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INTRODUÇÃO 

A morfologia verbal do Português é um domínio fértil, quer do ponto de vista descritivo 
quer do ponto de vista teórico, e tanto no que diz respeito à flexão quanto no que toca à derivação. 
O particípio é disso um bom exemplo. 

Como é sabido, no Português a etiqueta ‘particípio’ identifica a forma do verbo principal 
que participa na construção dos chamados tempos compostos, mas também a forma que ocorre nas 
construções passivas, a que é usada em construções predicativas, a das construções absolutivas e 
pode até ser usada para formas que ocorrem em posição adjectival e em posição nominal. Vejamos 
alguns exemplos: 

(1) a. Todos os nossos amigos têm casado com mulheres estrangeiras. 

 b. O João foi casado por um padre franciscano. 
  Este palerma está casadíssimo. 
  Casados há pouco mais de um mês, eles não param de discutir. 
  Nesta festa só podem entrar mulheres casadas. 
  Olhem que isto não é um jogo entre casados e solteiros. 

Como é sabido, a semelhança entre estas diferentes ocorrências do particípio desfaz-se 
quando se considera a variação em género e em número, de um modo que isola a primeira (cf. 1a) 
de todas as restantes formas (cf. (1b) e (2)): 

(2) * Todos as nossas amigas têm casada(s) com homens estrangeiros. 
* A Isabel foi casado por um padre franciscano. 

 * Esta palerma está casadíssimo. 

A identificação do particípio que ocorre na formação dos tempos compostos como uma 
forma verbal flexionada e a sua distinção das restantes formas participais é consensualmente aceite 
(cf., entre outros, Mateus et allii 2003: 374-375). Já o estatuto das formas que este segundo 
conjunto integra suscita maior discussão. Importa, assim, enunciar algumas questões. 

A. Será que todas as formas participiais que variam em género e número pertencem à 
mesma classe sintáctica ou será que se distribuem por diferentes classes? 

B. E que classe ou classes serão essas? 

C. Será que há formas participiais variáveis que são formas verbais? 

D. Será que as formas participiais com uma distribuição adjectival são adjectivos iguais a 
todos os outros ou será que são diferentes dos restantes? 

                                                 
1 Comunicação apresentada no VI Congresso Internacional da Abralin (João Pessoa, 2009). 



E. E os nomes participiais serão verdadeiros nomes ou serão adjectivos modificadores de 
um nome elidido? 

Com base no modelo de análise apresentado em (cf. Villalva 1994, 2000 e 2008), o presente 
trabalho procura: 

(i) demonstrar que as formas participiais que ocorrem nas construções passivas e 
predicativas não podem ser geradas por flexão; 

e, complementarmente, 

(ii) demonstrar que estas formas participiais são geradas derivacionalmente por processos 
distintos, dado que impõem diferentes restrições às suas bases e geram formas com diferentes 
propriedades inerentes e seleccionais. 

 

 

1. SOBRE O PARTICIPIUM LATINO 

O particípio do Português é herdeiro do PARTICIPIUM latino. Gommi (2009), com base em 
Palmer (1977), refere que esta forma verbal latina é incorporada no paradigma da flexão verbal a 
partir de um adjectivo derivado de um radical verbal por intermédio do sufixo –TO– (cf. DĬC–TUS, 
DŬC–TUS), que “não expressava necessariamente o valor temporal de passado e diátese passiva com 
que viria a ser integrado na conjugação verbal”. A partir da integração no sistema verbal, todos os 
verbos passaram a formar um particípio que podia surgir em contexto verbal, com um verbo 
auxiliar, e em posição atributiva e predicativa, como qualquer adjectivo. Este particípio é gerado 
por flexão a partir do tema verbal (cf. LAUD–A–TUS, DEL–E–TUS, SERV–I–TUS) e é assim chamado por 
‘participar’ em distribuições de natureza adjectival e outras de natureza verbal. 

