a caracterização universal da Passivizaçao, veja 
William D.0'Grady (1979). 
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culares nas diversas línguas, não só no que diz respeito ã 
instanciação da função oblíqua opcional que expressa o papel 
temático agente, como também em relação ã morfología verbal, 
que registra a aplicação da regra aos verbos. Como se vê pe-
los exemplos abaixo, a Passivização Universal está instancia-
da para o português, inglês, francês, malaialam e islandés. 

(5) 
Passivização no Portuguis 

Mudança Funcional: 

Mudança Morfológica: 
(6) 
Passivização no Inglês 

Mudança Funcional: 

Mudança Morfológica: 
(7) 
Passivização no Francês 

Mudança Funcional: 

Mudança Morfológica: 
(8) 
Passivização no Malaialam 

Mudança Funcional: 

Mudança Morfológica: 
(9) 
Passivização no Islandés 

Mudança Funcional: 

Mudança Morfológica: 

(SUJ) [por OBJ 
<f> 

(OBJ) + (SUJ) 
V + V [PART] 

(SUJ) [by OBJ 
<t> 

(OBJ) + (SUJ) 
V + V [PARI] 

(suj ) - { p a r ^ 0 B J 

(OBJ) (SUJ) 
V + V [PART] 

(SUJ) ^ ÍINSTR 
1 

(OBJ) (SUJ) 
V -»• V+appet 

(SUJ) - j * ^ } 
(OBJ) + (SUJ) 
V + V [PART] 

A instanciação da Regra Universal da Passivização no 
português (5) tem como efeito morfológico converter o verbo 
ativo em seu participio passivo. O participio não expressa 
tempo, e essa mudança na base verbal implica que os verbos 
passivizados devem ocorrer com verbos auxiliares como ser, 
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que, nesta língua, do mesmo modo que em outras línguas con-
figuracionais como inglés, francês, etc., as funções SUJ e 
OBJ são expressas estruturalmente em posições diferentes na 
estrutura da frase: o SN SÜJ aparece antes do V e é imedia-
tamente dominado pelo nodulo S, enquanto o SN OBJ aparece 
após o V e é imediatamente dominado pelo nódulo SV. Segue-se 
disso que,quando um V ativo como elogiar (veja Fig.la) é in-
serido lexicalmente na estrutura-c, seu argumento tema, o 
qual foi assinalado com a função OBJ, será expresso estrutu-
ralmente pelo SN pós-verbal; e,quando o V passivizado como 
(ser) elogiado (veja Fig.2a) é inserido lexicalmente na es-
trutura-c, este mesmo argumento tema, o qual agora é assina-
lado com a função SÜJ, será estruturalmente expresso pelo SN 
pré-verbal. As mudanças lexicais nessas correspondências 
função-argumento conduzirão, portanto, a mudanças nas posi-
ções de estrutura de frase que expressam esses argumentos. 

Como se vê pela Fig.2a, o tratamento do V auxiliar 
que é considerado como um verbo principal tomando participios 
como complementos, requer a règra SV -+• V SV em adição 

(tC0MPV)=+ 

às regras de estrutura-c. Os participios passivos represen-
tam, na GLF, uma variedade especial de complemento verbal 
(COMPV) controlado funcionalmente e que, no caso do portu-
guês, vai concordar em gênero e número com o seu SUJ funcio-
nal (veja seção 2.8). A linha curva da estrutura-f na Fig.2b 
representa explicitamente o controle funcional do SUJ do 
COMPV. As relações funcionais também aparecem num formato 
universal e de maneira explícita nas estruturas-f de ambas 
as sentenças Mariana elogiou Roberto e Roberto foi elogiado 
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estar, ficar, tornar-se, etc., os quais tomam participios 
como complementos. Em contraste, no malaialam (8), o efeito 
morfológico da regra é bem diferente: ele resulta da vincu-
lação do morfema passivo -appet ao verbo base. Esse sufixo 
toma flexões de tempo, o que torna desnecessário o verbo au-
xiliar.3 

Os efeitos sintáticos da Passivização nas línguas 
particulares resultam da codificação sintática das funções 
SUJ, OBJ, OBL0 em cada uma dessas línguas. Malaialam, por 
exemplo, é uma língua com ordem livre de sintagmas, e o rea-
linhamento entre funções gramaticais e papéis temáticos re-
sultantes da passivização vai impor mudanças nos casos mor-
fológicos, mas não mudanças nas posições do SN (cf. Mohanan, 
1982).4 No português, porém, os efeitos sintáticos da passi-
vização impõem mudança na posição dos SNs. Isso ocorre por-

30s exemplos abaixo refletem os efeitos da passivização em malaialam 
1982, p.581): 

a. kutti aanaye aaraadhiccu 
child-NON elephant-ACC worshipped 
'The child worshipped the elephant.1 
'A criança adorou o elephante.' 

(Mohanan, 

b. kuttiyall aana 
child-INSTR elephant-NOM 
'The elephant was wordshipped by the child.' 
'0 elefante foi adorado pela criança.' 

aaraadhikkappettu 
worshïp-PASS-PÂÂT 

^Bresnan ilustra nas Figs. 1 e 2 essas conseqüências da Passivização numa língua 
completamente diferente do inglês, como o malaialam (representação de lhe child worship-
ped the elephant). 

estrutura-c 

NP NI' 

estruturä-c S 

NI' NI' 
kutli aanaye aafaaijiecii chikl-nom clepliant-acc wiu.sliip-past 
estrutura-f 
subj cast. l'KHI) 

a n ! m 

(ASI. l'KI'l) AN IM 
l'A SI 

NOM Villi I)' 
-I 

A( C 'Il r PI I AN I ' 4 

'WOI<SIIII>((SUIII|.(OIIJ)l' ¡igelit theme 

kultiyaal aana aaiaaiJIiikkappeUu chilcl-insti elephant- worsliip-pass-pasl nom 
estrutura-f 
INSI u 

I KNSI. 
PKI 11 

(ASI l'KI l> AN I M 
(A SU l'Krn 
A NIM 
PAS! 

INSI l< I IMI l> 
+ 

NOM 'Il r I'll AN V 

'WOUSIIIPdlNSI H ).( SI 111.1 ))" agent llieine 
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por Mariana e nos permitem compreender como elas revelam as 
relações temáticas e a estrutura proposicional destas sen-
tenças. As estruturas-f contêm uma frase nuclear com o pre-
dicado 1 ELOGIAR ( , >' e estruturas-f, com estruturas 
semânticas idênticas, estão ligadas âs mesmas posições argu-
mentais em ambas as sentenças. Na Fig.lb,Roberto está assi-
nalado ao argumento na 2§ posição da forma lexical ativa pa-
ra elogiar porque é o valor do OBJ. Na Fig.2b, Roberto está 
assinalado à 2§ posição de 'ELOGIAR< , >' porque é o 
valor do SUJ. Da mesma forma, Mariana está ligada ao argu-
mento da 1® posição na estrutura-f da sentença ativa e da 
sentença passiva. No caso da sentença ativa, estabelece-se o 
relacionamento pelo fato de Mariana ser o valor do SUJ, e na 
sentença passiva, porque é o valor do OBL ag. 

Podemos observar pelas representações das estrutu-
ras-c que pequenas mudanças na codificação lexical das rela-
ções gramaticais produzem notáveis efeitos sintáticos nas 
línguas configuracionais. Bresnan chama a atenção para o fa-
to de que estes efeitos sintáticos, assim como a presença do 
auxiliar ser e a morfología do participio passivo, não são 
traços universais da passivização, como já pudemos perceber. 
Nas línguas que expressam sintaticamente as funções gramati-
cais através das marcas dos casos morfológicos os efeitos da 
passivização não envolvem necessariamente mudanças estrutu-
rais. Os mecanismos sintáticos da GLF permitem, pois, alcan-
çar importantes generalizações sobre a passivização nos ti-
pos de línguas radicalmente diferentes, e proporcionam um 
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mecanismo universal para representação das relações gramati-
cais . 

Podemos ainda lembrar outros fatores para demonstrar 
que a Passivização (assim como as outras regras lexicais) 
ilustra algumas motivações básicas da teoria lexical, a sa-
ber: (i) o fato de uma estrutura de argumento do predicado 
poder ter assinalamentos gramaticais alternativos, regidos 
pelo princípio universal da associação função-argumento, re-
flete a suposição de que, na GLF, não há uma correspondência 
um-a-um entre as estruturas de papéis temáticos e as funções 
gramaticais (cf. p. 43); (ii) a maior parte do mapeamento da 
estrutura de argumento do predicado para a forma de superfí-
cie é codificada lexicalmente, o que possibilita que as com-
putações da estrutura de frase tenham um papel muito restri-
to e superficial neste mapeamento. Somente regras lexicais 
alteram a associação função-argumento; (iii) os itens lexi-
cais ativos e passivos estão representados em entradas lexi-
cais separadas e são inseridos lexicalmente nas estruturas 
de constituintes. Deste modo, nenhuma manipulação na estru-
tura de frase é necessária, uma vez que as relações gramati-
cais já foram codificadas nas entradas lexicais, as quais 

contêm as formas' lexicais. 
\ 

2.3 A INTERPRETAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PASSIVA 
NA GRAMÁTICA LEXICAL 

As estruturas funcionais, ao proporcionarem um forma-
to universal para representar as relações gramaticais signi-
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ficativas em uma sentença, possibilitam não somente iniciar 
a construção de um procedimento de interpretação universal 
que sirva para interpretar um grande número de construções 
sintáticas, incluindo Passiva, "Raising", "Equi", etc., como 
também interpretar fragmentos de línguas, as mais diferentes 
possíveis, como português e walbiri, já que estas e outras 
línguas podem ser representadas num mesmo formato de estru-
tura funcional. 

A teoria semântica de Halvorsen para a GLF (Halvor-
sen, 1983) é uma tentativa em direção a esse objetivo.5 Em 
relação ã passivização, por exemplo, ele esclareceu que a 
análise lexical deste fenômeno é que permite que a interpre-
tação das construções passivas se siga diretamente das es-
truturas funcionais e que seja verdadeira para todas as pas-
sivas, quer elas tenham, ou não, frases agentivas, quer elas 
tenham, ou não, a contraparte ativa, de modo que não é ne-
cessário estipular quaisquer regras adicionais de interpre-
tação especificamente para cada um destes tipos de constru-
ção. 

Halvorsen mostra ainda que algumas predições que di-
zem respeito ã semântica da construção passiva se seguem 

5Halvorsen (1983), ao apresentar a sua teoria semântica para a GLF, esclarece que 
"An LFG of the type I'm advocating here involves five levels of representation: 
constituint structure, functional structure, semantic structure, intensional logic, and 
model-theoretic interpretation. In view of the prominence in linguistic discussions of 
questions concerning the type and number of levels in an optimal linguistic theory, I 
should point out that the level of intensional logic is included purely for reasons of 
convenience. Intensional logic provides a perspicuous notation for capturing a large 
number of meaning contrants encountered in natural languages, and it has been used heavily 
by linguistic in the Montague tradition. Representing sentences in terms of formulas of 
intensional logic facilitates comparison with work in that tradition. But intensional 
logic is dispensable in the LFG system because it would be possible to disambiguate the 
semantic structures and then design a system for direct interpretation according to the 
formula provided by Montague (1970). This would allow the mapping of semantic structure 
directly into model-theoretic interpretations" (p.571). 
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desta análise lexical. Primeiro, não são necessárias suposi-
ções adicionais para reconhecer o fato de que certas passi-
vas agentivas são sinônimas em relação às suas corresponden-
tes ativas. Esta intuição é captada pela regra lexical da 
passivização,porque ela mantém a estrutura dos argumentos 
temáticos inalterada em ambas as formas lexicais ativa e 
passiva. Em segundo lugar, desta formulação lexical pode-se 
prever corretamente que nem todos os pares ativa/passiva são 
sinônimos e que esses casos envolvem as passivas adjetivas, 
as expressões de quantificação e as passivas que não têm uma 
ativa com interpretação equivalente. 

0 que se verifica, portanto, é que o relacionamento 
sistemático entre sentenças ativas e passivas corresponden-
tes, sustentado na GLF, não representa um argumento contra 
esta análise lexical da sintaxe e da semântica das passivas. 
A GLF permite intuir corretamente a existência das passivas 
sem contraparte ativa, porque ela não interpreta as passivas 
assinalando a elas o sentido que é realmente computado para 
a correspondente ativa. A análise lexical da passivização e 
sua interpretação semântica permite determinar que, se não 
existe uma sentença ativa que corresponda a uma passiva com 
agente, o verbo simplesmente perde a forma lexical ativa e é 
assinalado apenas com a forma lexical passiva. Halvorsen 
(p.593) considera o verbo rumor em inglês, o qual forma sen-
tenças passivas como em (10), mas não ativas como em (11). A 
forma lexical para rumor está em (12). Estas passivas são 
chamadas de passivas "solitárias" (lonely), ou passivas 
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"raising".. Para o português, podemos pensar em um exemplo simi-
lar a este em (10), como Roberto é conhecido por ser um músico. 

