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O foco deste trabalho são as construções em que ter se combina com um particípio passado 

flexionado em gênero e número, conforme exemplificado em (1). A partir de evidências 

semânticas e sintáticas, argumentarei que sentenças como (1) são ambíguas. As evidências 

semânticas são: a) essa sentença pode receber duas leituras distintas, ilustradas em (2), e b) há 

diferentes relações que se estabelecem entre o DP sujeito e o DP objeto, descritas em (3). As 

evidências sintáticas que mostram que estamos diante de diferentes estruturas são: a) apenas 

na leitura1, o verbo ter pode comutar com a expressão estar com (Avelar 2009), como mostra 

(4), e b) perguntas QU em (5) revelam as diferentes organizações dos constituintes de (1). 

Para facilidade de referência, vamos chamar a sentença (1), quando na leitura1, de possessiva 

e, quando na leitura2, vamos denominá-la de passiva não-canônica. Para a análise da versão 

possessiva de (1), proponho estamos diante do verbo possessivo ter, que seleciona dois 

argumentos e estabelece entre eles a relação de posse. O particípio dessas estruturas vai ser 

tomado como uma projeção de AspP (Schmitt 1998, Gupton 2004) que funciona como 

modificador do argumento interno do verbo ter. Essa análise é apresentada em (6). Inicio a  

análise da versão passiva não-canônica de (1), estabelecendo uma comparação entre essa 

sentença e sua contraparte passiva canônica. Dessa comparação, apresentada em (7), emergem 

duas semelhanças: a) nas duas formas de passivas verifica-se flexão (de gênero e número) no 

particípio e b) nessas sentenças, a realização do PP com o agente é opcional. As diferenças 

entre as duas passivas são ilustradas em (8). A primeira delas é o verbo usado em cada tipo de 

passiva: ser nas passivas canônicas e ter nas passivas não-canônicas (8a). A segunda 

diferença é a obrigatoriedade de a posição de sujeito das passivas não-canônicas ser 

preenchida por um DP e nunca por um expletivo (8b). Para a análise das passivas não-

canônicas, assumo como ponto de partida  a abordagem em termos de smuggling proposta por 

Collins (2005). Assumo que as propriedades compartilhadas pelos dois tipos de passivas são o 

reflexo de uma ligação derivacional entre elas. Em outras palavras, as duas passivas 

compartilham o passo derivacional (9), momento em que (os traços abstratos associados a)o 

auxiliar ser são inseridos na derivação. Para explicar as propriedades exclusivas das passivas 

não-canônicas, proponho haver na derivação dessas sentenças um núcleo funcional v*, com as 

características propostas por Chomsky (2001): introdução de um argumento e capacidade de 

valoração de Caso. Quando esse núcleo é introduzido na derivação, gera-se uma passiva não- 

canônica. O núcleo v* é inserido acima da projeção do auxiliar ser e é responsável pela 

valoração do Caso do argumento interno do particípio. Como v* tem um papel-θ para atribuir, 

ele vai fazê-lo via alçamento de possuidor (Lunguinho 2006, Floripi & Nunes 2009, 

Rodrigues 2010). A emergência do verbo ter é analisada a partir de uma adaptação de 

propostas anteriores (cf. Kayne 1993, Kempchinsky 1996, Torrego 2002): ter é o resultado 

em PF da combinação dos traços de v* com (os traços d)o auxiliar ser. Essa proposta de 

análise das passivas não-canônicas é apresentada em (10). A abordagem decomposicional de 

ter é apoiada por dois fatos: os dois auxiliares passivos não podem coocorrer, b) esses 

auxiliares têm uma posição fixa na sequência de auxiliares, c) eles são defectivos em relação 

às mesmas formas (imperativo e particípio passivo). Essas semelhanças são automaticamente 

derivadas uma vez que assumimos que o verbo ter possui o verbo ser como parte integrante 

de sua morfologia.  

 



(1) O João tem dois artigos citados pelo Chomsky.  

 

(2) Leitura1: O João possui dois artigos citados pelo Chomsky 

Leitura2: Dois artigos do João são citados pelo Chomsky 

 

(3) Leitura1: [DP o João] = possuidor do artigo citado pelo Chomsky. 

Leitura2: [DP o João] = autor do artigo citado pelo Chomsky. 

 

(4) O João tem dois artigos citados pelo Chomsky.  

O João está com dois artigos citados pelo Chomsky.  OKLeitura1  *Leitura2 

 

(5) O João tem dois artigos citados pelo Chomsky.  

a. O que o João tem?    OKLeitura1  *Leitura2 

Resp: [Dois artigos citados pelo Chomsky] 

b.  Por quem o João tem o trabalho citado?  *Leitura1  
OKLeitura2 

Resp: [Pelo Chomsky] 

 

(6) [vP  [DP o João] [v’ ter [DP [DP dois artigos]  [AspP/CP citados pelo Chomsky]]]]  

 

(7) Passiva canônica: Dois artigos do João são citados / *citado (pelo Chomsky) 

Passiva não-canônica: O João tem dois artigos citados / *citado (pelo Chomsky) 

 

(8)  a. auxiliar usado 

Passiva canônica: Dois artigos do João são / *tem citados pelo Chomsky 

  Passiva não-canônica: O João *é / tem dois artigos citados pelo Chomsky 

 

 b. preenchimento da posição de sujeito 

   Passiva canônica        Passiva não-canônica: 

Dois artigos do João são citados pelo Chomsky.  *Dois artigos do João têm citados pelo Chomsky. 

     São citados dois artigos do João pelo Chomsky. *Têm citados dois artigos do João pelo Chomsky. 

    São citados pelo Chomsky dois artigos do João. *Têm citados pelo Chomsky dois artigos do João. 

*O João é citado dois artigos pelo Chomsky.  O João tem citados dois artigos pelo Chomsky.  

 

(9) [vSER [VoiceP [PartP [DP [DP o João] dois artigos] [Part citados [VP... ] ] [Voice por [v*P [DP  o Chomsky] … 

 
                                        
                     
                                                                                                                                           

(10) [v*P [DP o João] [ v* [vAux  [VoiceP [PartP [DP  [DP o João] dois artigos] [Part citados pelo Chomsky … 
                                     
                                              ter = v* + vser 
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