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RESUMO 

 

Este trabalho procurou verificar e avaliar diferentes posicionamentos em 

relação à dupla atividade dos particípios no português brasileiro – que ora integra 

contextos próprios de nomes, ora de verbos – e seu comportamento dúbio. A pesquisa 

buscou expor os argumentos de Perini para ancorar a análise dos dois particípios e 

reuniu duas análises dessas formas baseadas em traços, com algumas considerações 

sobre essas análises e a tese de Perini. Das formas nominais dos verbos, o particípio é a 

que mais oscila quanto à sua natureza categorial. Desse modo, a nossa proposta foi 

avaliar se é possível dizer que há duas formas participiais distintas – uma verbal e outra 

nominal – e se, a partir de uma análise de traços, essa hipótese se sustenta. 

 

Palavras-chave: Particípio Passado no PB; Particípio Duplo; Traços Formais. 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar e avaliar diferentes posicionamentos 

em relação à dupla atividade dos particípios, ora integrando contextos próprios de 

nomes, ora de verbos. A ideia é trazer para o debate esse comportamento dúbio. A 

pesquisa é de cunho eminentemente bibliográfico e busca reunir algumas discussões que 

apontam propriedades sintáticas e semânticas dos particípios. 

Das formas nominais dos verbos, o particípio é a que mais oscila quanto à sua 

natureza categorial. Ocorre, como já apontado, tanto em contextos próprios de verbos, 

como em contextos específicos de formas nominais. O próprio nome ‘particípio’ foi, 

inclusive, cunhado a partir desse comportamento, ou seja, é a forma que ‘participa’ 

desses dois domínios diferentes: verbal e nominal. Há, em geral, algum consenso que 

aponta o ambiente sintático como o critério para se determinar a natureza categorial dos 

particípios. Esses ambientes sintáticos são tradicionalmente identificados como: 

 

1. Tempos compostos: tenho estudado, haviam comprado. 

2. Passiva: tenho sido insultado, haviam sido organizados. 

3. Posição de predicativo: o livro está emprestado. 

4. Posição de adjunto adnominal: o carro roubado apareceu. 

 

Há outros ambientes que recentemente têm sido investigados: um deles é em 

construções com verbos leves, como ‘vou dar uma caminhada’ (MEDEIROS, 2010); 

outro é em construções complexas, como ‘ele teve o carro roubado’ (LUNGUINHO, 

2013); e outro, ainda, em construções de particípio absoluto, como ‘terminado o 

trabalho, a gerente dispensou o secretário’ (SANTOS, 1999). Todos esses contextos 

figurarão neste trabalho, embora entendamos que cada um deles, por si só, constitui um 

núcleo para uma pesquisa com o objetivo a que nos propusemos. Entendemos que uma 

monografia de fim de curso de graduação possa levantar a questão de forma mais 

genérica e deixaremos as especificidades para pesquisas futuras. 

Desse modo, as perguntas que buscaremos responder são: 
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 É possível dizer, como faz Perini (2009), que há duas formas participiais 

distintas: um particípio verbal e um particípio nominal, sendo que este, 

diferentemente daquele, não faz parte do lexema verbal? 

 É possível, a partir de uma análise de traços, dar sustentação à análise 

proposta por Perini? 

 

Tendo essas preocupações como norte, organizamos esta monografia da 

seguinte maneira: no item 1, apresentamos os argumentos de Perini para ancorar a 

análise dos dois particípios; no item 2, damos evidência a duas análises baseadas em 

traços e tecemos algumas considerações sobre essas análises e a tese de Perini; em 

seguida, apresentamos nossas considerações finais. 
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1  OS DOIS PARTICÍPIOS  

 

 

Segundo Perini (2009), as palavras que pertencem ao mesmo lexema afirmam a 

relação entre si, pois derivam dele, como no exemplo do verbo matar: mato, matando, 

matávamos, matar, matei etc. Esse conjunto de palavras constitui o lexema de ‘matar’, 

ou seja, são formadas a partir da flexão do verbo. Haveria, por outro lado, palavras 

relacionadas derivacionalmente ao verbo matar, como matança e matador, porém essas 

não fazem parte do seu lexema. 

O autor coloca o particípio do português do Brasil, doravante PB, como “uma 

forma bastante peculiar do sistema verbal” (PERINI, 2009, p. 1), pois, como ele diz, os 

particípios tendem a “apresentar propriedades morfossintáticas e semânticas 

radicalmente distintas de outras palavras do lexema do verbo”, além de compartilhar 

algumas propriedades com outras classes de palavras, como apresentam com os 

adjetivos, por exemplo.  

Pela tese de Perini, o que se pode argumentar por meio dessas constatações é 

que essa aparente inconsistência na descrição dos particípios do PB é devida ao fato de 

que aquilo que tradicionalmente chamamos de ‘particípio’ constitui, na verdade, duas 

formas distintas: um particípio verbal e um particípio nominal, sendo que este, 

diferentemente daquele, não faz parte do lexema verbal. 