(10) 

John was rumored to be in Africa. 

(11) 

#Bill rumored John to be in Africa. 

(12) 

'RUMOR'((tOBLag ),(tSUJ),(tCOMPV))' 
(tSUJ)=(+COMPV SUJ) 

Considere,agora,a interpretação das passivas sem as 
frases agentivas. A GLF atribui a elas um tratamento que en-
volve o símbolo da função gramatical nula <J>. Como vimos an-
teriormente (p. 43 ), esse símbolo da função gramatical nula 
indica que um argumento está preenchido semánticamente na 
estrutura lexical de argumento do predicado, mas não está 
associado a nenhuma função gramatical. O símbolo da função 
gramatical nula também aparece na lista de argumentos dos 
verbos que se tornaram intransitivos gramaticalmente (p. 62 ) 
e numa variedade de outras construções. A S (13) é uma pas-
siva sem agente, e a forma lexical (14), associada ao verbo 
elogiar,ilustra como é interpretada a passiva sem agente no 
modelo lexical. 

(13) 
Roberto foi elogiado. 

(14) 
'ELOGIAR(<j), (SUJ)) ' 

Por fim, a interpretação dos pares ativa/passiva com 
quantificador capta o fato de que esses pares nao sao sino— 
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nimos, eque a causa desta assimetria está relacionada às 
restrições no escopo relativo dos quantificadores. Como de-
monstrado por Halvorsen, o mapeamento das estruturas-f para 
as estruturas semânticas especifica não só o significado de 
expressões básicas na estrutura-f e a estrutura composicio-
nal das sentenças, como realiza a explicação da ambigüidade 
no escopo do quantificador. 0 objetivo de Halvorsen é mos-
trar como a interpretação do quantificador, a qual é regida 
por fatores como relação de precedência e comando, função 
gramatical do quantificador e tendência para tomar escopo 
largo ou estreito, interage com o tratamento das passivas, 
proporcionado pela GLF. Os quantificadores observam as mes-
mas restrições em seus escopos, tanto nas construções passi-
vas como em outras construções sintáticas, de modo que, como 
dissemos acima, se as sentenças ativa e passiva não são si-
nônimas, nestes casos, a causa disto está nas restrições no 
escopo do quantificador. Como ele argumenta, a análise lexi-
cal prevê que se dois quantificadores ocorrem num par ati-
va/passiva sem restrições regendo os seus escopos relativos, 
então as duas sentenças serão ambíguas e compartilharão as 
mesmas leituras, como mostram os exemplos (a) Cada homem ama 
uma mulher e (b) üma mulher é amada por cada homem. 

As sentenças (a) e (b) não têm uma regra estrita re-
gendo o escopo relativo de cada e uma nas posições em que 
'íles ocorrem neste par ativa/passiva. Ambas as sentenças são 
da mesma forma ambíguas, pois ambas permitem que qualquer um 
dos quantificadores seja interpretado como tendo o escopo 
mais largo, já que esta análise não está prevendo as rela-
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ções de precedência, mas apenas as relações de escopo. 
Em resumo, Halvorsen mostra que o argumento de que 

nem sempre o par ativa/passiva exibe um relacionamento sis-
temático, ou nem sempre apresenta relação de sinonimia, não 
vem representar um argumento contra a análise sintática e 
semântica das passivas na GLF, pois ela prediz não só a 
existência do relacionamento sistemático, como também a 
ocorrência dos outros relacionamentos não-sistemáticos. 

2 . 4 A MORFOLOGÍA DOS VERBOS PASSIVOS 

Na teoria lexical, a Passivização é considerada como 
uma regra lexical,e os argumentos para essa suposição dizem 
respeito não somente ao fato de que a morfologia do verbo 
passivo é representada no léxico, como também ao fato de que 
os verbos passivizados vão sofrer processos lexicais de for-
mação de palavras e, portanto, devem ser representados como 
passivos no léxico. 

Uma das afirmações da GLF é que o lugar apropriado 
para a morfologia flexionai,do mesmo modo que para a morfo-
logia derivaciona],é o léxico. Isso significa que (i) a fle-
xão, na GLF, não é realizada por derivação sintática; (ii) 
que todas as formas flexionais são produzidas por regras le-
xicais (cf. Lieber, 1980), e (iii) que a regularidade morfo-
lógica é captada por regras de redundância lexical. Essas 
condições mostram que, na GLF, a teoria da morfologia fie-
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xional é muito mais restrita, uma vez que nenhuma regra sin-
tática que mude traços é necessária. 

Os verbos são, portanto, flexionados por regras lexi-
cais. As formas verbais codificam diretamente as relações 
gramaticais da superfície sintática nas quais eles ocorrem,e 
essas construções sintáticas herdam automaticamente os tra-
ços gramaticais de seus núcleos lexicais. Nas entradas lexi-
cais parciais dos verbos é proporcionada informação morfoló-
gica, a qual inclui a informação sobre a raiz e radical do 
verbo (V), e a informação gramatical, a qual inclui a forma 
lexical dos verbos. As flexões finitas são dadas por regras 
de afixação flexional. 0 léxico possui vários afixos conten-
do a informação flexional, e as formas verbais serão deriva-
das por processos regulares de formação de palavras, os 
quais combinam formas básicas e afixos. 

Considere, por exemplo, a flexão verbal finita -vas 
que é dada pela regra de afixação flexional em (15). 

(15) 
-vas: [V ] V [FINITO], TEMPO = PASS 

PESS SUJ = 2 
NUM SUJ = SG 

Em (15),está especificado que -vas é sufixado ao ra-
dical verbal V para formar um verbo finito, tendo os traços 
do tempo passado, 23 pessoa do sujeito e número singular do 
sujeito. 

Em (15), vemos também como é produzida a forma regu-
lar. Essa regra lexical, porém, será bloqueada pelas formas 
finitas excepcionais (o verbo ser, por exemplo) e essas for-
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mas finitas serão listadas lexicalmente. As flexões verbais 
como em (15) são finitas e por isso adicionam o traço TEMPO 
à entrada lexical do verbo. Por sua vez, as flexões 
não-finitas vêm em três variedades maiores: Participio, Ge-
rundio e Infinitivo. A sufixação de -do ao radical do verbo 
ê o meio regular e produtivo de formar participios no portu-
guês : 

(16) 

-do: [V ] V[PART] 

No português, os participios passivos que podem ocor-
rer com o auxiliar ser, etc. diferem dos participios perfei-
tos que ocorrem com o auxiliar ter. A regra de Formação do 
Participio Perfeito (17), tal como formulada por Bresnan 
(1982a), associa os traços sintáticos do perfeito com 
V[PART] . 

1 

(17) 
V V [PARI] ; PERF + 

A regra de Formação do Participio Perfeito, ao se 
aplicar às formas lexicais dos verbos, preserva suas formas 
lexicais e, por isso, os traços do perfeito estarão sempre 
associados às formas lexicais ativas do verbo. 

Com a regra para formar participio como estabelecido 
em (16), a entrada lexical parcial pode ser dada para o ver-
bo elogiar como em (18). 

(18) 

elogiar: V, 'ELOGIAR((SUJ),(OBJ)) ' 
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Esta forma lexical básica é expandida por regras le-
xicais como Passivização, Causativização, etc. e pelas con-
dições universais nos assinalamentos das funções gramaticais, 
como a condições de biunivocidade função-argumento. A Passi-
vização, como vimos ã p. 97, é estabelecida como em (19) e 
pôde aplicar-se à forma básica em (18) para produzir a en-
trada lexical em (20). 

(19) 
Operação na forma lexical: (SUJ) •*• <J> /(0BLAG) 

(OBJ) •»• (SUJ) 
Mudança morfológica: V -*• V[PARI] 

(20) 

[elogia-do]V[PART) , 'ELOGIAR (| (° B J A G )| » (SUJ))' 

Assim, o efeito morfológico da Passivização é conver-
ter o verbo ativo V em seu participio passivo, ou seja, por 
meio das mudanças morfológicas especificadas na regra, o 
verbo passivizado vai adquirir a morfología do participio 
deste verbo. 

Os verbos passivizados sofrem processos lexicais de 
formação de palavra, o que indica que esses verbos devem ser 
representados como passivos no léxico. Esse resultado se se-
gue do fato de que somente estruturas lexicais podem ser 
analisadas por regras de formação de palavras, como já esti-
pulado na hipótese lexicalista (Chomsky, 1970). Vamos ver, 
na seção 3, que o verbo passivizado vai ser o input para uma 
regra lexical que forma adjetivos a partir dos participios : a 
regra da Conversão Participio-Adjetivo. Vamos ver ainda que, 
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por sua vez, os participios adjetivos sofrem processos de 
formação de palavras como a prefixação do negativo -in. An-
tës, porém, vamos considerar alguns fatos da sintaxe do por-
tuguês, os quais constituem evidência para se afirmar que o 
português possui uma passiva verbal e uma passiva adjetivai. 

2.5 A s DUAS PASSIVAS NO PORTUGUÊS 

A distinção entre passivas verbais e passivas adjeti-
vais tornou-se familiar nos estudos dos gramáticos gerativos 
Wasow (1977), Williams (1981) , Chomsky (1981) , Bresnan 
(1982) etc. e há muito foi notado que os participios passi-
vos têm propriedades adjetivais.6 Alguns lingüistas,inclusi-
ve, sugeriram que todos os participios passivos são, na ver-
dade, adjetivos. Por exemplo, Freidin (1975), Miriam Lemle 
(1984) . 

Wasow (1977) sistematizou, pela primeira vez, esta 
distinção entre as duas espécies de passivas: uma que exibe 
propriedades adjetivais — a passiva adjetival — e a outra 
que exibe propriedades verbais — a passiva verbal. Ele pos-
tulou, ainda, que o inglês deveria ter duas fontes para as 
passivas: uma fonte lexical para aquelas passivas contendo 
participios adjetivais, e uma fonte transformacional para 
aquelas outras contendo participios verbais. Os exemplos de 

6Lieber (1979a) apresenta evidências para argumentar que já no inglês antigo (Old 
English) havia uma passiva verbal e uma passiva adjetivai e que as regras que relacionam 
as passivas às sentenças ativas permaneceram estáveis através da história do inglês. 
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Wasow em (21) ilustram passivas derivadas lexicalmente, e os 
exemplos em (22) ilustram as passivas derivadas transforma-
cionalmente. 

a. The box was broken. 
A caixa estava quebrada. 

b. The bottle was filled. 
A garrafa estava cheia. 

c. John was frightened. 
João estava assustado. 

a. Bill was believed to have hit Mary. 
Acredita-se que Bill tenha ferido Mary. 

b. Advantage was taken of Bill. 
Tirou-se vantagem de Bill. 

c. Fred was given a Christmas present. 
Foi dado a Fred um presente de natal. 

d. Nixon was elected President. 
Nixon foi eleito Presidente. 

Como Wasow argumenta, a diferença entre os exemplos 
em (21) e (22) está em que, nos primeiros, os sujeitos de 
superfície estão relacionados aos participios como temas, 
enquanto que, nos últimos, os sujeitos de superfície se re-
lacionam aos participios por diferentes relações gramati-
cais. Assim, (21c) é uma passiva dativa de OBJ duplo, em que 
o argumento meta da forma ativa do verbo give é mapeado para 
o sujeito da forma passiva do verbo; (22b) é uma passiva de 
expressão idiomática take advantage of. 0 SN advantage é 
considerado como sendo gerado na base como objeto de um úni-
co verbo take. Se a análise destas sentenças não for trans-

(21) 

(22) 
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formacional, como Wasow preconiza, a restrição para o objeto 
idiomático teria de ser estabelecida duas vezes, uma para a 
ativa (advantage ocorre com o OBJ de take), e uma para a pas-
siva (advantage ocorre como SUJ somente de take). 0 exemplo 
(21d) mostra um participio seguido de expressões predicati-
vas. Uma análise lexical adjetivai para todas as passivas 
teria de explicar por que essas expressões predicativas po-
dem aparecer após participios passivos, mas não após adjeti-
vos comuns como em Nixon is obvious a fool. Finalmente, os 
exemplos em (22e) mostram passivas de help e thank, os quais 
não são subcategorizados por OBJ direto na ativa e, portan-
to, não subcategorizam o argumento tema. Em resumo, todas as 
passivas dos exemplos (22a) a (22e) são passivas verbais e 
devem ser derivadas por uma regra transformacional. Os exem-
plos em (21a-c), porém, apresentam passivas adjetivais, e o 
relacionamento destas construções passivas com as suas cons-
truções ativas correspondentes, ao contrário dos exemplos em 
(22), deve ser realizado por uma regra de redundância lexi-
cal. A regra da passiva lexical que se aplica somente a ver-
bos que ocorrem com OBJ direto (SN2) — os quais são temas -r- é 
formulada possivelmente como em (23) para os fatos do in-
glês . 