Alguns dos verbos que, no Português, são formados por conversão a partir de formas 
adjectivais, como azedo-azedar ou seco-secar, permitem modelizar o que terá ocorrido em Latim: a 
existência de um adjectivo base (nos casos em análise, azedo e seco) na estrutura do verbo não 
impede a formação do particípio verbal que ocorre nos tempos compostos (ie. tem azedado, tem 
secado), mas impede o seu uso adjectival nas construções predicativas (cf. ficou azedado e está 
secado) e dificulta a escolha na passiva (cf. foi seco e foi secado): 

(3) a. O calor azedou o leite. 
O calor tem azedado o leite. 
O leite ficou azedo/*azedado. 

 b. A Maria secou o cabelo com o secador novo. 
 A Maria tem secado o cabelo com o secador novo. 
 O cabelo da Maria foi ?seco/ ?secado com o secador novo. 
 O cabelo da Maria está seco/*secado. 

A natureza adjectival do particípio tem, pois, razões matriciais distantes no tempo, mas 
próximas no comportamento observável destas formas, apesar da mudança de língua e de 
gramática. Trata-se, pois, de um factor a considerar na análise das diversas formas participiais, no 
Português contemporâneo.  

 

2. OS PARTICÍPIOS PORTUGUESES 



A hipótese de que o particípio que ocorre na formação dos tempos compostos é uma forma 
flexionada do verbo e de que as restantes formas participiais não o podem ser faz apelo à definição 
de flexão como um mecanismo de especificação morfológica que opera de forma obrigatória e 
sistemática, de acordo com as propriedades de cada classe de palavras. Assume-se, assim, que no 
Português os verbos flexionam em tempo-modo-aspecto e em pessoa-número, mas não flexionam 
em género, nem contrapõem o plural ao singular, de modo independente da especificação da pessoa. 

As chamadas formas nominais do verbo, que incluem o particípio, o gerúndio e infinitivo, 
são formas defectivas em pessoa-número, o que lhes confere um carácter particular no quadro do 
paradigma da flexão verbal; mas não é plausível que apenas uma delas (i.e. o particípio) e apenas 
em algumas circunstâncias (i.e. em alguns contextos sintácticos) admita um tipo diferente de flexão. 
Deve, pois, concluir-se que o particípio invariável é uma forma verbal flexionada por intermédio do 
sufixo de flexão verbal –do: todos os verbos do Português permitem a formação de um particípio 
verbal e a sintaxe do Português usa esta forma, exclusivamente, nas construções com o auxiliar ter. 

Nas secções seguintes apresentarei uma hipótese de análise de dois tipos de formas 
participiais que variam em género e número: o particípio passivo e o particípio predicativo. Uma 
primeira observação permite concluir que estas formas apresentam restrições de selecção, 
contrariamente ao que se verifica com o particípio verbal, ou seja, todos os verbos permitem formar 
o particípio passado que ocorre nas construções com ter, mas nem todos permitem gerar particípios 
passivos e predicativos: 

(4) O professor tem duvidado desse aluno. 

* O aluno (/o professor) foi duvidado pelo professor (/aluno). 

* O aluno (/o professor) está duvidado. 

As restrições que ocorrem na formação dos particípios passivos e predicativos não são, no 
entanto, totalmente coincidentes, o que indicia tratar-se de formas geradas por diferentes processos. 

 

3. A FORMAÇÃO DO PARTICÍPIO PASSIVO 

Os dados conhecidos permitem concluir que a formação dos particípios passivos selecciona 
verbos transitivos directos2 (cf. 5a), verbos ditransitivos (cf. 5b) e verbos transitivos de três lugares 
(cf. 5c):  

(5) a. O professor avaliou os alunos. 
  Os alunos foram avaliados pelo professor. 

 b. O professor encomendou este trabalho suplementar aos alunos. 
  Este trabalho suplementar foi encomendado aos alunos pelo professor. 

 c. O professor distribuiu os testes pelos alunos. 
  Os testes foram distribuídos aos alunos pelo professor. 

Esta restrição exclui, de imediato, como possíveis bases, os verbos transitivos indirectos3 

(cf. 6a), os inergativos4 (cf. 6b), os inacusativos5 (cf. 6c) e os impessoais6 (cf. 6d):  

                                                 
2 São transitivos directos os verbos que seleccionam um argumento externo e um argumento interno, que é 
seu objecto directo. 
3 Transitivos indirectos são os verbos que seleccionam um argumento externo e um argumento interno 
preposicional ou adverbial. 