O autor chama de particípio verbal o elemento de formação dos chamados 

tempos compostos do PB, que são precedidos por um verbo auxiliar ter (o verbo haver 

raramente é usado no PB), não tem plural com o final [-s], não tem flexão de gênero e 

possui a mesma valência para todas as formas do lexema – verbo auxiliar ter + 

particípio –, como exemplifica: 

 

(1)  a. O menino matou o gato. 

 b. O menino tinha matado o gato. 

(2)  a. O menino bateu no gato. 

 b. O menino tinha batido no gato. 

 c. * O menino batido no gato. 
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(3) a. O menino apanhou do colega. 

 b. O menino tinha apanhado do colega. 

 c. * O menino apanhado do colega. 

  

Segundo Perini, a outra forma, o particípio nominal, apresenta um 

comportamento gramatical radicalmente diferente. A forma desse particípio é idêntica à 

forma verbal, porém apresenta marcas morfológicas e algumas exceções que a distingue 

do particípio verbal, por exemplo: 

  

(4) a. Um carro amassado. 

b. Dois carros amassados. 

c. Uma porta amassada. 

 

Nas sentenças (4b) e (4c), as formas do particípio de amassar têm, 

respectivamente, plural em [-s] final e flexão de gênero, e podem, ainda, ter sufixo de 

superlativo [-íssimo], porém não podem formar tempo composto com o auxiliar ter 

como o particípio verbal, e a valência dessas formas é completamente diferente das 

formas do verbo a que estão associadas, como vimos em (2c) e (3c). Outra característica 

é o fato de o particípio nominal ocorrer no interior do sintagma nominal, propriedade 

não apresentada por nenhuma outra forma verbal. 

Além disso, o particípio nominal pode vir acompanhado de intensificador 

anteposto, diferentemente dos verbos, em que o intensificador é posposto, conforme os 

exemplos (5) e (6): 

 

(5) Ele estava muito cansado. (forma nominal) 

??cansado muito. 

(6) Eu trabalhei muito. (forma verbal) 

??muito trabalhei. 

 

Por outro lado, Perini exemplifica que nem todos os verbos apresentam a forma 

do particípio nominal (verbos estar, brilhar, ir, gostar, ter, ficar) e que há particípios 

nominais sem um verbo correspondente, como irrealizado e incompreendido (não 

ocorrem em português os verbos irrealizar ou incompreender). Essa colocação de 

Perini, contudo, deve ser melhor observada, uma vez que as bases desses particípios 
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podem não ser os verbos ‘realizar’, mas, sim, os próprios particípios ‘realizado’ e 

‘compreendido’, já que são eles que constituem a base para a formação de ‘irrealizado’ 

e ‘incompreendido’. 

O autor mostra, ainda, que, ao tentar definir a relação semântica entre o 

particípio nominal e as formas do verbo, encontrou irregularidades e variações 

idiossincráticas em muitos dos casos tomados como exemplo, comprovando que essa 

forma não é semanticamente uniforme: 

 

(7) Ele é um rapaz aborrecido. (qualidade) 

(8) Eu já estou almoçado. (resultado de um processo) 

(9) Estou cansado. (estado) 

 

Por fim, o autor argumenta que a valência do particípio nominal pode ser 

diferente da valência da forma verbal relacionada: 

 

(10) a. O menino matou o gato.   

b. O menino tinha matado o gato. 

c. * O menino matado o gato. 

 

A partir de exemplos como esses, Perini procurou mostrar que o particípio 

nominal ocorre dentro do sintagma nominal como um modificador e que nenhuma 

forma verbal pode apresentar essa função. Para ele, esses argumentos demonstram que 

aquilo que se chama tradicionalmente de ‘particípio’ deve ser analisado como sendo 

duas formas distintas: uma nominal e uma verbal.  

O autor expõe, em seguida, que há dois outros contextos em que o particípio 

nominal ocorre: nas passivas e nas construções de particípio absoluto. O principal 

argumento do autor para apresentar que o particípio que usamos numa construção 

passiva é o nominal, é o fato de essa forma variar em gênero e número, marcado por [-s] 

final, conforme mostra o exemplo (11). Além disso, quando o verbo empregado tem 

duas formas de particípio, a forma utilizada na passiva é a nominal, como se pode 

observar no exemplo (12): 

 

(11) a. O gato foi morto.   

 b. A gata foi morta.      
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 c. Os gatos foram mortos.      

 

(12) a. O gato foi morto.  / *...foi matado. 

 b. O deputado foi expulso / *... expulsado do partido. 

 

Outro argumento do autor para dar suporte à assunção de que o particípio das 

passivas é o nominal é o fato de que temos construções passivas com particípios que 

não correspondem a verbos, como incompreendido, no exemplo (13):  

 

(13) Ela foi incompreendida pelo público. 

 

Contudo, conforme colocado anteriormente, pode-se acreditar que a base dessa 

construção talvez seja o particípio ‘compreendido’, não o verbo ‘compreender’. 

Os particípios nominais, segundo Perini (2009), podem ocorrer em contextos 

em que outros adjetivos não ocorrem, como é o caso das construções de particípio 

absoluto: 

 

(14) a. Terminada a festa, nós tivemos que varrer o salão. 

b. A festa terminou. 