(23) 
VERB NP ! NP 2 W [VERB+EN] A NP x 

theme theme 

Talvez fosse interessante destacar, para uma melhor 
avaliação das suposições de Wason, que ele também estabele-
ceu um número de critérios para distinguir as regras lexi-
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cais e transformacionais (1977, p.33). Ao apresentar o con-
ceito básico de regra lexical e ao esclarecer as proprieda-
des formais que tais regras deveriam apresentar, a preocupa-
ção de Wason foi caracterizar as diferenças formais, signi-
ficantes e substantivas entre as relações sistemáticas des-
critas transformacionalmente e as relações sistemáticas des-
critas lexicalmente e qual o alcance de tais descrições. De 
forma bastante resumida, pode-se dizer que, pelos critérios 
de Wason, as regras lexicais têm as seguintes propriedades: 
(i) as regras lexicais preservam as estruturas de frase ge-
radas pelas regras da gramática, pois relacionam itens inse-
ridos nestas estruturas; (ii) as regras lexicais relacionam 
itens de diferentes categorias gramaticais, pois a categoria 
é parte da informação sintática que caracteriza a entrada 
lexical; (iii) as regras lexicais são "locais", já que elas 
são definidas somente sobre aqueles SNs que apresentam rela-
ções gramaticais como SUJ, OBJ, etc. com os itens em ques-
tão. Este critério diz respeito ao material sintático que 
será relevante para definir o esquema no qual o item lexical 
será inserido. Os traços de subcategorização são parte da 
entrada lexical do item lexical e as regras lexicais devem 
se referir a eles. O escopo dos traços de subcategorização é 
bastante restrito, de modo que a referência sintática nas 
regras de redundância lexical deve ser igualmente limitada 
(clause-baunded). (iv) as regras lexicais aplicam-se antes 
das transformações, pois, enquanto aquelas relacionam itens 
no léxico, as transformações operam nos marcadores de frase 
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nos quais os itens lexicais foram inseridos; (v) as regras 
lexicais têm exceções idiossincráticas. 

A teoria lexical da passivização, como elaborada por 
Bresnan dentro da estrutura da GLF, toma rumos completamente 
diferentes.7 Como veremos na seção. 2.6, a abordagem de Bres-
nan mostra que as fontes para as passivas verbais e para as 
passivas adjetivais são puramente lexicais, ou seja, a pas-
sivização é um processo fundamentalmente lexical. 

Vamos ver, agora, como se pode reconhecer a presença 
destas duas passivas no português. 

Embora os participios passivos adjetivos e os parti-
cipios passivos verbais sejam morfológicamente idênticos no 
português e a distinção semântica entre eles seja sutil — as 
passivas verbais estão associadas com a leitura eventiva, 
enquanto as passivas adjetivais estão associadas com a lei-
tura estativa —, certos ambientes morfológicos e sintáticos 
claramente distinguem entre os participios distintos catego-
ricamente, pois, esses ambientes selecionam ou verbos ou ad-
jetivos. Ao se fazer esta suposição de que certos partici-
pios passivos são adjetivos, e outros são verbos, pode-se 
prever que qualquer diferença na. distribuição das duas pas-
sivas se segue da diferença categorial entre eles. 

Em primeiro lugar, vou rever brevemente alguns desses 
ambientes diagnosticados para as passivas adjetivais (para 

7Bresnan (1982a, pp.45-80) refuta um-a-um os argumentos de Wasow para justificar 
a passiva transformacional. Vimos na primeira parte do trabalho como é tratada a 
construção dativa (cf. p. 60). Na seção 2.7,teremos também oportunidade de esclarecer como 
a Passivização está relacionada à construção "Raising" sem necessidade de transformações 
estruturais. 
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um extensivo catálogo desses contextos, veja Freidin (1975), 
Wasow (1977), Pimenta-Bueno (1983), já que eles envolvem 
exemplos claros de passivas adjetivais. 

(I) Considere as sentenças em (24a)-(24f) que são ca-
sos onde o negativo i-/in- é prefixado a participios passi-
vos : 

(24) 
a. 0 projeto da tese foi inalterado. [in+alterado] 
b. 0 acidente foi inesperado. [in+esperado] 
c. Roberto era inconformado com seu pai. [in+conformado] 
d. Sua atitude foi impensada. [in+pensada] 
e. A ilha era inabitada. [in+habitada] 
f. Suas preocupações ção infundadas. [in+fundadas] 

Os exemplos em (24a)-(24f) ilustram alguns dos muito 
casos em que o negativo i-/in- prefixa participios passivos 
no português.8 Quando prefixado a um adjetivo A, i-/in-
forma um adjetivo que significa não-A, como em feliz/infe-
liz, certo/incerto, abalável/inabalável, coerente/incoeren-
te, possível/impossível, etc. 0 prefixo i-/in- é produtivo 
com adjetivos. Nesses casos mencionados, i-/in- obviamente 
prefixa participios adjetivos, pois não existem no léxico do 
português os verbos *inalterar, *inesperar¿ *inconformar, 
*impensar, *inabitar, *infundar. Este é, portanto, um fato 
que pode ser explicado se os participios passivos são adje-
tivos, não verbos. Entretanto, não apenas a evidência morfo-

8Em inglês, a chamada construção "unpassive" caracteriza-se pela presença do 
verbo to be e pelo participio prefixado em un- como em The door was unpainted, The package 
was unopened, etc. As evidências sintáticas e morfológicas para considerar os participios 
das "unpassives" como adjetivos em inglês são muito claras. A evidencia morfológica, 
porém,_é crucial. Em inglês, o negativo un- (não se trata do un-, que indica o reverso de 
uma ação especificada em verbos como undress, unbutton, etc.) aparece somente como prefixo 
de adjetivos e seus derivados e nunca como prefixo de verbos. Em português, embora não se 
possa falar que o prefixo i-/in- nunca prefixa verbos, os casos são muito raros e não 
anulam a força do argumento de que eles são produtivos com os adjetivos. Alguns casos em 
que i-/in- prefixa verbos com o sentido de reverso da ação são exemplificados como 
inadaptar, indeferir, inexistir. 
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lógica sugere esta conclusão: as características sintáticas 
peculiares à construção passiva tendo o participio com o ne-
gativo i-/in- são similares às características sintáticas 
dös adjetivos (cf. Hust, 1977 para um estudo detalhado da 
sintaxe da "unpassive" no inglês). Os participios passivos 
com o negativo i-/in- são adjetivos estativos e não têm a 
contraparte ativa. Não se tem, por exemplo, *alguém inalte-
rou a tese, *alguém inesperou o acidente, *alguém impensou a 
atitude, *alguém inabitou a ilha, etc. Esta mesma interpre-
tação estativa explica por que os participios com o negativo 
i-/in- não tomam o aspecto progressivo e não concorrem com 
advérbios como entusiásticamente, etc. Porém, associados a 
participios passivos verbais, esse advérbio é perfeitamente 
aceitável. Enquanto não é possível dizer *A ilha foi sendo 
inexplorada ou *0s planos foram entusiásticamente inarticu-
lados, é possível dizer Os planos foram sendo articulados ou 
Os planos foram entusiásticamente articulados. 

(II) Um número de verbos em português que seleciona 
complemento adjetivai, mas não verbal, proporciona novas 
evidências para confirmar que o participio passivo, o qual 
aparece como complemento de tais verbos,é adjetivo, não ver-
bo. Entre esses verbos estão ser, estar, andar, ficar, jul-
gar-se, considerar-se, etc. Os exemplos a seguir ilustram o 
paralelo entre adjetivos comuns e participios passivos adje-
tivos onde as sentenças em (b) contêm os primeiros, e as 
sentenças em (a) contêm os últimos. 
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(25) 

a. As crianças do prédio são bastante animadas. 
b. As crianças do prédio são muito barulhentas. 

(26) 

a. As 4 horas a corrida já estava terminada. 
b. A corrida estava realmente emocionante. 

(27) 
a. Meus amigos andam aborrecidos comigo. 
b. Meus amigos andam contentes com meu trabalho. 

(28) 

a. 0 carro ficou amplamente destruído no acidente. 
b. 0 carro ficou novo depois do conserto. 

(29) 
a. Ricardo se considera mais culpado do que os outros. 
b. Ricardo se considera mais esperto.do que os outros, 

(30) 
a. Emilia se julga a mais capacitada de todas. 
b. Emilia se julga a mais inteligente de todas. 

(III) Como os adjetivos, os participios passivos ad-
jetivos ocorrem na posição atributiva. Nestes casos, os par-
ticipios passivos ocorrem após o N, o qual é o núcleo dos 
SNs que exercem a função de SUJ ou .OBJ do predicado. Consi-
dere os exemplos abaixo. Em (a) temos participios passivos 
adjetivos, em (b) adjetivos comuns. 

(31) 
a. Os livros encomendados já chegaram â biblioteca. 
b. Os livros novos já chegaram ã biblioteca. 

(32) 
a. Carolina era uma velhinha animada. 
b. Carolina era uma velhinha moderna. 

Os exemplos que consideramos de (24) a (32) sugerem, 
portanto, que os participios passivos podem ocorrer nos con-
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textos morfológicos e sintáticos dos adjetivos. Os exemplos 
ilustram,ainda,o fato de que os participios passivos não so-
mènte ocorrem na posição predicativa e atributiva dos adje-
tivos, como também flexionam em gênero e número, da mesma 
forma que os adjetivos comuns. Nas sentenças acima, os adje-
tivos e os participios passivos concordam em gênero e número 
com o SÜJ e o OBJ a que eles pertencem. Os participios adje-
tivos aparecem,ainda,nas formas comparativas (29) e superla-
tiva (30) que são próprias dos adjetivos. 

Ao contrário do que vimos nos exemplos (24)-(32), os 
contextos sintáticos e morfológicos,a seguir,contêm partici-
pios passivos verbais. Primeiramente, vamos ver como os par-
ticipios verbais falham em demonstrar as características 
próprias dos adjetivos, nos exemplos (33)-(37) abaixo. 

(I) Os participios passivos verbais não servem como 
base para a afixação do negativo i-/in-. 

(33) 
a. *0 campeonato de vôlei foi indisputado pela Seleção Brasilei-

ra. 
b. *0s problemas foram irrefletidos pelos alunos. 

t 

(II) Um ambiente tipicamene adjetivai onde não ocorre 
participio passivo verbal é aquele em que o participio pas-
sivo ocorre como complemento de. verbos que indicam mudança 
de estado, como tornar-se, ficar, etc. Daí a agramaticalida-
de de (34b) e (35b) : 

(34) 
a. A preciosa jóia tornou-se cobiçada no mundo todo. 
b. *A preciosa jóia tornou-se vendida no mundo todo. 
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(25) 
a. O livro ficou conhecido de todos. 
b. *0 livro ficou comprado em todos os lugares. 

(III) Os participios passivos verbais não serão pre-
cedidos pelos modificadores de grau, como muito, pouco, bem, 
bastante, etc. No português, esses modificadores de grau po-
dem ocorrer após os verbos e antes dos adjetivos. Dai o con-
traste entre (36) e (37) : 

(36) 

*0 grupo da Nitis foi 

teatrais. 

muito 
bastante 
pouco 
bem 

considerado bom pelos críticos 

(37) 
0 trabalho do grupo foi considerado muito bom pelos críticos tea-
trais. 

(IV) Os contextos sintáticos, a seguir, são contextos 
sintáticos onde um adjetivo não poderia ocorrer normalmente. 

(a) Os participios passivos verbais de verbos como 
considerar, escolher, julgar, etc. aparecem seguidos de ex-
pressões predicativas. Em português, verbos, mas não adjeti-
vos, podem ser seguidos diretamente por essas expressões. 

(38) 
„ . r . - í considerada! , , . -a. Patricia e 1*feij_2 r u m a pianista admiravel. 

, „ _ i • - í considerada] b. Patricia e « . . _ r muito talentosa. [*exigente J 

(39) 
[*espertoJ a. Quem foi J n 0 m e a^ 0l Presidente deste país? 
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(25) 
a. Raulzinho | * f j chefe dos escoteiros mirins. 

(41) 
a. Os criminosos foram |*^fei¿2es} culPados. 