(6) a. O professor duvida da seriedade desse aluno. 
  * A seriedade desse aluno é duvidada pelo professor. 

b. As flores já murcharam. 
  * As flores já foram murchadas. 

c. O professor desmaiou. 
  * O professor foi desmaiado. 

d. Tem chovido muito pouco. 
* Foi chovido muito pouco 

 A restrição que parece emergir da observação deste conjunto de dados é a de que o processo 
de formação do particípio passivo selecciona (temas verbais de) verbos de 2 (ou mais) lugares, que 
exibem um argumento externo com a função de sujeito e um argumento interno que é seu objecto 
directo: 

(7) [[[[XRV: [SN] SUJ [ __  [SN] OD]] [Y VT] ]TV [d]SUFPP ]RPP [o/a IT]]TPP [ /s Nº]] PARTICÍPIO PASSIVO 
 
 Esta restrição não resolve, porém, todos os problemas de identificação das restrições de 
selecção da formação de particípios passivos, dado que muitos verbos de dois lugares devem ser 
excluídos: 

(8) a. O João apanhou uma bofetada. 
  * A bofetada foi apanhada pelo João. 

 b. A biblioteca possui esse livro. 
  * Esse livro é possuído pela biblioteca. 

c. Os alunos emocionaram o professor. 
  * O professor foi emocionado pelos alunos. 

Estes novos dados mostram que o papel temático dos argumentos do verbo deve ser 
considerado na formulação das restrições de selecção da formação dos particípios passivos. Ainda 
que o elenco de funções semânticas não tenha ainda alcançado uma definição consensual (cf. 
Mateus et allii 2003: 187-1190 e Eliseu 2008:57-58, por exemplo), parece poder afirmar-se que o 
sujeito do verbo base deve ter uma natureza agentiva, ainda que o tipo e o grau de agentividade não 
seja sempre idêntico7. Assim, é possível encontrar casos em que o sujeito do verbo base tem o papel 
temático de agente (cf. 9a), casos em que exibe uma função de fonte (ou instrumento, ou origem), 
como em (9b), e ainda casos em que o sujeito é um experienciador (cf. 9c): 

 (9) a. O Miguel empurrou o Pedro. 
 O Pedro foi empurrado pelo Miguel. 

 O Miguel destruiu o meu chapéu-de-chuva novo. 
                                                                                                                                                     
4 São inergativos os verbos que seleccionam um argumento externo, que é seu sujeito. 
5 São inacusativos os verbos que seleccionam um argumento interno, que pode ocupar a posição de sujeito. 
6 São impessoais os verbos cuja posição de sujeito não pode ser preenchida. 
7
 A consideração de a função de Agente não pode ser limitada a entidades animadas e controladoras não é 
original. Dressler (1986), por exemplo, considera que a categoria conceptual de Agente está hierarquicamente 
estruturada, numa escala que começa em agentes humanos, passa por agentes animais, plantas, agentes 
impessoais, instrumentos e termina com locativos. 

 



 O meu chapéu-de-chuva novo foi destruído pelo Miguel. 

 b. A porta de vidro empurrou o Pedro. 
  O Pedro foi empurrado pela porta de vidro. 

  Esta ventania destruiu o meu chapéu-de-chuva novo. 
  O meu chapéu-de-chuva novo foi destruído por esta ventania. 

 c. Trinta pessoas ouviram essa declaração. 
  Essa declaração foi ouvida por trinta pessoas. 

  A população de Lisboa sentiu o tremor de terra. 
  O tremor de terra foi sentido pela população de Lisboa. 

Ficam assim explicados os casos de (8a) e (8b): ao sujeito dos verbos apanhar e possuir é 
atribuída a função de Tema, o que impede a formação do particípio passivo8. 

A agramaticalidade do particípio passivo de verbos como emocionar (cf. 8c = 10a) está, no 
entanto, ainda por explicar. O contraste com (10b), parece indiciar neste caso a necessidade de 
considerar não só a função temática do sujeito, mas também a do objecto directo. Ora, considerando 
que a sujeitos com a função temática de experienciador, como os de (9c), é reconhecido algum grau 
de agentividade, pode considerar-se que a ocorrência de um experienciador na posição de objecto 
directo, como se verifica em (10a), confere idêntico grau de agentividade ao objecto directo, e que 
esse é o factor que bloqueia a formação do particípio passivo. 

(10) a. Os alunos emocionaram o professor. 
  * O professor foi emocionado pelos alunos. 

b. Os alunos convenceram o professor. 
  O professor foi convencido pelos alunos. 