 

Para comprovar que é um particípio nominal que ocorre aí, não uma construção 

ergativa1, ligada, portanto, a uma forma verbal, Perini (2009) argumenta que certos 

particípios, cujos verbos não têm uma forma ergativa, ocorrem nesse tipo de construção. 

Acompanhe o exemplo dado pelo autor: 

 

(15) a. Bebido todo o vinho, passamos à cerveja. 

b. *O vinho bebeu. 

 

Essa constatação, segundo o autor, evidencia que esse tipo de construção é uma 

construção não verbal e restrita aos particípios nominais. 

                                                 
1 A literatura linguística reconhece as formas ergativas, ou inacusativas, em duas situações: verbos 

monoargumentais cujo argumento seria um argumento interno, como chegar, nascer etc.; ou verbos 

biargumentais que permitem a alternância do argumento interno para a posição de sujeito, mediante o 

apagamento do argumento externo, como terminar em “O professor terminou a aula – A aula terminou’.  
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A análise de Perini requer algumas ponderações. Como apresentado em 

Crisóstimo & Foltran (2005), a forma participial só pode aparecer como modificador de 

um nome em duas situações: (i) quando temos um verbo transitivo direto, somente o 

argumento interno é passível de modificação pelo particípio, seja numa estrutura ativa 

ou passiva; (ii) em casos de verbos monoargumentais, essa modificação só se dá quando 

o verbo em questão for inacusativo. Isso explicaria a agramaticalidade dos exemplos 

(2d) e (3d): os verbos bater e apanhar não são transitivos diretos. Explica, também, a 

agramaticalidade de (10c), já que o particípio está modificando o argumento externo, 

não o interno.  

A Gramática Tradicional admite que determinados verbos – verbos 

abundantes2 – possuem duplo particípio e classifica essas formas participiais de em 

regulares3 e irregulares4, de forma que, ao mesmo tempo em que possuem o particípio 

regular -ado, -ido, possuem o particípio irregular com diferente formação, que, na 

maioria das vezes, são provenientes do particípio latino. 

As formas regulares, em regra, são acompanhadas dos verbos auxiliares ter e 

haver, na voz ativa, enquanto as irregulares são acompanhadas dos auxiliares ser e 

estar, na voz passiva (CEGALLA, 2008). Entretanto, faz, ainda, uma ressalva sobre 

essa regra, ao deixar claro que ela não é seguida rigorosamente, podendo haver diversas 

formas irregulares que são usadas tanto na voz ativa quanto na passiva e, também, 

algumas formas regulares que são empregadas na voz passiva. 

A análise de Perini procura admitir que as formas ditas “irregulares” de 

particípio pela GT são nominais. Há, no entanto, uma contradição na sua análise: o 

autor considera que as construções de particípio absoluto – como a que aparece em (14) 

– permitem somente a forma nominal. Podemos constatar facilmente que, quando temos 

verbos de duplo particípio, a forma irregular não pode ser usada nessas construções: 

 

(16) a. Aceitado o acordo, ... 

b. *Aceito o acordo,... 

 

(17) a. Entregada a carta, ... 

                                                 
2 São verbos que apresentam duas ou mais formas em certos tempos, modos ou pessoas (CEGALLA, 

2008). 
3 Formas que seguem um paradigma ou modelo comum de conjugação, mantendo o radical invariável 

(CEGALLA, 2008). 
4 Formas que sofrem alterações no radical e∕ou nas terminações, afastando-se do paradigma (CEGALLA, 

2008). 
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b. *Entregue a carta, ... 

 

(18) a. Prendidos os animais,... 

b. *Presos os animais,... 

 

(19) a. Benzidas as velas,... 

b. *Bentas as velas,... 

 

Consideramos equivocada a afirmação do autor de que o exemplo (15a) mostra 

que as construções de particípio absoluto não estão ligadas à questão da ergatividade 

(ou inacusatividade), mas seria uma questão de diferenciar particípios nominais de 

verbais. Na verdade, nessas construções, temos, também, as duas possibilidades: verbos 

transitivos diretos e verbos inacusativos. O verbo beber integra essa construção por ser 

um verbo transitivo direto, somente por isso, o que invalida o argumento de Perini. Em 

(15c), o particípio ‘bebido’ está modificando o argumento interno do verbo, e isso é 

perfeitamente previsível. 

Diante disso, consideramos a hipótese de o uso dos particípios não estar ligado 

à questão categorial, mas a questões morfossintáticas. Para avaliar essa hipótese, 

escolhemos dois trabalhos que ajudam a lançar luzes sobre essa questão: Pimenta-         

-Bueno (1986) e Lobato (1999). 
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2  TRAÇOS FORMAIS DO PARTICÍPIO PASSADO 

 

 

2.1. Pimenta-Bueno (1986) 

 

 

Pimenta-Bueno (1986), ao estudar as formas deverbais [V+DO] do português 

brasileiro, constatou que estas não constituem um grupo lexicalmente uniforme, sendo 

que comporta tanto formas verbais quanto formas não verbais. As formas verbais 

ocorrem somente pospostas aos verbos auxiliares ter e haver, enquanto as formas não 

verbais dividem-se, por sua vez, em dois outros grupos: um que tem a forma [V+DO] de 

base verbal, com verbo transitivo direto; outro composto pela forma [V+DO] de mesma 

base verbal, entretanto não sendo um verbo transitivo direto. Este último grupo não 

oferece maiores problemas em sua análise, segundo a autora, por corresponderem a 

adjetivos deverbais, como arrependido, comportado, nascido, ousado, entre outros 

(PIMENTA-BUENO, 1986, p. 208). 