(b) Outra evidencia para se poder manter a afirmação 
de que algumas passivas são verbais e outras adjetivais de-
corre dos contextos ambíguos em que é possível uma leitura 
dinâmica e uma leitura estativa dos participios passivos. 
Esses contextos são muito limitados e dependem totalmente de 
propriedades semânticas dos verbos ativos que servem como 
base para a formação dos participios envolvidos.9 As sen-
tenças passivas em (42a)-(45a) são derivadas pela Passiviza-
ção, a qual é uma regra de redundância lexical que deriva uma 
forma passiva, de uma forma ativa. As passivas e (42a)-(45a) 
têm a contraparte ativa e os participios passivos rachado, 
congelada, assustada, quebrada são participios passivos ver-
bais que ocorrem como núcleos de passivas verbais. Em con-
traste, as sentenças em (42b)-(45b), embora tenham a mesma 
forma fonológica das passivas em (42a-45a), admitem uma lei-
tura estativa. Elas não são derivadas da forma ativa do ver-
bo, mas da sua forma passiva. Como veremos na seção 2.6 a 
seguir, essas passivas adjetivais são derivadas por uma re-
gra lexical,a qual converte um participio passivo em adjeti-

Spimenta-Bueno (1983) usa esses contextos ambíguos como evidência para justificar 
a categoria PP (participio passivo) que ela designou como uma terceira classe gramatical. 
Vamos comentar sobre isso na seção 2.5. "(...) whenever there are two phonologically 
identical (V+do) forms, the one with a (-stative) reading is a PP and the one with a 
(+stative] reading is Adj" (p.439). Ela observa que estas construções ambíguas são 
restritas a um subconjunto especificado desta classe de formas [V+do], ou seja, aquelas 
formas derivadas dos verbos causativos do tipo de "movimento e mudança", os quais são 
marcados com os traços semânticos (¿controle externo] e [iatividade independente].- Esses 
sao os verbos causativos do tipo de abrir, fechar, quebrar, etc. 
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vo. Nestes exemplos, os participios passivos adjetivos ra-
chado, congelada, assustada, quebrada são núcleos de passi-
vas adjetivais. 

(42) 
a. 
b. 

(43 
a. 
b. 

(44 
a. 
b. 

(45 
a. 
b. 

0 solo do Nordeste é rachado] pelo sol inclemente. 
0 solo do Nordeste é rachado] em algumas regiões. 

A carne era congelada] pela baixa temperatura. 
A carne era congelada] e não fresca. 

Marisa era muito assustada] pela sua professora. 
Marisa era muito assustada] nos tempos de criança. 

A janela era quebrada] pelos meninos da rua. 
A janela era quebrada] e entrava o frio da noite. 

Conclui-se, portanto, do que foi dito acima,que pode-
mos assumir o fato de que o português possui duas passivas: 
a passiva verbal e a passiva adjetivai. As passivas adjeti-
vais são idênticas na forma às passivas verbais, mas perten-
cem à categoria adjetivo e não à categoria verbo. Isso nos 
leva a compreender não somente que alguns participios passi-
vos são adjetivos e alguns participios passivos são verbos, 
como também que deve haver uma fonte para a passiva que con-
tém os participios adjetivais e uma fonte para a passiva que 
contém os participios verbais. 

2 . 6 A REGRA DA FORMAÇÃO DA PASSIVA ADJETIVA 

Dissemos anteriormente que a distinção entre passivas 
verbais e adjetivais se tornara familiar nos estudos dos 
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gramáticos gerativos. Uma vez esta distinção tenha sido es-
tabelecida entre os dois participios, e as propriedades dos 
sintagmas nos quais eles são núcleos tenham sido determina-
das, a tarefa dos lingüistas foi formular a regra de forma-
ção da passiva adjetival, a qual relaciona os SAs com parti-
cipios passivos adjetivais às suas contrapartes verbais. 

A análise do processo de formação da regra da passiva 
adjetivai refletiu a preocupação em preencher as seguintes 
exigências: (i) ela deveria ser descritivamente adequada pa-
ra explicar as generalizações concernentes a possiveis e im-
possíveis passivas adjetivais. Tais generalizações deveriam, 
ou ser codificadas explicitamente na regra derivando as pas-
sivas adjetivais, ou seguir das condições de boa formação 
impostos pelos princípios gerais da gramática; (ii) ela de-
veria ter uma forma consistente com os princípios universais 
que restringem a forma dos processos morfológicos, e (iii) 
ela deveria ser explanatória. Os participios passivos adje-
tivais estão associados ao mesmo afixo dos participios pas-
sivos verbais (-do em português), de forma que a análise de-
veria ser capaz de explicar por que eles estão associados 
com este afixo,em particular. Tal análise deveria, princi-
palmente, proporcionar uma conexão entre a operação da regra 
e a mudança categorial. 

Mais importante, porém, do que as características da 
passiva adjetivai atribuídas a sua categoria gramatical são 
as interpretações que podem ser atribuídas ao SN predicado 
pelos participios passivos. As passivas adjetivais, em par-
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ticular, parecem impor restrições semânticas a esse SN. A 
análise de Bresnan,que vamos comentar mais adiante e que va-
mbs incorporar aos dados do português, impõe restrições temá-
ticas a esse argumento e incorpora esta restrição diretamen-
te na regra que deriva as passivas adjetivas, considerando-a 
como um fator importante para a boa formação da passiva ad-
jetivai. 

Dissemos também anteriormente que a análise de 
Bresnan havia tomado rumos diferentes daquela realizada por 
Wason (1977-80), uma vez que ela propôs que as passivas ad-
jetivais e verbais decorrem não da existência de regras 
transformacionais e de regras lexicais, mas da existência de 
diferentes tipos de regras lexicais. Ela argumenta que a 
formulação prévia de Wason para a formação da passiva adje-
tivai (ver a Regra 23), assim como outras formulações simi-
lares (Siegel, 1974 e Allen, 1978), falhou em dar conta dos 
fatos da língua inglesa, por tomar como input um verbo ativo 
com sua entrada lexical ativa. Na Regra (23), por exemplo, a 
forma básica do verbo é convertida na forma do participio e 
assinalada com a categoria adjetivo. Como parte de um pro-
cesso de formação de palavra, a regra muda o objeto do V 
ativo para o sujeito do adjetivo derivado e especifica que o 
objeto da base verbal ativa é o argumento tema ou o "objeto 
lógico". 

Baseando-se no trabalho de Lieber (1979, 80), Bresnan 
observou que, para o inglês, a regra que forma a passiva ad-
jetiva baseando-se na forma ativa do V não considera o alto 
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grau de alomorfia dos participios passivos nessa língua. As 
passivas adjetivas de alguns verbos era inglês são formadas 
pôr sufixação de -ed e -en ã raiz verbal (ex.: consider 
— considered, write — written); ou por processos alomórfi-
cos, como 'vocalic ablaut' (ex.: sing — sung), ou por ambos 
os processos (ex.: break — broke — broken), ou, ainda, são 
idênticos ã raiz verbal (ex.: split — split). A regra que 
toma como input o verbo ativo para formar o participio adje-
tivo falha em captar esta generalização de que a forma da 
passiva adjetival do verbo é baseada na forma do participio 
passivo do verbo e não na sua forma a,tiva, como vemos em the 
novel was written/ the well written novel; the hero was un-
sung/ the unsung hero;ou the wood was split/ the split wood. 
Não é, portanto, um mero acaso que não se tenha *the well 
writted novel, *the unsingecl hero ou *the splitted wood, ou 
seja, não é um mero acaso que a forma adjetivai deva ser se-
melhante ao participio passivo verbal. Conseqüentemente, na 
teoria lexical da passivização, a regra que forma a passiva 
adjetiva deve ser diferente de uma regra de afixação que 
simplesmente estabeleça a afixação de -ed ou -en ao verbo 
ativo para derivar um adjetivo. 

No caso do português, embora não ten 
i 

nos morfológicos semelhantes a esses detect 
temos evidências sintáticas e semânticas (como vimos na se-
ção 2.5) que nos permitem incorporar perfeitalmente tal ar-
gumentação. Vou assumir, portanto, que, também para o portu-
guês, a regra de formação da passiva adjetiva não seria for-
mulada como em (46): 

hamos os fenõme-
ados no inglês, 
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(46) 
V -»• [ V+do ] A 

A regra que se propõe captar as 
tas vai tomar o participio verbal como 
do adjetivo como em (47): 

(47) 
V [PARI] -»• V [PARI] A 

Em particular, a Regra de Conversão Particí-
pio-Adjetivo tal como formulada por Bresnan (1982a) converte 
um participio passivo verbal em um adjetivo e incorpora uma 
explícita condição para o sujeito da passiva adjetival: o 
sujeito deve ser tema. Ao relacionar os participios desta 
forma, Bresnan proporciona uma análise unificada do uso de 
um único morfema para as duas passivas. Sua regra capta a 
generalização de Lieber (1980) comentada acima, de que, em-
bora o morfema passivo possa ter um número variado de alo-
morfes,os participios passivos verbal e adjetivai de um ver-
bo dado sempre envolve o mesmo alomorfe. Além disso, a con-
dição no argumento que leva a função gramatical sujeito nas 
passivas adjetivas permite dar conta de um conjunto de pos-
sibilidades semânticas e sintáticas do participio passivo 
adjetivo. A Regra da Conversão Participio-Adjetivo é formu-
lada como em (48): 

(48) 
Mudança Morfológica: V[PART]->• [V [PARI] A 
Operação na forma lexical: P(... (SUJ)...) -*• 

Estado do P (...(SUJ)...) 
Condição: SUJ: tema do P 

generalizações corre-
input para a formação 



132 

A regra (48) capta o insight de que o predicado ver-
bal P se torna um predicado adjetival Estado-de-P ao tomar 
como seu input o participio passivo e a forma lexical passi-
va do verbo. 0 termo Estado-de-P cobre a sutil diferença en-
tre passiva verbal e a passiva adjetival. 10 A conversão é 
restrita pela condição de que o sujeito do participio deve 
ser tema. A noção de tema é entendida como aquela postulada 
por Gruber (1965) e Jackendoff (1972) e adotada por Anderson 
(1977). Para esses autores, o argumento tema em um predicado 
é aquele argumento o qual sofre o movimento ou a mudança de 
estado denotada pelo predicado. Anderson, por exemplo, afir-
ma que "the Theme is quite generally to be found in Subject 
position if the verb is intransitive, and the Direct Object 
position if the verb is transitive" (p.368). Bresnan, porém, 
tem observações a fazer a respeito desta afirmação de 
Anderson para a condição temática da sua regra de Conversão 
Participio-Adjetivo. Ela esclarece que a Regra Tema de 
Anderson, ao asseverar que o OBJ transitivo e os SÜJ intran-
sitivo. sejam temas, é uma regra de interpretação de super-
fície que se aplica a verbos passivizados, os quais, sendo 
intransitivos gramaticalmente, são interpretados como tendo 
SÜJ temas. Disto se seguiria que todas as frases adjetivas, 

10Pimenta-Bueno (1983), em seu tratamento lexical dos participios passivos no 
português, adota uma abordagem semelhante ã de Bresnan. Ela assume que as formas [V+do] 
classificadas como PP e que têm uma leitura [-estativa] seriam derivadas diretamente da 
base verbal V. A outra, classificada como ADJ e com a leitura [+estativa] seria derivada 
do [V+do] então formado. A sua justificativa se refere ao fato de que as formas [V+do], 
as quais têm a leitura [+estativa] e onde o V é um verbo transitivo, têm uma forma 
paralela PP com a leitura [-estativa], enquanto o reverso não é verdadeiro (cf. 
p.441-442). 
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por serem sintaticamente intransitivas, seriam interpretadas 
como tendo sujeitos temas; em particular, os adjetivos de-
verbais baseados nos verbos transitivos teriam uma interpre-
tação "passiva" apenas por serem adjetivos sintáticos. Nem 
sempre, porém, os adjetivos têm interpretação passiva, como 
mostram os pares de sentenças em (a) That novel is very bor-
ing e (b) The person is very bored. De acordo com a argu-
mentação de Bresnan, a sentença em (a) tem uma interpreta-
ção ativa e a sentença em (b) uma interpretação passiva. Ela 
conclui daí que a Regra Tema não poderia dar conta das con-
dições temáticas das bases verbais dos adjetivos derivados 
lexicalmente, por ser uma regra de interpretação de superfí-
cie. A condição temática da Conversão Participio Adjetivo, 
porém, embora mencione explicitamente que o sujeito da pas-
siva adjetivai seja interpretado como tema, atinge generali-
zações corretas a respeito desta construção em outros termos. 
A identificação do argumento sujeito faz parte de um proble-
ma maior que é a expressão dos argumentos do participio pas-
sivo adjetivo. A regra de Bresnan que converte um participio 
passivo verbal em um participio passivo adjetivai estabelece 
não só que um adjetivo é formado de um participio passivo 
verbal, mas também que as propriedades dessas passivas adje-
tivais então formadas são determinadas por propriedades le-
xicais do verbo básico, e pelos traços do morfema passivo em 
conjunto com as propriedades gerais dos adjetivos. Ë preciso 
não esquecer que,na GLF,as regras e representações são res-
tritas e condicionadas por princípios motivados independen-
temente. São esses princípios, já mencionados em outras par-
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tes deste trabalho, que realmente asseguram que as exigên-
cias da estrutura de argumento do verbo base, ou que a forma 
lèxical do verbo base, sejam encontradas. E serão esses 
mesmos princípios que vão determinar que a boa-formação das 
passivas adjetivas seja encontrada. 

