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NATUREZA SINTÁTICA DO VERBO DE LIGAÇÃO 

• Investigar a natureza sintática dos verbos de ligação;
• Identificar as relações entre sintagma aspectual e small

clause;
• Demonstrar a representação sintática dos verbos de

ligação.

A primeira fase da investigação identificou as diferenças
existentes entre verbos de ligação, verbos inacusativos,
verbos de cópula e verbos de alçamento. Além disso,
analisamos sentenças que passaram por testes de
verificação de inacusatividade (Ciríaco e Cançado, 2004),
por testes de verificação das características de alçamento
(Henriques, 2013) e por testes de gramaticalidade (Cowart,
1997) . Também foi feito a construção de tabelas sobre
diferenças e semelhanças nas características sintáticas e
semânticas das quatro tipologias verbais. A pesquisa tem
utilizado árvores sintáticas, como representação das
sentenças, no momento da derivação desses tipos verbais.
Esses instrumetos metodológicos têm como suporte os
pressupostos da Teoria Gerativa (Chomsky, 1995).
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A pesquisa está ancorada nos pressupostos gerativistas e
propõe uma estrutura sintática de sentenças com verbos de
ligação e small clause. À luz de Mioto (2013), Oliveira (2001),
Ciríaco e Cançado (2004), entre outros, nossa pesquisa tem
demonstrado que o verbo de ligação não possui uma
estrutura comum aos verbos monoargumentais ou
biargumetais. Na presença de verbo de ligação, acredita-se
que há um Sintagma para Small Clause (SCP) em que seu
DP, por ter um traço D, movimenta-se para posição de sujeito,
satisfazendo o traço EPP e Caso nominativo. Sobre atribuição
de papel temático, ele seria atribuído ao argumento externo
(AE) da SC, no caso o DP e, se houver argumento interno (AI),
ele também será atribuído, uma vez que o sintagma SC é
posição de atribuição de papel temático. Nessa estrutura, o
verbo de ligação seria inserido em Sintagma Aspectual, logo
acima de SCP. O Sintagma Aspectual é posição em que os
traços de aspecto semântico são gerados, ou seja, traços de
telicidade ou atelicicade. No caso do verbo de ligação, o
traço seria predominantemente atélico, uma vez que, na
maioria das vezes, esse é um verbo de estado. Nessa
condição, o verbo de ligação, possuidor de alguns traços de
inacusatividade, selecionaria a SCP como AI. Em um
segundo momento, o verbo de ligação se moveria para
núcleo de TP, posição para receber traços de tempo,
também representativos dos traços de aspecto gramatical.
Por fim, o AE da SC, representado por um DP, moveria da
sua posição inicial para a posição de sujeito. Com essa
estrutura, não se violariam os limites de c-seleção e s-
seleção bem como os verbos de ligação receberiam um
tratamento específico e explícito.

OBJETIVOS
Estruturas com verbo de ligação indicam a necessidade de
um sintagma para small clause e reformulação da estrutura
tradicionalmente conhecida e composta por um VP, uma vez
que os verbos posicionados em VP selecionam argumentos
e atribuem a eles papéis temáticos. Ainda que DP e AdjP
sejam as estruturas mais comuns, a small clause pode ter
outras. No caso do verbo de ligação, os argumentos
estariam inseridos em uma small clause, o que demandaria
nova estrutura. Esta pesquisa propõe que a estrutura sintática
com verbo de ligação seja composta por TP, AspP e SC. O
sintagma para small clause seria composto por um DP e um
AdjP. O AdjP atribuiria papel temático ao seu argumento
externo DP. O verbo de ligação seria acomodado em Asp’ já
que o verbo estaria em sua forma finita e moveria da sua
posição de origem para uma posição mais alta com objetivo
de receber traços de tempo, modo e aspecto gramatical.
Com o verbo em núcleo de TP, o especificador deste
sintagma precisaria de um elemento, com traços D, para
satisfazer os traços EPP. Nesse caso, o argumento externo da
small clause moveria para posição de sujeito e a derivação
sintática em relação ao verbo de ligação finalizaria. Com
essa estrutura, sugere-se que a presença de verbo de
ligação exija sintagma aspectual e sintagma para small
clause, conforme demonstra a figura a seguir.
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1. Supervisor de estágio de pós-doutorado.
2. Pós-doutoranda.
3. Bolsista.