Sendo assim, a autora se deteve em analisar o grupo das formas [V+DO] não 

verbais, cuja base verbal é um verbo transitivo direto, enumerando algumas 

propriedades principais, a fim de evidenciar que essas formas não devem ser todas 

incluídas em uma mesma classe lexical, uma vez que, em determinados contextos, 

comportam-se como verbos, em outros, como adjetivo e, em outros ainda, possuem um 

comportamento híbrido de verbo e adjetivo, dificultando, assim, uma atribuição a uma 

categoria gramatical única.  

As oito primeiras propriedades colocadas por Pimenta-Bueno (1986) tratam 

das formas [V+DO] como adjetivos, ou seja, as diferenciam dos verbos. A primeira 

propriedade é de que, como adjetivos, as formas [V+DO] podem aparecer em posição 

predicativa, seja em: posição pós-cópula; em formas atributivas introduzidas por como; 

como complemento de verbos, incluindo os verbos de julgamento, como sentir-se, 

julgar-se, entre outros; e como complemento de verbos indicadores de mudança de 

estado, como tornar-se e ficar (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 208-209). Acompanhe os 

exemplos dados pela autora: 
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(20) Hélio era assustado quando garoto. 

(21) Lee Oswald é tido como culpado. 

 

(22) Tânia se sente derrotada. 

(23) Você ficou muito aborrecido depois de velho. 

 

A segunda propriedade é de que essas formas aparecem como complemento de 

nomes, tanto em posição de sujeito quanto em outras posições (PIMENTA-BUENO, 

1986, p. 210): 

 

(24) Sarney agora é um homem respeitado. 

 

A terceira propriedade é que elas podem ocorrer em expressões comparativas 

(tão...quanto, mais...do que, menos...do que) (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 210): 

 

(25) Márcia ficou tão amolada com a morte de D. Glorinha quanto O José. 

 

A quarta propriedade é de que as formas [V+DO], enquanto adjetivos e 

diferentemente dos verbos, podem ocorrer em expressões superlativas relativas (o mais, 

a menos) (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 211): 

 

(26) Funaro é o mais conhecido dentre todos. 

 

A quinta propriedade diz que as formas [V+DO], enquanto adjetivos, têm 

formas superlativas absolutas sintéticas, ou seja, formam o superlativo com [-íssimo]. Já 

a sexta propriedade comenta que a relação dos modificadores de grau (muito, bem, 

bastante) com essas formas é idêntica à relação que esses modificadores têm com os 

adjetivos, mas não com os verbos, conforme já visto anteriormente nesta pesquisa nos 

exemplos (5) e (6). 

A sétima propriedade lembra que as formas [V+DO] podem vir coordenadas a 

adjetivos comuns, porém nunca a verbos, da mesma forma como ocorre com os 

adjetivos no PB (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 212): 
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(27) a. Como estas crianças estão nervosas e agitadas.  

                       (Adj) 

 

b. *Como estas crianças correm, gritam e agitadas.  

                 (V)        (V) 

 

A oitava propriedade, por sua vez, fala da concordância em gênero e número 

das formas [V+DO], enquanto adjetivos, com o nome que modificam, que também já 

foi apresentada anteriormente. 

As oito propriedades sintáticas listadas acima enumeram aspectos que 

facilmente identificam as formas [V+DO] como adjetivos, não como verbos. Há, 

entretanto, duas propriedades apresentadas por Pimenta-Bueno (1986) que evidenciam 

que existem ao menos dois contextos sintáticos em que essas formas podem ocorrer, 

mas que a ocorrência de adjetivos comuns é vedada em PB.  

A nona propriedade apresentada por Pimenta-Bueno (1986) é de que, como 

ocorre com alguns verbos, porém nunca com adjetivos, as formas [V+DO] em estudo 

podem aparecer no contexto [V_N], conforme no exemplo colocado pela autora 

(PIMENTA-BUENO, 1986, p. 213): 

 

(28) Marta Rocha foi coroada “Miss Brasil” na década de 50. 

                       [V]                 [N] 

 

(29) Marta Rocha queria ser “Miss Universo”. 

                        [V]    [V]   [N]   

 

(30) *Marta Rocha foi bonita “Miss Universo”. 

           [V]   [A]      [N]  

 

E, finalmente, a décima propriedade mostra que, conforme ocorre com alguns 

verbos, mas nunca com adjetivos, as formas [V+DO] estudadas podem ocorrer no 

contexto [V_Adj], como no exemplo colocado a seguir (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 

214): 
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(31) Leonardo foi considerado totalmente incapaz para o cargo. 