Bresnan apresenta ainda outras evidências de que a 
sua regra de formação da passiva adjetivai está realmente 
baseada na relação entre possíveis estruturas de argumentos 
e possíveis passivas adjetivas. A exigência de que o argu-
mento tema seja o sujeito do participio que sofre a conver-
são pode ser dispensada, pelo menos no que diz respeito 
àquela interpretação dada por Anderson (1977). Considere as 
sentenças como Maria aprecia música classica e A música 
clássica entusiasma Maria. Esses verbos expressam papéis te-
máticos similares nas suas estruturas de argumento do predi-
cado, mas por meio de diferentes funções gramaticais: ambos 
os verbos expressam a relação entre "experienciador" e "ex-
perienciado", só que em apreciar o experienciador é o sujei-
to, e em entusiasmar é o objeto. Embora haja similaridade 
nas estruturas de argumento do predicado dos verbos apreciar 
e entusiasmar, as suas passivas adjetivais diferem em signi-
ficado: em Música clássica está muito apreciada, (muito) 
apreciada se refere ao experienciado, que é o sujeito do 
verbo passivo na passiva verbal Música clássica é muito 
apreciada por Maria. Portanto, na passiva adjetivai de apre-
ciar, o argumento sujeito realiza o argumento temático expe-
rienciado, ou tema. 0 mesmo não acontece com Maria está muito 
entusiasmada. Neste caso, (muito) entusiasmada se refere ao 
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experienciador, que é o sujeito da passiva verbal Maria é 
muito entusiasmada por música clássica. 0 sujeito da passiva 
adjetivai, portanto, não realiza o argumento tema (ou expe-
rienciado), mas sim o argumento experienciador. Bresnan es-
clarece que, talvez, se possa analisar o experienciador como 
um "tema consciente". De qualquer forma, pôde-se estender a 
condição temática da Regra da Conversão (48) para tema e ex-
perienciador e pôde-se reforçar a condição de que o argumen-
to do verbo passivizado que sofreu a Conversão Adjetiva deve 
ser distinguido dos outros. 

0 uso da restrição temática na regra da Conversão foi 
importante para explicar um fenômeno sintático altamente 
idiossincrático do inglês, conhecido como "alternação dati-
va". Os verbos que participam da alternação dativa têm a 
função objeto direto realizada por papéis temáticos diferen-
tes. Os exemplos abaixo ilustram estas afirmações (cf. a re-
gra lexical To Dative, ã p.60 ). 

(49) 
a. Louise gave a present to the child. 
b. GIVE'((SUJ),(OBJ),(to OBJ))' 

source theme goal 

(50) 
a. Louise gave the child a present. 
b. GIVE'((SUJ),(0BJ2),(OBJ))' 

source theme goal 

A estrutura de argumento do predicado de give (1, 2, 
3) em ambas as sentenças é a mesma: present é tema, Louise é 
fonte e the child é meta. As funções gramaticais é que são 
alteradas. Quando o verbo participa da alternação dativa seu 
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objeto direto é realizado por papéis temáticos diferentes: 
em (49) o OBJ direto está associado ao argumento tema; em 
(50) o objeto direto está associado ao argumento meta. A 
Passivização (regra 19), ao se aplicar a essas construções, 
produz as passivas verbais (51a-b). 

(51) 
a. A present was given to the child by Louise. 
b. The child was given a present by Louise. 

A Conversão Participio-Adjetivo (48), porém, ao se a-
plicar às construções dativas passivizadas, produz apenas 
uma passiva adjetivai (52), ou seja, ela só se aplica à for-
ma lexical ( 51a ) que tem a função sujeito assinalada ao ar-
gumento tema. 

(52) 
a frequently given present 

Este contraste da produtividade e da restrição semân-
tica das duas regras lexicais que formam as passivas verbais 
e as passivas adjetivais se segue das características destes 
dois diferentes tipos de regras lexicais. A Passivização 
(19), ao se aplicar â estrutura de argumento do predicado 
dos verbos ativos, preserva a categoria e a estrutura de ar-
gumento do predicado destes verbos aos quais ela se aplica, 
de modo que nem todo verbo passivizado tem o sujeito tema 
como no exemplo (51b). (Neste caso o sujeito é meta.) A Con-
versão Participio-Adjetivo (48), ao contrário, não só altera 
a categoria gramatical do verbo passivo ao qual ela se apli-
ca, como está restrita pela condição de que o seu sujeito 
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seja tema. Além disso, a regra da Conversão altera também a 
estrutura de argumento do predicado do verbo passivo ao qual 
se aplica. A regra de formação da passiva adjetivai vai, 
desta forma, tanto impor restrições aos argumentos que podem 
ser o sujeito da passiva adjetival predicativa, como no 
exemplo A roupa está lavada, como também aos argumentos que 
podem ser modificados por uma passiva adjetival atributiva, 
como no exemplo A roupa lavada esta no varal.11 Na GLF, tan-
to o sujeito da passiva adjetival predicativa quanto o SN 
modificado pela passiva adjetival atributiva são argumentos 
do sintagma adjetival (SA) que tem como núcleo o participio 
passivo adjetival, e as restrições a esses argumentos são as 
mesmas.12 

UNa estrutura_ da Gramática Transformacional (Chomsky, Í978), os adjetivos 
atributivos (em português eles aparecem em posição pós-nominali ou seja, após o N do SN) 
foram tratados como resultados de uma regra de transformaçao. Esta regra denominada 
Relative Clause Reduction, porém, foi rejeitada posteriormente (cf. Bolingër, 1967) pelo 
fato de que existem muitos adjetivos que são usados como predicativos, mas, raramente, ou 
mesmo nunca, como atributos; por outro lado, existem adjetivos atributivos que não possuem 
o uso predicativo. Wason (1977), ao afirmar que no inglês alguns participios passivos são 
adjetivos e outros são verbos, mostrou que "the most obvious piece of evidence" para esse 
fato é a possibilidade de os participios passivos adjetivos poderem ocorrer na posição 
pre-nominal dos adjetivos. Os exemplos de Wason são os que se seguem: 

(D 
a) (broken 

TA I filled 
\The I painted 

[cherished 
Ao analisar esses participios passivos como adjetivos lexicais e não como os 

participios passivos derivados transformacionalmente dos verbos ativos, Wason demonstrou 
também que nao restava nenhuma motivação para a análise destes participios adjetivos em 
termos de redução da frase relativa. 

12Ao considerar que a abordagem lexical da passivização é superior ã abordagem 
transformacional, Bresnan (1982c) argumenta que as passivas adjetivais, assim como as 
passivas verbais, colocam problema para a teoria do Movimento de SN. Isso acontece porque 
as passivas adjetivais são formadas por conversão das passivas verbais e porque não 
hã um processo lexical separado de passivização adjetivai distinto da passivização verbal. 

box sat on the table. 
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2 . 7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PASSIVIZAÇÃO NO PORTUGUÊS 

Espero que, diante das evidências que apresentei aqui, 
tènha conseguido sugerir que o tratamento lexical pode dar 
conta dos participios passivos no português,assegurando ade-
quadamente os aspectos verbal e não-verbal ou adjetivai de 
sua distribuição. Vou rever agora alguns destes resultados e 
considerar alguns outros aspectos da sintaxe da construção 
passiva no português, os quais constituem novos argumentos 
para justificar este tratamento lexical. Estes argumentos 
serão enumerados como a seguir: 

(53) 

A Passivização é uma regra de redundância lexical que 
muda a codificação lexical das funções gramaticais, mas pre-
serva a estrutura de argumento do predicado, ou as relações 
temáticas originais do verbo ao qual ela se aplica. A regra 
lexical da passivização muda o SÜJ em um opcional OBLe e um 
OBJ em SDJ, de modo que a forma lexical passiva pode ser de-
rivada da forma lexical ativa. Embora as formas lexicais pa-
ra os verbos passivos e ativos sejam separadas, a regra da 
passivização é uma operação na forma lexical e, como tal , de-
riva forma lexical de forma lexical. Conseqüentemente, a 
gramática da forma lexical básica satisfaz a forma lexical 
derivada, o que possibilita ã teoria lexical explicar a pro-
priedade da passivização de preservar estrutura (structu-
re-preserving) . 
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A regra assim formulada dá conta da passiva verbal no 
português em pelo menos três aspectos: 

(a) No português, a forma lexical dos verbos passivos 
é derivada da forma lexical dos verbos ativos transitivos. A 
forma lexical do verbo passivo possui a mesma estrutura de 
argumento do predicado da forma lexical do verbo ativo do qual 
ela é formada,e só as funções gramaticais que realizam sin-
taticamente esses argumentos temáticos é que são mudadas na 
passivização. Isso garante que as exigências de compatibili-
dade semântica do verbo ativo sejam asseguradas nas duas 
formas ativa/passiva, assim como são asseguradas as condi-
ções gerais de interpretação das formas lexicais, ou seja, 
as condições de subcategorização nas duas formas lexicais. 

(b) 0 segundo aspecto da sintaxe do português que 
reivindica o tratamento lexical para a construção passiva e 
que evidencia que a passivização é regida lexicalmente 
(lexically-governed) diz respeito ao fato de que nem todos 
os verbos transitivos podem ser passivizados. A regra lexi-
cal ê local e seu domínio de aplicação ê restrito às infor-
mações disponíveis em cada entrada lexical para o verbo. A 
entrada lexical para o verbo pode especificar as categorias 
estritamente subcategorizadas ou regidas pelo verbo, assim 
como as relações temáticas do verbo, mas trata-se de infor-
mação local. Com essas características próprias da regra le-
xical pode-se dar conta deste fato de que nem todos os ver-
bos transitivos sao passivizados. Os exemplos (54a)-(54g) 
ilustram esses casos. 
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(54) 
a. O menino levou uma surra. 

*Uma surra foi levada pelo menino. 
b. Os alunos têm aula diariamente. 

*Aula ê tida diariamente pelos alunos. 
c. A encomenda pesou três quilos. 

*Tres quilos foi pesado pela encomenda. 
d. Este vestido vale seu preço. 

*Seu preço é valido por este vestido. 
e. A casa do Paulo custou uma fortuna. 

*Uma fortuna foi custada a casa do Paulo. 
f. Eu quero o livro. 

*0 livro é querido por mim. 
g. Eles podem tudo. 

*Tudo é podido por eles. 

(c) Outro aspecto a considerar é que a função oblíqua 
agentiva é sempre opcional na construção passiva do portu-
guês, como mostram os exemplos abaixo: 

(55) 
a. Os alunos foram punidos. 
b. Os criminosos serão castigados. 
c. Novas investigações serão realizadas. 
d. Os edifícios eram construídos sem áreas de lazer. 
e. 0 ganhador do prêmio foi homenageado. 

Os exemplos (55a)-(55e) acima mostram que a ausência 
do argumento temático agente nas sentenças passivas do por-
tuguês não implica em violação das condições de boa formação 
funcional: a Condição de Completude e Coerência Funcional. 
Este fato da sintaxe do português é assegurado, na regra da 
Passivização,pela presença do símbolo da função gramatical 
nula <f>. Como já vimos em outro ponto deste trabalho, esse 
símbolo não é uma função gramatical, mas um símbolo lexical. 
O assinalamento deste símbolo da função gramatical nula (j) a 
um argumento temático indica que o argumento está vinculado 
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na estrutura de argumento do predicado e que nenhuma função 
foi assinalada a ele. Como resultado, as sentenças são se-
mánticamente completas.13 

(56) 

Foi assumido no modelo lexical aqui adotado para dar 
conta da passivização do português que uma gramática adequa-
da desta lingua deve ser capaz de relacionar as construções 
passivas verbais a alguma construção ativa correspondente, 
p. 97). Como alguns participios passivos são adjetivos, en-
quanto outros são verbos, ou seja, como reconhecemos duas 
passivas no português, uma passiva verbal e uma passiva ad-
jetivai, é preciso que se identifique as regras que derivam 
essas construções. Na GLF,as diferenças de produtividade e 
de restrição semântica de ambas as passivas decorre das ca-
racterísticas de duas regras lexicais: a Passivização (19) e 
a Conversão Participio Adjetivo (48). Algumas predições em-
píricas se seguem desta abordagem lexical das duas passivas. 
Como vimos anteriormente, a passiva verbal no português pos-
sui características que são adequadamente descritas numa 
abordagem lexical e através da natureza de uma regra lexical 
como a Passivização. A passiva adjetivai do português tam-
bém pode ser adequadamente descrita pela regra lexical da 
Conversão, tal como formulada na gramática lexical. É isto 
que tentaremos mostrar a seguir com outras evidências: 

13Na gramatica tradicional do português o agente da passiva e caracterizado como 
complemento verbal (cf. Celso Cunha, 1983). Celso Luft (1985 faz uma crítica a essa 
caracterização e afirma que "a NGB inclui o agente da passiva entre os termos integrantes. 
Injustificavelmente: o agente da passiva é tão desnecessário, i.é, tão "adjunto" (=termo 
acessório), que em muitos casos nem aparece" (cf. p.38). 
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(a) Em primeiro lugar, só uma abordagem lexical pode-
ria explicar os contextos sintáticos adjetivais nos quais o 
participio passivo ocorre e as características morfológicas 
que ele tem em comum com os adjetivos (cf. esses contextos 
às pp.121-123), proporcionando uma derivação lexical não só 
dos participios passivos adjetivos que são predicativos, co-
mo também dos participios adjetivos atributivos. 