Em suma, a formação de particípios passivos só ocorre a partir de temas verbais de verbos 
que seleccionam um argumento externo agentivo (ao qual pode ser atribuída a função temática de 
agente, fonte ou experienciador) e um argumento interno nominal que não pode ter uma natureza 
agentiva e ao qual é tipicamente atribuída a função de tema. A estrutura enunciada em (7) deve, 
pois, ser reformulada: 

(11) [[[[XRV: [SN] SUJ [AGENTE; FONTE; EXP] [ __  [SN] OD[TEMA]] [Y VT]]TV [d]SUFPP ]RPP [o/a IT]]TPP [ /s Nº]]PPASSIVO 

 
   

4. A FORMAÇÃO DO PARTICÍPIO PREDICATIVO 

 A formação do particípio predicativo impõe sobre a base restrições distintas das que 
caracterizam a formação do particípio passivo. Neste caso, a primeira condição imposta é a da 
subcategorização de um argumento interno, de natureza nominal, mas a presença de um argumento 
externo não é indispensável. Podemos, assim, encontrar particípios predicativos formados a partir 
                                                 
8 Confrontem-se as frases (8a) e (8b) com as seguintes: 

 a. O João deu uma bofetada. 
  A bofetada foi dada pelo João. 

 b. A biblioteca encomendou esse livro. 
  Esse livro foi encomendado pela biblioteca. 



de verbos transitivos directos (cf. 12a), ditransitivos (cf. 12b), transitivos de três lugares (cf. 12c) e 
inacusativos (cf. 12d): 

(12) a. O professor avaliou os alunos. 
  Os alunos estão avaliados. 

 b. O professor encomendou este trabalho suplementar aos alunos. 
  Este trabalho suplementar está encomendado. 

 c. O professor distribuiu os testes pelos alunos. 
  Os testes estão distribuídos. 

d. O professor desmaiou. 
  O professor está desmaiado. 

Os verbos transitivos indirectos (cf. 13a), os inergativos (cf. 13b) e os impessoais (cf. 13c) 
vêem-se, assim, impedidos de gerar particípios predicativos: 

 (13) a. O professor duvida da seriedade desse aluno. 
  * A seriedade desse aluno está duvidada. 

b. As flores já murcharam. 
  * As flores já estão murchadas. 

c. Tem chovido muito pouco. 
* Está chovido muito pouco 

A estrutura argumental dos verbos base fornece, então, um primeiro factor de distinção 
entre os particípios passivos e os predicativos: enquanto os primeiros exigem a presença de um 
argumento externo, para os segundos esse factor é irrelevante, como demonstra o contraste que 
envolve verbos inacusativos: 

(14) a. O professor desmaiou. 
  * O professor foi desmaiado. 

b. O professor desmaiou. 
  O professor está desmaiado. 

Há, no entanto, muitos verbos transitivos directos que não permitem a formação de 
particípios predicativos. Poder-se-ía pensar que a atribuição da função de Tema ao sujeito (cf. 15a e 
15b) ou a não-atribuição dessa função ao objecto directo (cf. 15c) explicaria esses casos, mostrando 
aliás mais um contraste entre os particípios predicativos e os passivos (cf. 15c vs. 15d): 

(15) a. O João apanhou uma bofetada. 
  * A bofetada está apanhada. 

 b. A biblioteca possui esse livro. 
  * Esse livro está possuído pela biblioteca. 

  c. O Miguel / A porta de vidro empurrou o Pedro. 
 * O Pedro está empurrado. 

 d. O Pedro foi empurrado pelo Miguel / pela porta de vidro. 

Nem tudo, porém, se resolve com a restrição acima sugerida, ou seja, há casos em que 
apesar de o objecto directo exibir a função de tema, a formação do particípio predicativo não é 
possível (cf. 16a e 16b) e há casos em que apesar de o objecto directo exibir outras funções 
temáticas, a formação do particípio predicativo é possível (cf. 16c): 



(16) a. Trinta pessoas ouviram essa declaração. 
  * Essa declaração está ouvida. 

 b. A população de Lisboa sentiu o tremor de terra. 
  * O tremor de terra está sentido.  

c. Os alunos emocionaram o professor. 
  O professor está emocionado. 