       [V]                                       [Adj] 

 

(32) Letícia quer ficar toda bonita para conquistar Guilherme. 

              [V]    [V]   [Adj] 

 

Enumeradas as propriedades, Pimenta-Bueno (1986) dá duas hipóteses para a 

formação das formas [V+DO]: uma mais simples, que dá conta das oito primeiras 

propriedades atribuídas às formas [V+DO] classificadas exclusivamente como 

adjetivais, com traços [+Adj; +V] e subcategorias com traços +[V_N] e +[V_Adj], 

atribuindo aos demais adjetivos os traços [+Adj; -V]; outra que é uma solução dual, em 

que as formas [V+DO] apresentam um comportamento híbrido, e engloba as duas 

últimas propriedades enumeradas pela autora. 

Na primeira proposta, as formas [V+DO] teriam uma única regra de formação, 

com o adjetivo deverbal [V+DO] derivando do verbo transitivo direto: 

 

        V              [V+DO] 

/F/        /F + DO/ 

+V       +Adj 

[+V]       [+Adj] 

+ [N1 Y_N2 Z]      +[N2 Y ser_Z] 

 

 

Ou seja, para uma forma fonológica /F/, com traço contextual [N1 Y_N2 Z], 

em que Y e Z são cadeias possivelmente nulas de categoria, existe um adjetivo /F + 

DO/, com um traço contextual [N2 Y ser_Z]. É uma solução simples, de leitura 

[+estativa] e, segundo Pimenta-Bueno (1986), que pode ajudar a entender o fato de as 

construções ativas e passivas do PB serem vistas como relacionadas entre si, 

equivalente à generalização feita por Visser (1973 apud PIMENTA-BUENO, 1986, p. 

216): “a passivação só é possível quando o complemento indica algo do objeto direto, 

não quando predica algo do sujeito.” 

Ao tratar as formas [V+DO] deverbais, sendo esse verbo um transitivo direto, 

como adjetivos, é possível gerá-las onde são gerados os adjetivos comuns. Além disso, 

ao marcar essas formas com traços [+Adj; +V], os adjetivos comuns com traços [+Adj;  
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-V] e fazer a regra estrutural que expande o verbo para o traço [±V] definido em 

adjetivos, essa proposta de Pimenta-Bueno (1986) pode dar conta de que as formas 

[V+DO], contudo não os adjetivos comuns, podem aparecer em contextos como [V_N] 

e [V_Adj]. 

Em mais uma análise, Pimenta-Bueno (1986) percebe duas outras 

possibilidades que merecem atenção especial, nos contextos [V_N] e [V_Adj] de regra 

sintática {N Y ser [K_W] Z}, onde Y, K, W e Z são cadeias possivelmente nulas: 

 

a) ou Z=N ou Z=Adj e K e W são nulas; 

b) Z≠N e Z≠Adj (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 219). 

 

Segundo a autora, quando a possibilidade (a) se concretiza, as formas [V+DO], 

em construções {N Y ser [K_W] Z}, exibem um comportamento híbrido de verbo e 

adjetivo, sem poderem ser identificadas, contudo, inteiramente a nenhuma das duas 

classes gramaticais. E, sendo assim, sua proposta é de que tais formas não sejam 

caracterizadas como pertencentes a nenhumas dessas classes, mas como itens lexicais 

pertencentes a uma terceira classe: a dos “particípios passivos” – doravante PP – classe 

lexical que “compartilharia o traço sintático [+Adj] com a classe dos adjetivos e o traço 

sintático [+V] com a classe dos verbos” (PIMENTA-BUENO, 1986, p. 219) e 

admitiriam uma leitura [-estativa]. 

Entretanto, quando a possibilidade (b) se concretiza, o problema é mais 

complexo devido à ambiguidade dessas formações quando Z≠N e Z≠Adj, por 

apresentarem duas leituras: uma [+estativa] e outra [-estativa], que a autora chama de 

“passivo-eventiva”. Em casos como esse, Pimenta-Bueno (1986) julga existirem duas 

formas [V+DO] separadas, sendo que uma delas pertenceria à classe PP, com leitura 

passivo-eventiva, e a outra pertenceria à classe dos adjetivos, com uma leitura 

[+estativa]. 

O que observamos a partir dos estudos de Pimenta-Bueno (1986), portanto, é 

que as formas [V+DO] do PB podem ser tanto adjetivos quanto verbos, ou ainda aquilo 

que a autora chama de particípio passivo (PP), a depender de considerações de ordem 

sintático-semântica. Outra conclusão é que a segunda hipótese lexical dada pela autora 

traz muitos benefícios descritivo-explicativos ao estudo das formas [V+DO] não verbais 

do português brasileiro. 
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Os dois particípios são morfologicamente idênticos em muitos casos, e há uma 

tendência de torná-los idênticos mesmo quando são distinguidos pela tradição 

gramatical. No entanto, os exemplos a seguir servem para mostrar alguns casos em que 

os dois particípios são morfologicamente distintos. O particípio verbal ocorre apenas 

com o auxiliar ter. 