(b) Em segundo lugar, a regra de Conversão, ao tomar 
como input a forma passiva do V e não a sua forma ativa, de-
termina apenas mudança na categoria lexical do seu input,en-
quanto conserva a identidade da sua forma. Desse modo, as 
passivas adjetivas e as verbais, embora pertençam a catego-
rias diferentes, possuem a mesma forma morfológica. Além 
disso, a regra reflete o fato de que o significado da passi-
va adjetiva é baseado no verbo passivo e não no verbo ativo. 
Os exemplos em português que veremos abaixo ilustram estas 
características da regra da Formação do Adjetivo. Dadas as 
formas lexicais ativas e passivas dos verbos ferir, abando-
nar, desperdiçar, notamos que somente a forma passivizada 
está disponível para a aplicação da regra da Conversão. 

(57) 
a. 'FERIR ((SUJ),(OBJ))' [forma lexical ativa transitiva] 

Os caçadores feriram os pássaros. 
b. 'FERIR ( <í>, (SUJ)) ' [forma lexical passivizada] 

Os pássaros foram feridos. 

(58) 
a. 'ABANDONAR ((SUJ),(OBJ))' [forma lexical ativa transitiva] 

As famílias abandonaram as crianças. 
b. 'ABANDONAR ((OBLag)»(SUJ)' [forma lexical passivizada] 

As crianças foram abandonadas pelas famílias. 
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(25) 
a. 'DESPERDIÇAR ((SUJ),(OBJ))' [forma lexical ativa transitiva] 

Os lenhadores desperdiçaram a madeira. 
b. 'DESPERDIÇAR (<f>,(SUJ))' [forma lexical passivizada] 

A madeira foi desperdiçada. 

Pelas formas lexicais ativas e passivas mostradas 
acima é fácil entender por que somente as formas lexicais 
passivizadas constituem o input para as passivas adjetivas 
correspondentes: a restrição de que o sujeito das passivas 
adjetivas seja tema (ou seja de alguma forma condicionado 
temáticamente) não permite que as formas lexicais ativas es-
tejam disponíveis como entrada para a regra da Conversão. Em 
(57a), (58a) e (59a), os verbos ferir, abandonar e desperdi-
çar têm uma estrutura de argumento diádica (1,2) na qual o 
ARG 1 é agente (os caçadores, as famílias, os lenhadores). 
Mas nas formas lexicais passivizadas (57b), (58b) e (59b) o 
SüJ dos verbos passivos ferido, abandonado e desperdiçado é 
tema e, portanto, a regra da Conversão pode se aplicar. Nos 
exemplos (60), (61) e (62), a seguir, as passivas adjetivas 
predicativas e atributivas correspondem ãs passivas verbais 
para os verbos ferir, abandonar e desperdiçar. 

(60) 

a. Os pássaros estão feridos. 
b. Os pássaros feridos [que estão feridos] morreram. 

(61) 

a. As crianças estão abandonadas. 
b. As crianças abandonadas [que estão abandonadas] choram. 

(62) 

a. A madeira está desperdiçada. 
b. A madeira desperdiçada [que está desperdiçada] deu prejuízo. 
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(c) A formulação da regra da Conversão tem ainda ou-
tra vantagem descritiva: a regra se aplica não somente ao 
verbo passivizado intransitivo (o verbo passivizado é repre-
sentado lexicalmente como instransitivo) cujo sujeito é te-
ma, como também se aplica ao participio perfeito do verbo 
ativo intransitivo cujo sujeito é tema. Bresnan (1982a, 
p.30) apresenta, entre outros, os exemplos em (63a-e)abaixo, 
para sustentar esta hipótese. 

a. elapsed time 
b. a fallen leaf 
c. a widely travelled man 
d. a risen Christ 
e. a failed writer 

Para o português, a hipótese também se sustenta como 

Os SUJ dos verbos intransitivos passar, cair, viajar, 
ressuscitar, fracassar são todos temas, os quais sofrem o 
movimento ou mudança de estado especificado pelo verbo. A 
hipótese de que a Conversão Participio-Adjetivo se aplica a 
participios intransitivos tendo SUJ temas mostra que a Pas-
sivização não poderia ser senão uma regra lexical, e que a 
intransitividade do verbo passivizado deve ser representada 
no léxico. Esta conclusão se segue da suposição básica na 

(63) 

mostram os exemplos (64a-e) similares aos do inglês. 

(64) 
a. o tempo passado 
b. a folha calda 

[o tempo que tinha passado] 
[a folha que tinha caído] 
[o homem que tinha viajado] 
[o Cristo que tinha ressuscitado] 
[o escritor que tinha fracassado] 

c. o homem muito viajado 
d. o Cristo ressuscitado 
e. o escritor fracassado 



145 

GLF segundo a qual o sistema de regras das línguas naturais 
é organizado em componentes de forma a aumentar as intera-
ções de regras dentro dos componentes e diminuir a interação 
das regras através dos componentes. As regras sintáticas não 
se misturam com regras lexicais e vice-versa. Desta forma, 
as estruturas que são analisadas por regras lexicais devem 
ser estruturas lexicais e não podem ser derivadas sintatica-
mente. Além disso, as regras derivacionais de formação de pa-
lavras são regras lexicais, como proposto por Chomsky (1970), 
Aronoff (1976), Wasow (1977), Bresnan (1978), Basilio (1980) 
e outros. A Passivização é uma regra lexical porque sofre a 
Conversão Participio-Adjetivo, a qual, por sua vez, é uma re-
gra lexical, já que as estruturas que ela produz sofrem re-
gras lexicais bem estabelecidas de formação de palavras, 
tais como a prefixação de i-/in-, como vimos anteriormente. 

Bresnan argumenta que a regra da Conversão é mais 
simples e mais geral, porque se aplica não somente a verbos 
transitivos passivizados, como também a verbos intransitivos 
que têm o sujeito tema. Como vimos pelos exemplos do portu-
guês, a regra da Conversão Participio-Adjetivo se aplica 
tanto a verbos que são passivos na forma, como no sentido, o 
que mostra que tanto a forma como o sentido dos verbos pas-
sivos são derivados lexicalmente. 

d) Na seção 2. , vimos que a regra de Formação do Ad-
jetivo prevê que o participio passivo verbal é o input para 
a formação do participio passivo adjetival e que entre ambos 
existe uma diferença sutil de significado. Os exemplos em 
(65)-(67) abaixo parecem, porém, representar um contra-argu-
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mentó para esta previsão da regra. Nestes exemplos, os par-
ticipios passivos sabido, entendido e lido apresentam uma 
considerável diferença semântica: 

(65) 
a. Você foi bastante sabido. 
b. A verdade foi sabida por todos. 

(66) 

a. Roberto é entendido em música. 
b. Roberto nunca é entendido pelo público. 

(67) 
a. Pellegrini é muito lido. 
b. Pellegrini é muito lido pelos estudantes em Londrina. 

Na verdade, esses participios representam uma exceção 
e não um contra-argumento. Embora fonológicamente idênticos, 
os participios passivos adjetivos em (65a)-(67a) têm a sua 
interpretação baseada na forma intransitiva dos verbos sa-
ber, entender e 1er, como em (a) Você sabe de tudo, (b) Ro-
berto entende de música e (c) Pellegrini lê de tudo; os par-
ticipios passivos verbais em (65b)-(67b), porém, têm sua in-
terpretação baseada na forma transitiva dos verbos selber, 
entender e 1er, como em (a) Todos sabem a verdade, (b) O pú-
blico não entende Roberto e (c) Os estudantes lêem Pellegrini. 

e) Wasow (1977) afirma que os contextos ambiguos co-
mo os do exemplo (68) abaixo representam novas evidências pa-
ra se reconhecer as duas espécies de passivas: 
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(68) 

The door was closed. 

A sentença (68) é parafraseada em (69a) e (69b): 

(69) a. The door was not open. 
b. Someone or something closed the door. 

A sentença (69) é uma passiva adjetival e pode ser 
parafraseada como em The closed door blocked the way, The 
door remained unclosed, The door looks closed. 

0 português apresenta contextos ambiguos similares 
aos do inglês, porém, na maioria das vezes, não expressa es-
ta ambigüidade pela forma fonológicamente idêntica do verbo 
ser. A passiva adjetiva aparece com o verbo auxiliar estar, 
etc. e a passiva verbal com o auxiliar ser, etc., como mos-
tram os exemplos (70a) - (70b) .14 

(70) 
a. A porta estava fechada. 
b. A porta foi fechada (pelo vento). 

Como se pode perceber, as duas passivas se referem a 
diferentes estágios temporais. A sentença A porta foi fecha-
da, que é uma passiva verbal, descreve um evento; a sentença 
A porta está fechada, porém, é uma passiva adjetiva que des-
creve um estado resultativo (o agente não está expresso), o 
qual reflete o fato de que a porta está fechada porque algo 

_14Para uma detalhada exposição e discussão referente ã posição ser/estar no 
português e suas variantes aspectuais, veja Mira Mateus (1983, pp.136-142). 
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ou alguém realizou previamente a ação de fechá-la. Somente a 
passiva de ser tem a contraparte ativa. 

Pode-se concluir que a passiva verbal e adjetivai de 
verbos do tipo de fechar, quebrar, abrir, mover, derreter, 
etc. (verbos causativos) refletem a natureza lexical das re-
gras que as derivam. Vamos ver melhor como isto acontece. 

(f) A Passivização, assim como as outras regras lexi-
cais, faz referência crucial às relações gramaticais como 
SUJ, OBJ, etc. e, ao atuar na forma lexical ativa do verbo, 
ela muda a poliadicidade do predicado do verbo ao qual se 
aplica. 0 mesmo acontece com a Causativização. Esta regra 
lexical, quando aplicada à forma lexical ativa intransitiva 
dos verbos como abrir, fechar, etc., muda predicados intran-
sitivos em predicados transitivos, como ilustrado pelas for-
mas lexicais dos exemplos abaixo: 

(71) 
a. 0 vaso quebrou. 

'QUEBROU ((SUJ))' 
b. A criança quebrou o vaso 

'QUEBRAR ((SUJ),(OBJ))' 

(72) 
a. A floresta queimou. 

'QUEIMAR ((SUJ))' 
b. 0 incendio queimou a floresta. 

'QUEIMAR ((SUJ),(OBJ))' 

A Causativização SÜJ ( (SUJ) (OBJ) ) converte um pre-
dicado intransitivo em um predicado transitivo o qual vai 
constituir o input para a aplicação da Passivização que pro-
duz as formas lexicais abaixo: 
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•QUEBRAR ({POr^0BJ} (SUJ))' 

b. A floresta foi queimada pelo incendio. 
'QUEBRAR (|P°r 0 B J\ (SUJ)) 

l * J 

A Passivização, ao se aplicar às formas lexicais cau-
sativizadas, muda as funções gramaticais destas formas lexi-
cais, mas conserva a estrutura de argumento do predicado das 
mesmas. Desta forma, o objeto tema da forma lexical causati-
vizada é o SUJ tema da forma passivizada. A Conversão Parti-
cipio-Adjetivo poderá se aplicar agora, pois encontra as 
condições para satisfazer ã restrição explicita na regra de 
que o SUJ da forma lexical à qual ela se aplica deve ser te-
ma. A Conversão Participio-Adjetivo se aplica às passivas 
verbais em (73a)-(73b), derivando as passivas adjetivais 
predicativas e atributivas em (74a-b)-(75a-b): 

É preciso lembrar que os verbos causativos como que-
brar, queimar, etc. constituem casos especiais para a forma-
ção da passiva adjetiva predicativa e atributiva. Nesses ca-
sos, o agente não poderá ser mencionado explicitamente: 

[o vaso que foi quebrado] 

[que foi queimada] 
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Nesta mudança de categoria imposta pela regra da con-
versão vê-se, portanto, que nem sempre é conservada a frase 
obliqua agentiva. Outras vezes isto é possível, como mostram 
os exemplos abaixo: 

(77) 
a. A ata foi assinada pelos parlamentaristas. 
b. A ata está assinada pelos parlamentaristas. 

(78) 
a. A roupa foi toda comida pelas traças. 
b. A roupa está toda comida pelas traças. 

(79) 
a. 0 caminho será bloqueado pelos policiais. 
b. 0 caminho estará bloqueado pelos policiais. 

(g) É fato bastante conhecido na literatura que uma 
das motivações fundamentais para se postular a Passiva como 
uma regra que envolve movimento de SN foi aquela baseada na 
interação da passivização "Raising" (Alçamento) e "Equi" 
(Apagamento de SÜJ idêntico), como em Wason (1977), Anderson 
(1977) e outros. 

Na GLF, a abordagem deste relacionamento é totalmente 
diferente. A Passivização ê uma regra lexical e "Raising" e 
"Equi" não são transformações sintáticas. Conseqüentemente, 
as relações gramaticais destas duas construções são repre-
sentadas sem nenhum movimento estrutural. 