Na verdade, a escolha aqui não depende da estrutura temática do verbo, mas sim da sua 
natureza aspectual: os verbos que admitem a formação de particípios predicativos são 
obrigatoriamente verbos que descrevem situações dinâmicas (ou seja, são verbos não estativos), que 
permitem o surgimento de um estado resultante. Verbos estativos (cf. 17a) e verbos que não geram 
estados resultantes (cf. 17b) não permitem a formação de particípios predicativos: 

(17) a. A biblioteca possui esse livro. 
  * Esse livro está possuído pela biblioteca. 

 b. O João apanhou uma bofetada. 
  * A bofetada está apanhada 

   O Miguel / A porta de vidro empurrou o Pedro. 
 * O Pedro está empurrado. 

  Trinta pessoas ouviram essa declaração. 
  * Essa declaração está ouvida. 

  A população de Lisboa sentiu o tremor de terra. 
  * O tremor de terra está sentido.  

Pode, então, representar-se a estrutura dos particípios predicativos do seguinte modo: 

(18) [[[[XRV NÃO-ESTATIVO, RESULTATIVO:  [ __  [SN] OD ] [Y VT]]TV [d]SUFPP ]RPP [o/a IT]]TPP [ /s Nº]]PPREDICATIVO 

 

 

4. PROPRIEDADES DOS PARTICÍPIOS PASSIVOS E PREDICATIVOS 

Para além da identificação das condições de formação dos particípios passivos e 
predicativos, há que observar que tipos de formas geram, até porque produzem diferentes 
resultados. Ainda que uns e outros gerem adjectivos participiais, por intervenção de dois sufixo 
derivacionais homófonos –d(o/a), 

(i) os primeiros internalizam (cf. Williams 1981) o argumento externo do verbo base e 
geram predicadores de evento que participam em frases com interpretação passiva: 

(19) [[[[XRV: [SN] SUJ [AGENTE; FONTE; EXP] [ __  [SN] OD [TEMA]] [Y VT]]TV [d]SUFPP ]RPP [o/a IT]]TPP [ /s Nº]]PPASSIVO 

 � [Xd(o/a)] ADJECTIVO PASSIVO: [ __ [SN] ([SP_por])] 

 (ii) os segundos externalizam o argumento interno do verbo base e geram predicadores 
de estado que participam em frases com interpretação activa: 

 (20) [[[[XRV NÃO-ESTATIVO, RESULTATIVO:  [ __  [SN] OD] [Y VT]]TV [d]SUFPP ]RPP [o/a IT]]TPP [ /s Nº]]PPREDICATIVO 

 � [Xd(o/a)] ADJECTIVO PREDICATIVO: [SN]  [ __ ]  



Desta especialização derivacional decorrem contrastes como os de (21), que mostram a 
inaceitabilidade de internalização do argumento externo do verbo base na formação dos particípios 
predicativos (cf. 21b) e a impossibilidade de prefixar o adjectivo passivo em –in, dado o seu 
carácter perfectivo. 

(21) a. Os alunos acabaram o trabalho. 
 O trabalho foi acabado. 

O trabalho está acabado. 

b. O trabalho foi acabado pelos alunos. 
O trabalho está acabado *[pelos alunos]. 

c. *O trabalho foi inacabado. 
O trabalho está inacabado. 
 
 

CONCLUSÕES 

A análise morfológica das formas participiais que ocorrem na construção dos tempos 
compostos, em frases passivas (com o auxiliar ser) e em estruturas predicativas (com estar ou ficar) 
mostra com clareza que se trata de três unidades lexicais distintas, geradas por processos 
morfológicos distintos e independentemente especificadas, quer no que diz respeito à categoria a 
que pertencem quer quanto à sua interpretação. 

A caracterização apresentada neste trabalho pode ser refinada, virá a sê-lo certamente à 
medida que um conjunto mais alargado de verbos venha a ser escrutinado, mas o pressuposto de 
base, que reconhece três tipos de palavras distintas, não deverá ser alterado por essa razão: 

(22) a. particípio passado: [[[X RV] [YVT]]TV ][do]TMA ]V 

b. particípio passivo: [[[[[X RV: SUJAG – ODT] [YVT]]TV ][d]SUF ADJ ]RADJ [o/a]IT]TADJ]ADJ: ODT – por SUJAG 

c. particípio predicativo: [[[[[X RV:  – ODT] [YVT]]TV ][d]SUF ADJ ]RADJ [o/a]IT]TADJ]ADJ: ODT –  
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