 

Verbo  particípio verbal     particípio nominal 

aceitar  aceitado      aceito  

acender acendido      aceso  

eleger  elegido       eleito  

expulsar expulsado      expulso  

 

 

(33) a. Meu tio tinha matado o gato. (* ... tinha morto o gato) 

b. O(a) gato(a) foi morto(a). / *O gato foi matado. 

c. * Esse gato está matado. (OK: esse gato está morto) 

 

Pimenta-Bueno (1986), como vimos, descarta a possibilidade de considerar a 

questão categorial como explicação para o uso dos particípios. A análise da autora é um 

pouco restritiva, pois considera somente os particípios em [-do] de verbos transitivos 

diretos. Faz, no entanto, uma análise apurada de suas propriedades e dos contextos 

sintáticos.  

Fazemos, aqui, contudo, uma ressalva: a autora não diferencia adequadamente 

alguns contextos sintáticos que, a nosso ver, precisariam ser analisados com mais 

precisão. Referimo-nos especialmente aos complementos de verbos como querer e 

considerar. É sabido que esses verbos pedem uma estrutura do tipo oracional, o que 

precisaria ser levado em conta, a nosso ver. Mesmo assim, a análise busca propor 

generalizações para o emprego dos particípios e conclui que as variações de forma se 

devem a fatores sintáticos e morfológicos. 

 

 

2.2. Lobato (1999) 
 

 

A análise de Lobato, embora não coloque a questão categorial como central, é 

bastante elucidativa ao buscar explicações para as formas regulares e irregulares dos 
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particípios. A autora inicia com uma ampla descrição histórica, que vamos omitir aqui 

mais por uma questão do recorte que fizemos.  

Lobato (1999) aborda o fato, ainda não claramente explicado, da existência de 

duas formas de particípio passado para o mesmo verbo na morfologia verbal do 

português brasileiro — uma regular e outra irregular —, como em expulsado/expulso, 

pegado/pego. A regular, por ter, em sua formação, vogal temática verbal portadora de 

acento tônico, é denominada pela autora de “arrizotônica”, ou seja, com o acento 

principal fora da raiz do verbo; a irregular, que não faz uso de vogal temática verbal e 

tem acento sobre o radical, é denominada “rizotônica”. 

Desconsiderada a hipótese de que as formas irregulares são reduções das 

regulares, a autora considera, então, que há algum processo mais abstrato que leva à 

produção dessas duas formas e busca o que determina a realização morfológica do 

particípio português como arrizotônico e/ou rizotônico, partindo para a tentativa de 

encontrar evidências indicadoras (i) da existência de caráter determinístico relativo na 

realização morfológica do particípio português e (ii) da existência de informações 

subjacentes levadas em conta pela língua nessa realização morfológica.  

A sua proposta é de que essas informações subjacentes “correspondem a uma 

certa configuração estrutural dos elementos de base construtores de estruturas (no 

sentido amplo da palavra, abrangendo construção morfológica e sintática) — os traços 

formais” (LOBATO, 1999, s. p.). 

Nesse sentido, Lobato (1999) busca algumas generalidades distribucionais da 

forma dos particípios do PB, determinando, primeiramente, três classes de verbos que 

formam particípio: 

 

a) Verbos que possuem apenas a forma “arrizotônica”; 

b) Verbos que possuem apenas a forma “rizotônica”; 

c) Verbos que possuem ambas as formas. 

 

Se essas três classes de verbos existem na nossa língua, é porque há razões 

subjacentes para tal. Assim, a questão que determina a realização morfológica do 

particípio português como duas formas é, segundo a autora:  

 
Dado que os radicais verbais são diferentes para cada classe, de imediato 

podemos concluir que há algum tipo de informação no próprio radical verbal 
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que é levado em conta. Parece que, realmente, é o radical, e não o tema5, o 

elemento determinante da formação participial, uma vez que as três 

conjugações formam particípios duplos; cf.: ganhar (ganhado/ganho), pegar 

(pegado/pego); morrer (morrido/morto), suspender (suspendido/ suspenso); 

excluir (excluído/excluso), imprimir (imprimido/impresso). (LOBATO, 1999, 

s. p.) 

 
Dado o caráter determinista da relação entre o radical do verbo e a forma do 

particípio, a informação presente no radical, segundo Lobato (1999), não é somente 

pertinente para a formação do particípio, mas também determinante. Portanto, faz-se 

necessário analisar o tipo de informação presente no radical verbal que determina a 

formação do particípio português.  

A partir disso, Lobato (1999) coloca que “existem regularidades distribucionais 

na ocorrência das formas de particípio do português que parecem apontar para a 

existência de informações abstratas precisas, subjacentes à realização morfológica” e dá 

quatro padrões de relação entre a vogal temática e a formação de particípio, a saber: 

 

a) Formação de particípios rizotônicos únicos: um verbo de primeira conjugação 

não forma exclusivamente particípio rizotônico, apesar de formar particípio 

arrizotônico único;  

 

Particípios rizotônicos únicos:  

a. 1ª conjugação: _____;  

b. 2ª conjugação: dizer (dito), ver (visto), ... ;  

c. 3ª conjugação: abrir (aberto), vir (vindo), ... .  