Na teoria lexical, "Raising" é um tipo de relação de 
controle funcional. Recorde que na teoria do controle fun-
cional somente o SUJ do complemento predicativo (COMPX) pode 
ser "alçado" e que.os SNs que foram "alçados" somente podem 
aparecer como funções semánticamente irrestritas SUJ, OBJ, 
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0BJ2. As construções que envolvem "alçamento" ilustradas em 
(80a) e 80b) mostram que elas serão caracterizadas pelas se-
guintes propriedades: (i) o verbo considerar e parecer têm 
um complemento predicativo — no caso de considerar, um Com-
plemento ou Predicativo Adjetivo (SA), e no caso de parecer, 
um Complemento Verbal (SV). Estes complementos têm um sujei-
to subentendido.o qual ê idêntico e correferencial a um SN 
da sentença principal, nestes casos, a um SN OBJ e a um 
SN SUJ); (ii) este SN "alçado" não é um argumento temático 
do verbo da sentença principal. Os SNs sublinhados dos exem-
plos abaixo são os SNs "alçados". 

(80) 

a. Os brasileiros consideram o governo responsável por tudo. 
b. Renato parece apreciar assuntos políticos. 

Embora os verbos considerar e parecer sejam verbos de 
alçamento e tomem complementos frasais (COMPX), eles diferem 
em que considerar é transitivo e tem um OBJ não-temático, 
enquanto parecer é intransitivo e tem um SUJ não-temático. 

As entradas lexicais para considerar e parecer in-
cluem, portanto, as formas lexicais como em (81) e (82) as 
quais são expandidas pela regra lexical do Controle Funcio-
nal com as equações de controle mostradas nos exemplos (83) 
e (84) .15 

(81) 

(tPRED)='CONSIDERAR <(SUJ),(COMPX)),(OBJ)' 
(82) 

(tPRED) = 'PARECER ( (COMPX)),(SUJ)' 

_15No modelo gramatical proposto em sua dissertação, Pimenta-Bueno (1983) expressa 
a relação de controle nos assinalamentos da estrutura de argumento do predicado nas 
entradas lexicais de verbos, como prometer e forçar (cf. pp.35-36). 
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(25) 
(tPRED) = 'CONSIDERAR ( (SUJ),(COMPX)),(OBJ)* 
(tOBJ)=(+SUJ COMPX) 

(84) 
(+PRED)='PARECER ((COMPX)),(SUJ)' 
(+SUJ)=(+SUJ COMPX) 

Na Fig.3 e Fig.4 estão representadas as estruturas-f 
de ambas as construções de alçamento (80a) e (80b). A cons-
trução (80a) é uma construção de alçamento para objeto e a 
construção (80b) é uma construção de alçamento para sujeito. 

Fig.3. 
SUJ 

TEMPO 

PRED 

OBJ 

COMPX 

ESP 
PRED 

'OS' 
•BRASILEIROS 

PASS 

'CONSIDERAR ((SUJ),(COMPX)),(OBJ)' 

ESP 'O' 
PRED 'GOVERNO' 

SUJ 
PRED 
OBL0 

'RESPONSAVEL-((SUJ),(OBLG))' 
["por tudo" ] 

Fig.4. 

SUJ 

TEMPO 

PRED 

COMPX 

PRED 'RENATO' 

PASS 

•PARECE ((COMPX)),(SUJ)' 

SUJ 

'APRECIAR ((SUJ),(OBJ)) PRED 

OBJ ["assuntos políticos'1 
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A representação das construções de alçamento na es-
trutura-c reflete também as suposições básicas da GLF. Pelos 
principios da codificação lexical e codificação sintática, 
somente as projeções máximas podem ser subcategorizadas e 
isso significa que o complemento proposicional dos verbos de 
alçamento não poderá ser S ou S'. No primeiro caso, S não é 
uma projeção máxima na teoria; no segundo caso, S* só pode 
ser assinalado com funções fechadas como COMP e não com fun-
ções abertas como COMPX. As funções fechadas não podem ser 
funcionalmente controladas (elas são anafóricamente contro-
ladas) . Para as linguas configuracionais como o português, o 
inglês, o francês, etc., a teoria requer que os complementos 
frasais dos verbos de alçamento sejam projeções máximas como 
SV, SA, SN, os quais têm como núcleo o V, A e N. Entretanto, 
como as categorias frasais SV, SA etc. não têm SÜJ estrutu-
ral na GLF, o SN alçado será gerado fora do complemento pre-
dicativo SV, SÁ, etc., como abaixo: 

(85) 
[s Os brasileiros consideram [SN o governo][SÁ responsável por 
tudo.]] 

(86) 

ts fsN Renato] parece [sv [apreciar assuntos políticos]]. 

A diferença fundamental entre as construções "Rais-
ing" e "Equi" se encontra nas formas lexicais dos seus ver-
bos principais. Nas construções de alçamento, como disse-
mos acima, o SN SÜJ ou SN OBJ alçado ê um SUJ ou um OBJ gra-
matical do verbo da principal, mas não é assinalado a nenhum 
argumento do predicado deste verbo (ver as formas lexicais 
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(81) e (82). Isso significa que este SUJ ou OBJ alçado não 
sofre restrição semântica por parte do predicado. Nas cons-
truções "Equi", ao contrário, os verbos "Equi" têm um argu-
mento gramatical,o qual é também um argumento temático,tanto 
da sentença principal quanto do complemento frasal, como se 
vê pelas formas lexicais (88) e (90) das sentenças (87 e 
(89) abaixo: 

(87) 
Mariana persuadiu Roberto a partir. 

(88) 

'PERSUADIR' < (SUJ),(OBJ),(COMPX))' 
(+0BJ)=(+SUJ COMPX) 

(89) 
Mariana prometeu a Roberto partir. 

(90) 
'PROMETER ((SUJ),(OBJ),(COMPX))' 
(+SUJ)=(+SUJ COMPX) 

As relações entre o OBJ e SUJ gramaticais de persua-
dir e prometer e o SUJ de seus complementos verbais se se-
guem da teoria do controle funcional. Todas as formas lexi-
cais contendo complemento sem sujeito (COMPX) são assinala-
das com equações de controle lexical. Estas foram expressas 
nas formas lexicais (88) e (90) como (+OBJ)=(+SUJ COMPX) e 
(+SUJ)=(+SUJ COMPX). 

Os esquemas de controle funcional identificam as re-
lações gramaticais em dois diferentes niveis na hierarquia 
da estrutura-f: para persuadir, a equação de controle mostra 
que o SN Roberto é um argumento tanto de persuadir como de 
partir; para prometer, o esquema de controle identifica o 
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SÜJ do complemento verbal com o SÜJ da principal, de modo 
que Mariana é o argumento de prometer e partir. 

As relações de controle funcional induzidas lexical-
mente devem mudar sob operações lexicais nos assinalamentos 
das funções gramaticais. Como se pode prever, a Passiviza-
ção, como uma operação nas formas lexicais, transfere as re-
lações de controle da forma lexical do verbo ativo ao qual 
ela se aplica, uma vez que ela muda ocorrência de controle 
do OBJ para o SUJ. Como vimos nas pp. 80-81, na teoria do 
controle funcional as funções irrestritas semánticamente co-
mo SUJ e OBJ, OBJ2 são os controladores possíveis e a função 
SUJ é sempre o elemento controlado. 

A Passivização de uma entrada lexical ativa transiti-
va como (87) produz a entrada lexical intransitiva mostrada 
em (92) para a sentença (91). 

(91) 
Mariana foi persuadida a partir. 

(92) 
' PERSUADIR <;<(», (SUJ), (COMPX) ) ' 
(+SUJ)=(+SUJ COMPX) 

No exemplo (92) vemos que a equação de controle léxi-
co-funcional mudou sob o efeito da Passivização. O SUJ da 
completiva é agora controlado pelo SüJ passivo e não mais 
pelo OBJ da sentença principal, como ocorreu com a sentença 
ativa Roberto persuadiu Mariana a partir. 

A teoria do controle vai prever, também, que a Passivi-
zação de um verbo como prometer, cujo SUJ é um controlador 
léxico-funcional, não será possível. Neste caso, a Passivi-
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zação muda uma função irrestrita semánticamente (SUJ) 
uma função restrita semánticamente (OBLe ) ou <f> , e 
funções não podem ser controladores funcionais. Dai a 
maticalidade de (93). 

(93) 
*Roberto foi prometido partir por Mariana. 

0 controle funcional,tal como delineado na GLF, pro-
porciona, portanto, uma explicação natural para a "Generali-
zação de Visser" apontada por Bresnan pela primeira vez em 
1976 e que é a observação de que aqueles verbos que têm com-
plementos que são predicados dos seus sujeitos não passivi-
zam. 

Para os fatos da sintaxe do português essas previsões 
do controle funcional são corretas, como se vê comparando as 
sentenças abaixo:16 

(94) 
0 cão feroz atacou o ladrão como um louco. 

(95). 
'ATACAR ((SUJ),(OBJ),(COMPX))' 
(+SUJ)=(+SUJ COMPX) 

(96) 
*0 ladrão foi atacado pelo cão feroz como um louco. 

(97) 
a. Ana trata a empregada como uma escrava. 

(98) 
'TRATAR ( (SUJ,(OBJ),(COMPX))' 
(+0BJ)=(+SUJ COMPX) 

16Esses exemplos são similares aos que Pimenta-Bueno (1983) usou para ilustrar a 
Generalização de Visser, tal como apresentada por Bresnan (1976) e Wasow (1977). 

para 
estas 
agra-
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(25) 
b. A empregada é tratada por Ana como uma escrava. 

(100) 

'TRATAR <(OBL 0),(SUJ),(COMPX))' 
(+SUJ)=( SUJ COMPX) 

Como podemos observar nestes exemplos, o verbo em 
(95) tem o OBJ como controlador funcional, enquanto em (98) 
o verbo tem o SUJ como controlador funcional. Somente o ver-
bo em (99) tem uma passiva correspondente bem-formada. A 
passiva em (96) é mal formada porque a Passivização substi-
tuiu a função SUJ pela função OBLAG/c() conduzindo a uma im-
possível relação de controle. 

Na formalização da teoria lexical, Bresnan destaca a 
importância desta generalização, pois ela permite constatar 
que as relações gramaticais relevantes para a interpretação 
semântica das sentenças passivas não são idênticas àquelas 
das sentenças ativas correspondentes. Na análise lexical da 
passivização, as relações gramaticais variam sob operações 
lexicais como a Passivização, enquanto a estrutura de argu-
mento do predicado básica permanece a mesma. 

Através dos argumentos que apresentei nesta seção 
penso ser evidente que a proposta do tratamento lexical da 
passivização para o português dá conta de vários aspectos da 
sintaxe desta construção nesta língua. Acredito que outras 
evidências podem ser encontradas ainda, uma vez que, com 
certeza, os argumentos não foram esgotados. 

O principal a considerar é que a interação da Passi-
vização com outras regras que envolvem relações gramaticais 
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e com as construções que envolvem controle funcional induzi-
do lexicalmente oferece suporte à decisão de formulá-la como 
ufna regra lexical, e em termos das funções SUJ e OBJ. 

2.8 0 CONTROLE FUNCIONAL DOS PARTICIPIOS PASSIVOS 

A passivização no português apresenta muitos aspectos 
em comum com a passivização no inglês. Elas diferem, porém, 
em relação às "complicações" que se seguem do sistema fle-
xionai mais rico do português, isto é, se no português o 
efeito sintático da Passivização, assim como no inglês, é 
mudar o SUJ em frase OBL(íqua) e o OBJ em SUJ, o efeito mor-
fológico da regra não é apenas tornar o V em seu participio 
passivo, mas tornar o V em seu participio passivo, flexionado 
em gênero e número com o novo sujeito. 

Este traço de concordância obrigatória em gênero do 
participio passivo,no português, parece representar a motiva-
ção principal para que alguns lingüistas o reconheçam exclu-
sivamente como adjetivo. Nem todos, porém, deixam de reco-
nhecer que ele constitui o núcleo das passivas verbais. Lo-
bato (1986), por exemplo, argumenta que o tratamento dos 
participios passivos como adjetivos, embora capte correta-
mente as semelhanças entre ambos, deixa de traduzir suas 
dissemelhanças. "Por isso Chomsky (1981a, pp.54ss, 105, 
117ss) distingue as passivas sintáticas (geradas, por trans-
formação) das passivas lexicais (geradas no léxico com o 
participio passado como adjetivo)" (p.311). Pimenta-Bueno 
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(1983), por sua vez, afirma que, mesmo em contextos verbais, 
que ela denomina V — N ° e V—ADJ,17 os participios passivos 
não poderiam ser tratados como pertencendo à classe V. Is-
to, segundo ela, torna problemático o assinalamento de uma 
categoria lexical aos participios passivos no português. A 
solução que ela encontra é atribuir aos participios que são 
verbos uma terceira denominação: "I would claim that these 
[V+do] forms are neither V's nor ADJ's, but, rather, belong 
to a third lexical class, namely, PP ("passive participle"). 
This third class shares the syntactic feature [+ADJ] with 
the categorial class ADJ and the syntactic feature [+V] with 
the categorial class V (...)" (p.435). 