 

Particípios arrizotônicos únicos:  

a. 1ª conjugação: cantar (cantado),  falar (falado), ...;  

b. 2ª conjugação: ler (lido), perceber (percebido), ...;  

c. 3ª conjugação: medir (medido), pedir (pedido), ... . 

 

b) Há uma perda sistemática da distinção entre a vogal temática de segunda e 

terceira conjugações nos particípios, que decorrem de uma propriedade 

subjacente: 

                                                 
5 O radical é o morfema que funciona como o elemento mínimo de significado lexical da palavra, e o 

tema é a junção do radical com a vogal temática (ROSA, 2009). 
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a. 2ª Conjugação: Infinitivo: Radical -er; Particípio: Radical -ido,  

b. 3ª Conjugação: Infinitivo: Radical -ir; Particípio: Radical -ido. 

 

Para a autora, fica evidente que essa restrição diz respeito “à manifestação da 

interpretação semântica de particípio passado verbal” (LOBATO, 1999, s. p.). 

 

c) A vogal temática verbal não se realiza nas formas chamadas rizotônicas, assim 

como ocorre com a forma chamada arrizotônica: “para a primeira conjugação, na 

grande maioria dos casos, deixa-se o radical intacto — e não se realiza nem a 

vogal temática verbal nem a consoante d (aceitar: aceit(ad)o; despertar: 

despert(ad)o; expressar: express(ad)o; expulsar: expuls(ad)o; ganhar: 

ganh(ad)o; gastar: gast(ad)o, etc.) —, ao passo que para as segunda e terceira 

conjugações a norma é a alteração na forma do radical (imprimir: 

imprimido/impresso, suspender: suspendido/suspenso etc.)”; 

 

d) Colocação do acento: independentemente do tipo de conjugação, nos particípios 

regulares, nos quais há a vogal temática verbal, o acento sempre está nesse 

elemento (daí as formas serem arrizotônicas); ao contrário, nos particípios 

irregulares, em que não há a vogal temática verbal, o acento está sempre sobre o 

radical (daí as formas serem rizotônicas) (cf.: aceitado/aceito, pagado/pago). 

 

A hipótese apresentada por Lobato é de que “existe uma estrutura de traços 

abstratos subjacente aos itens lexicais e que um particípio rizotônico é formado quando 

o próprio radical verbal já é associado com certo traço (ou certos traços) 

característico(s) da interpretação de particípio” (LOBATO, 1999, s. p.). 

A autora apresenta, em seguida, três formações morfológicas participiais do 

PB, uma para a forma regular e duas para a forma irregular: 

 

a) Formação regular para as três conjugações 

 

Radical + VT verbal acentuada + d + VT nominal 
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b) Formação irregular do particípio em português de primeira conjugação  

 

Radical acentuado terminado em C diferente de d + VT nominal ou Radical 

acentuado terminado em nasal + d + VT nominal 

 

c) Formação irregular do particípio em português de segunda e terceira 

conjugações  

 

Radical acentuado + -t, -s + VT nominal ou acentuado terminado em nasal 

+ -d + VT nominal 

 

Essas generalizações mostram que existem pelo menos duas diferenças básicas 

entre o particípio regular e o irregular, sendo que uma é relativa ao acento e outra, ao 

tipo de terminação do particípio. Já vimos que, nas formas regulares, a acentuação está 

na vogal temática, enquanto nas formas irregulares, no radical. Já o tipo de terminação 

diferencia as formas participiais entre arrizotônicas e rizotônicas, sendo que estas se 

distinguem, ainda, em terminação de primeira conjugação e de segunda e terceira 

conjugações, formando, assim, os três padrões de processo de formação participial 

descritos anteriormente. 

A terminação das formas arrizotônicas é tida como sufixal, separada do radical 

pela vogal temática acentuada. Por outro lado, as consoantes das terminações da forma 

rizotônica de primeira conjugação são, em geral, parte do radical; porém as consoantes 

das terminações de segunda e terceira conjugações nunca são parte do radical, tendo, 

assim, um aspecto definitivamente sufixal.  

Uma explicação que Lobato (1999) dá para essas diferenças de formação entre 

os particípios chamados arrizotônicos e rizotônicos é devido ao fato de que, de certo 

modo, as formas arrizotônicas são sempre verbais, enquanto, nas formas rizotônicas, há 

uma grande variedade categorial. E, ainda, que, nas formas rizotônicas de primeira 

conjugação, existem casos com configurações estruturais de traços mais distantes do 

que outros em relação à forma regular do particípio verbal – o que corresponde às 

diferenças categoriais entre as formas irregulares – e casos com maior identidade – o 

que explica o uso verbal das formas rizotônicas em amplos contextos, inclusive o uso 

com os verbos ter, ser e estar. 
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Nessas formas rizotônicas, a autora coloca que a vogal acentuada e a consoante 

do radical considerada na formação do particípio configuram uma estrutura subjacente 

de traços abstratos muito semelhante àquela associada à vogal temática acentuada e à 

consoante [-d] sufixal da forma arrizotônica, satisfazendo, pelo menos em parte, a 

configuração de traços que caracteriza a interpretação dessa forma como particípio. 

Já nas formas rizotônicas de segunda e terceira conjugações, Lobato (1999) 

supõe que a informação subjacente à vogal temática esteja dentro do radical, não na 

consoante [-d], sendo, dessa forma, de derivação sufixal. 

A autora esclarece, ainda, que existem duas formas de particípio, mesmo 

derivadas de um mesmo radical, e isso se dá pelo fato de que essas formas não são 

sinônimos perfeitos – o que foi demonstrado por suas diferentes escolhas, na maioria 

dos casos, dos auxiliares ter, ser e estar – e, também, por suas diferenças em níveis 

variados, como categorial, aspectual e argumental.  

Ela supõe que a dupla derivação seja consequência de uma configuração 

estrutural de traços abstratos do próprio radical do verbo. E complementa: 

 
os traços do radical impõem limites ao que se pode gerar, e nesse sentido 

determinam o produto final, tanto em sua forma quanto em sua 

interpretação semântica, mas muitas vezes a informação do radical dá 

margem a uma dupla derivação, o que implica escolha, daí advindo o 

caráter relativo da relação determinística. (LOBATO, 1999, s. p.). 

 

Temos, assim, que o duplo particípio é constituído de traços que o radical 

impõe a essa forma, tanto na questão formal quanto na semântica, tendo, por isso, duas 

formas distintas em determinadas situações. 
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3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em sua proposta, Perini (2009) chama de particípio ‘verbal’ o elemento de 

formação dos chamados tempos compostos do PB, precedido por um verbo auxiliar ter, 

que não tem plural com [-s] final, não tem flexão de gênero e possui a mesma valência 

para todas as formas do lexema verbal (verbo auxiliar ter + particípio). Já o particípio 

que o autor denomina ‘nominal’ apresenta, segundo ele, um comportamento gramatical 

radicalmente diferente, com forma idêntica à forma verbal, porém apresentando marcas 

morfológicas e algumas outras exceções que a distinguem do particípio verbal: plural 

em [-s] final e flexão de gênero; pode ter sufixo de superlativo [-íssimo], porém não 

pode formar tempo composto com o auxiliar ter, como o particípio verbal; tem valência 

completamente diferente das formas do verbo a que estão associadas; e pode ocorrer no 

interior do sintagma nominal, propriedade não apresentada por nenhuma outra forma 

verbal. 

Os estudos de Pimenta-Bueno (1986) sobre as formas [V+DO] não verbais, 

cujas bases verbais são um verbo transitivo direto, enumeraram algumas propriedades 

principais para evidenciar que essas formas não devem ser todas incluídas em uma 

mesma classe lexical, uma vez que, em determinados contextos, comportam-se como 

verbos, em outros, como adjetivo e, em outros ainda, possuem um comportamento 

híbrido de verbo e adjetivo, dificultando, assim, uma atribuição a uma categoria 

gramatical única. Tais propriedades mostram que as formas [V+DO] do PB podem ser 

tanto adjetivos quanto verbos, ou, ainda, o que a autora chama, em uma segunda 

hipótese para a formação [V+DO], de particípio passivo, classificações que dependem 

de considerações de ordem sintático-semântica. As propriedades elencadas por Pimenta-

-Bueno mostram, ainda, que é inviável obter uma solução transformacional para a 

formação das formas [V+DO] não verbais do PB.  

Sua análise é restritiva, porém traz muitos benefícios descritivo-explicativos ao 

estudo das formas [V+DO] não verbais do português brasileiro. A autora descarta a 

possibilidade de considerar a questão categorial como explicação para o uso dos 

particípios e busca propor generalizações para o emprego dos mesmos, concluindo que 

as suas variações de forma se devem a fatores sintáticos e morfológicos. 
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Lobato (1999), por sua vez, ao analisar as diferenças de formação do particípio 

do PB, concluiu que as formas regulares dos particípios são sempre verbais, enquanto as 

irregulares possuem uma grande variedade categorial. Nas formas irregulares de 

primeira conjugação, ainda, existem casos com configurações estruturais de traços mais 

distantes do que outros em relação à forma regular do particípio, o que corresponde às 

diferenças categoriais existentes entre as formas irregulares, e outros casos com maior 

identidade, o que explica o uso também verbal das formas irregulares em amplos 

contextos, inclusive com os verbos ter, ser e estar. 

A partir de uma análise de traços das formas [V+DO] no PB, podemos 

perceber que o uso dos particípios não está ligado à questão categorial, mas, sim, a 

questões morfossintáticas, sendo inadequada uma categorização dessas formas em duas 

formas distintas – uma verbal e outra nominal. E, ainda, conforme Lobato apresentou, a 

forma participial que Perini considera nominal não pertencente ao lexema verbal pode 

ter uso verbal em amplos contextos, uma vez que possui uma maior identidade de traços 

com a forma regular do particípio. 
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