A teoria da sintaxe desenvolvida na gramática léxi-
co-funcional vai proporcionar uma solução simples para o 
problema da concordancia (e de regência) que é o problema de 
explicar as relações estruturais observadas entre morfemas 
regentes e os constituintes que eles regem. Lembre-se que, 
na GLF, os afixos flexionais são itens lexicais os quais de-
vem ser combinados com outros itens lexicais antes da inser-
ção lexical, de modo que os elementos terminais da estrutura 
de constituinte são palavras plenamente formadas. A flexão 
não é realizada por derivação sintática, pois todas as for-

17Trata-se dos contextos em que os participios passivos são seguidos por 
predicativos adjetivais e nominais. Alguns exemplos para ilustrar esses contextos são: 

a) Marta Rocha [foi] ( coroada "1 ["Miss Brasil"] na década de 50. 
V \[*bonita] / NO 

b) Ela [é] ("considerada "j [muito responsável]. 
I[*indubitável] l 
I[*infeliz] 

V I ADJ > ÃDJ 
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mas flexionais são produzidas por regras lexicais (cf. 
Lieber, 1980). A informação sintática pode ser codificada em 
qualquer item lexical na forma dos traços funcionais, e a 
afixação flexionai resume não só o conjunto de traços do 
morfema flexional, mas também o conjunto de traços da cate-
goria lexical que ele flexiona. Após a inserção lexical, os 
traços da palavra se tornam os traços do sintagma do qual a 
palavra é ou o núcleo ou uma categoria menor. Assim, por 
exemplo, os traços da preposição se tornam os traços do SP 
que a domina, os traços do determinador se tornam os traços 
do SN, e os traços do verbo se tornam os traços da S. 

Considere, por exemplo, as entradas lexicais para os 
clíticos intrínsecos se e me: 

se: CL(-t-REFL) =+ 
(+PESS SUJ) = 3 

me: CL(+REFL) =1 
(+PESS SUJ) = SG 
(+NUM SUJ) = SG 

As equações funcionais na (pessoa do sujeito) e (nú-
mero do sujeito) garantem que os clíticos concordarão com o 
SÜJ em número e pessoa, de modo que a estrutura-f seria in-
consistente se isso não se realizasse. A equação de contri-
ção (tREFL)=c que será associada ao verbo passará através do 
V, V' e SV até a S e será interpretada como uma equação de 
contrição da S. 

Considere ainda, em particular, como o verbo que leva 
o afixo flexional do participio passivo rege, isto é, con-
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corda com os traços do seu sujeito. 0 afixo -do codifica a 
informação de que a pessoa do sujeito ë 3, que o número do 
sujeito é singular e que o gênero do sujeito é masculino. 
Quando -do é afixado a elogia, esta informação se torna par-
te do conjunto de traços de elogiado. Quando elogiado é le-
xicalmente inserido no V, o conjunto de traços se propaga 
para a árvore: pelas equações + = os traços (ou a estrutu-
ra-f do V se tornam os traços (ou a estrutura-f) do SV, e os 
traços (ou a estrutura-f) do SV se tornam os traços (ou a 
estrutura-f) da S e, finalmente, da S. 0 principio da uni-
cidade garante que o sujeito da frase terá os traços reque-
ridos pelo afixo verbal e vice-versa. 

Na GLF, a concordância é, pois, uma conseqüência au-
tomática da consistência da informação lexical dentro da es-
trutura funcional. A concordância de gênero, número e pessoa 
é obtida por meio de informações que verbos e adjetivos con-
têm em suas formas lexicais sobre seus sujeitos. A concor-
dância é garantida pelo Princípio da Consistência ou Unici-
dade. A nenhuma função é permitido ter mais do que um va-
lor, e conseqüentemente informações conflitantes não induzi-
rão a uma estrutura funcional bem formada. K&B (1982) afir-
mam ainda que "We rely on violations of the Uniqueness 
Condition to enforce many coocurrence restrictions besides 
those that are normally thought of as agreements" (K&B, 
p.205). Isso significa que há uma maneira natural de codifi-
car os traços lexicais dos auxiliares, participios e verbos 
finitos, ou seja, a codificação se segue como conseqüência 
da exigência de consistência. Os auxiliares serão tratados 
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como verbos principais que tomam complementos predicativos 
(as funções COMPX). A frase de participio passivo é a varie-
dade principal de complemento verbal (COMPV), o qual é um 
exemplo de (COMPX) e, assim como todo complemento sem sujei-
to, será controlado funcionalmente (veja Fig.2). No portu-
guês, os participios passivos (COMPV) serão introduzidos co-
mo SVs apresentando concordância obrigatória com o seu su-
jeito funcional em gênero e número. 0 traço PART tem valores 

\ 

como passivo e perfeito e cada auxiliar (ser ou ter) terá 
uma equação em sua entrada lexical especificando a forma 
flexionai de seu complemento predicativo. 

As entradas lexicais em (101) e (102) são para elo-
giado, considerado como participio passado, e para foi, consi-
derado como auxiliar passivo na sentença Roberto foi elogia-
do por Mariana. 

(101) 

elogiado: V., ,(+PART) = PASSIVO 
(-t-PRED) = 'ELOGIAR < C+por OBJ) ,<J>, (SUJ) )' 
(+NUM SUJ) = SG 

. (+GEN SUJ) = MASC 

(102) 

foi: V,a (+TEMP0) = PASSADO, 
b (+NUM SUJ) = SG 
c (+PRED) = 'SER <(COMPV))' 
d (+PART PREDV) =c PASSIVO 
e (+SUJ PREDV) = (+SUJ) 

O esquema funcional em (102d) estipula que o traço 
Participio do complemento verbal deve ter o valor passivo. 
Como já dissemos anteriormente, o auxiliar será tratado como 
verbo principal que toma complementos SV. Isso significa que 
a estipulação participio para elogiado e foi se sustenta pa-
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ra a estrutura funcional de ambos. (Veja a representação da 
estrutura-c e estrutura-f da sentença Roberto foi elogiado 
por Mariana nas Figs. 1 e 2, às pp. 

Na GLF, as restrições de coorrência dos afixos são 
representadas, como já dissemos, nas entradas lexicais dos 
verbos. Cada verbo não-finito terá um esquema indicando que 
ele é um infinitivo, ou um participio de um tipo particular, 
e cada auxiliar terá uma equação estipulando a forma flexio-
nai do seu complemento verbal, ou predicativo nominal, adje-
tivai, etc. que são variedades da função COMPX. 

É um principio básico da GLF que todas as relações de 
predicação sejam representadas na estrutura-f. Então, se uma 
função predicativa, ou um complemento frasal do tipo COMPX, 
ao qual também pertencem os participios passivos, predica 
algo de uma entidade (SN), esse COMPX deve ter um argumento 
na estrutura-f se referindo a esse mesmo argumento, e isto 
será proporcionado pela equação do controle léxi-
co-funcional .. 



CONCLUSÃO 

Ao concluir este trabalho, espero que os argumentos e 
evidências que procurei apresentar tenham constituído uma 
justificativa razoável para a afirmação de que a gramática 
léxico-funcional elabora hipóteses e expressa generalizações 
que são compatíveis com os fatos relevantes da sintaxe da 
construção passiva no português. 

0 que me levou a adotar a teoria lexical neste estudo 
da passivização do português foi justamente o reconhecimento 
daqueles aspectos que fazem dela uma teoria explícita e coe-
rente de sintaxe, a qual conserva os traços essenciais das 
gramáticas gerativas e os seus pressupostos filosóficos bá-
sicos. A GLF proporciona não apenas descrições adequadas dos 
fenômenos lingüísticos, como apresenta uma teoria explanató-
ria dos universais lingüísticos através da formulação de 
princípios, os quais restringem fortemente as operações pos-
síveis nas formas lexicais e impõem condições de boa-for-
mação às estruturas funcionais, limitando os possíveis ma-
peamentos das categorias sintáticas para as funções gramati-
cais. Além disso, ela apresenta um conjunto de postulados 
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substantivos para uma teoria universal do controle e comple-
mentação. 

Espero,também,ter demonstrado, através do meu traba-
lho, que a GLF representa uma nova aproximação para o estudo 
da representação mental das relações gramaticais. Ela parece 
ter conseguido um insight teórico básico com a hipótese de 
que existem vários fenômenos nas linguas naturais que são 
melhor explicitados em termos das relações gramaticais SUJ 
de, OBJ de, do que em termos das configurações sintáticas, 
ou caso. Se esta suposição fundamental da teoria for corre-
ta, nós podemos esperar que os estudos que se realizarão nas 
diferentes línguas proporcionarão argumentos muito importan-
tes para a incorporação do nível das relações gramaticais na 
teoria lingüística,distinto do nível categorial e do nível 
temático. 

Penso ter sugerido,ainda,os outros aspectos poten-
cialmente interessantes da GLF como os que conduzem a sua 
adequação sob o ponto de vista psicolingüístico, ou computa-
cional. A preocupação expressa na teoria para se constituir 
em um componente básico numa teoria unificada da aquisição 
da linguagem representa uma tentativa para transpor a dis-
tância ainda existente entre a teoria lingüística e os pro-
cessos de produção e percepção da linguagem. Pode-se consi-
derar que a gramática lexical renova a esperança sempre aca-
lentada na pesquisa lingüística moderna de que uma teoria 
explícita e coerente da gramática proporcionará ã psicologia 
os fundamentos para uma teoria plausível e adequada de aqui-
sição das estruturas lingüísticas. 
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Em particular, este estudo representa uma tentativa 
para superar, de algum modo, os limites impostos pelos estu-
dos sintáticos realizados nas gramáticas tradicionais. Uma 
nova idéia de sintaxe, tal como concebida na gramática gera-
tiva, é, de fato, totalmente surpreendente e estimulante 
desde que ela se distancia daquele conjunto de regras grama-
ticais de natureza prescritiva a que estamos acostumados a 
considerar como a gramática da língua. Como sabemos, a gra-
mática gerativa tem como primeiro objetivo explicitar o co-
nhecimento intuitivo, ou a capacidade lingüística do falante, 
na tentativa de formular os princípios universais da lingua-
gem humana. Ela busca, pois, fazer previsão de um alcance 
ilimitado de expressões lingüísticas, de forma que a sua 
adequação empírica pode ser testada ao se investigar se suas 
predições são corretas, ou não. A gramática gerativa tenta 
construir uma teoria explanatória da língua e está interes-
sada em dizer aquilo que as gramáticas tradicionais "esque-
cem" de dizer. 

0 objetivo das gramáticas gerativas mostra como é di-
fícil responder àqueles questões que se levantam sempre que 
se procura estudar uma língua particular em profundidade a 
fim de que os fatos e argumentos que tenham um significado 
teórico real possam aparecer. Estas questões surgem também 
quando se procura testar uma teoria e quando se procura me-
lhorá-la. Além disso, a escolha de uma teoria está sempre 
baseada na escolha de seus pressupostos básicos, nas suas 
idealizações, na sua postura filosófica e nas suas intera-
ções com outros sistemas. Os objetivos que as gramáticas ge-
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rativas pretendem alcançar revelam que, se a tarefa de cons-
truir a gramática de uma língua particular a partir das evi-
dências e fenômenos desta língua é suficientemente difícil, 
a tarefa de explanar, de formular a gramática universal é 
muito mais penosa e impõe desafios muito maiores. 

Ao concluir este trabalho, reconheço também que foi 
extremamente gratificante ter trabalhado com este modelo da 
competência lingüística, e conhecido o trabalho de alguns 
lingüistas que têm aplicado a teoria em diferentes línguas. 
Não tenho dúvidas de que estes estudos gramaticais,realiza-
dos nas diversas línguas,continuarão a testar a importância 
da gramática léxico-funcional no desenvolvimento da teoria 
da gramática. Parece que os problemas que ela apresenta po-
dem ser facilmente resolvidos e pode-se esperar, certamente, 
que aqueles lingüistas interessados em desenvolvê-la;- estão 
capacitados para isto. A GLF tem, acima de tudo, a virtude 
de ser explícita o suficiente, e interessante o suficiente, 
para permitir que sejam apontados os seus defeitos, ao lado 
de suas enormes qualidades. E é inevitável que isto aconte-
ça. As pesquisas futuras na ciência da linguagem podem e de-
vem sempre mostrar que os conceitos que hoje consideramos 
apropriados deverão ser substituídos por outras concepções 
abstratas mais adequadas para a tarefa de explanação e pre-
dição das teorias gramaticais. As idéias interessantes pos-
sibilitam que se alcance progresso substancial. O importante 
é ir descobrindo e formulando novos princípios e novas teo-
rias... A descoberta de fenômenos pertinentes mostrarão que 
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muitas afirmações e teorias propostas hoje são falsas, e no-
vos insights vão revelar quão limitadas, falhas e superfi-
ciais são as suposições que agora sustentamos como válidas. 
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