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Abstract 

In recent work, non-core datives are introduced into the verb structure by means of syntactic 
applicative heads extending the verb theta-grid: high applicatives add another participant to the event 
described by the VP while low applicatives establish a relation between two individuals. European 
Portuguese shows no clear evidence for low applicatives: in fact, we argue that benefactive and 
possessive datives are merged, along with DP-Themes, under the internal argument, broadly interpreted 
as Possessive DP and exhibiting a predicative structure. Moreover, in EP, the personal dative 
interpretation being carried out by a possessive merged internally to the DP-Theme, no applicative head 
seems at stake either. 
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1. Introdução 

1.1. A questão 

Desde os anos 80, as construções com dativos, incluindo a alternância entre 
construções com duplo objecto e dativos preposicionados, têm recebido uma grande 
atenção (cf. Kayne, 1984; Larson, 1988; Pesetsky, 1995; Baker ,1988, 1996; Marantz, 
1993; Pylkkänen, 2002/2008; Cuervo, 2003, e.o.). 

No estudo d Pylkkänen (2002/2008) sobre dativos não argumentais, defende-se a 
existência de nós aplicativos em cujo especificador aqueles constituintes são gerados. A 
autora propõe uma tipologia de línguas assente na distinção entre aplicativos baixos e 
aplicativos altos. Genericamente, os primeiros relacionam dois argumentos e implicam 
transferência, pelo que não podem co-ocorrer nem com verbos estativos nem com 
verbos inergativos; os segundos relacionam um argumento com um evento e não 
envolvem necessariamente transferência, podendo, assim, co-ocorrer com verbos 
estativos e com verbos inergativos. Tendo em conta estas propriedades, o inglês 
caracterizar-se-ia por só admitir nós aplicativos baixos. 

Contudo, a generalização da análise de Pylkkänen (2002/2008) a outras línguas 
apresenta vários problemas. Em primeiro lugar, e contrariamente às predições, os 
diagnósticos de reconhecimento parecem produzir resultados contraditórios. Com efeito, 
muitas línguas admitem aplicativos com verbos estativos, o que as caracterizaria como 
línguas de aplicativos altos, mas não com verbos inergativos, o que as caracterizaria 
como línguas de aplicativos baixos. É esse o caso do hebreu, do russo, do alemão e do 
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italiano – cf. Landau (1999); Grashchenkov & Markman (2008); Lee-Schoenfeld (2005) 
e Folli & Harley (2006).  

Em segundo lugar, em línguas consideradas de aplicativos baixos (como o inglês, o 
espanhol, e, eventualmente, o português), os dativos não argumentais nem sempre 
implicam transferência, como mostram (1a-2a), e podem ocorrer com verbos 
inacusativos não estativos, facto ilustrado em (1b-2b), como se espera numa língua com 
aplicativos baixos. No entanto, nessas mesmas línguas os dativos não argumentais 
podem ainda ocorrer com verbos estativos, como patente em (1c-2c), o que não é 
compatível com a definição de aplicativos baixos:  

(1) a. Mary baked him a cake for her birthday.       (Boneh & Nash, 2009) 
      b. Al bebé le salieron los dientes.                    (Picallo & Rigau, 1999) 
      c. Juan le respecta las opiniones a María                    (Pujalte, 2010) 
 
(2) a. Ela cozinhou-lhe uma santola pelos anos. 

      b. Nasceram os dentes ao bebé. 
      c. O João respeita as opiniões à mulher. 
 
Finalmente, em algumas línguas consideradas de aplicativos baixos (como o inglês 

dos Apalaches, o francês, e, eventualmente, o português), existem dativos não 
argumentais que relacionam o evento com um argumento ou com um dos participantes 
no discurso, o que as caracterizaria como línguas de aplicativos altos, de acordo com a 
proposta de Pylkkänen (2002/2008). Veja-se o caso dos dativos pessoais, em (3), dos 
dativos éticos, em (4), e dos dativos enfáticos, em (5): 

(3) a. I love me some him.            (Horn, 2008) 
 b. Jeanne s’est couru trente km.                                   (Boneh & Nash,2009) 
 
(4) Au mont Saint-Michel, la mer te monte à une de ces vitesses!  
                                                                                                (Boneh & Nash, 2009) 
 
(5) Sais-me sempre atrasado! 
 

1.2. Objectivos  

O presente trabalho fixa como objectivo central caracterizar as construções que 
envolvem dativos não argumentais disponíveis em português (nomeadamente, de posse, 
benefactivo, pessoal e ético). No que segue, argumentar-se-á contra uma análise que 
recorre a nós aplicativos, na tentativa de uniformizar estas construções. Defender-se-á 
que em todas elas se verifica uma relação de posse: em sentido estrito, no caso dos 
dativos de posse, e em sentido alargado, nos restantes casos, em que a posse será 
entendida como localização da eventualidade relativamente ao sujeito ou a um dos 
participantes no discurso (ou seja, como affectedness). Finalmente, defender-se-á que, 
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pelo menos no caso dos dativos mais baixos (ou seja, os dativos de posse e os 
benefactivos), essa relação de posse está codificada sintacticamente através de uma 
relação de predicação entre o DP tema e os constituintes dativos (de posse e 
benefactivos).  

A secção 2 centra-se na descrição e análise das propriedades sintácticas dos dativos 
de posse e dos benefactivos, com especial atenção aos casos em que esses constituintes 
são encabeçados pela preposição a; na secção 3, será levada a cabo a caracterização dos 
dativos pessoais e éticos. 

2. Propriedades dos dativos de posse e dos benefactivos 

 Embora não sejam absolutamente idênticos em termos de distribuição, os 
constituintes dativos que recebem uma interpretação de possuidor ou de benefactivo, 
partilham um conjunto alargado de propriedades, que se descrevem na secção seguinte.1 

 2.1. Propriedades comuns aos dativos de posse e aos benefactivos  

Uma das propriedades comuns aos dois tipos de dativos em análise diz respeito à 
estrutura argumental dos predicadores com que co-ocorrem: em ambos os casos, o 
verbo selecciona um argumento interno Tema. No caso dos benefactivos, esse 
argumento interno corresponde necessariamente a um Tema resultante (effected Theme), 
como acontece com verbos como arranjar, comprar, copiar, desenhar, preparar, entre 
outros. 

Os dativos de posse e os benefactivos caracterizam-se ainda por poderem 
realizar-se como PPs. No primeiro caso, são introduzidos pelas preposições de ou a, 
como exemplificado em (6a, b); no segundo caso, são introduzidos por a e, em alguns 
contextos, por para, como ilustrado em (7a, b).2 Ambos os constituintes podem ainda 
realizar-se como clíticos (veja-se (6c) e (7c)). 

(6) a. O professor avaliou as provas dos estudantes. 
 b. O professor avaliou as provas aos estudantes. 
 c. O professor avaliou-lhes as provas. 

(7) a. O Pedro preparou um jantar fantástico aos pais. 
 b. O Pedro preparou um jantar fantástico para os pais. 
 c. O Pedro preparou-lhes um jantar fantástico. 

 

                                                           
1 Os dativos de posse têm uma distribuição mais alargada do que os benefactivos. Os primeiros podem, em particular, 
(a) co-ocorrer com verbos inacusativos, quer sob a forma de PPs encabeçados por a, quer sob a forma de clíticos 
dativos (cf. (i)), e (b) quando assumem a forma de clítico (mas não de PPs encabeçados por a), podem ocorrer 
internamente a falsos objectos de verbos inergativos (ii):  
(i) a. Caíram as folhas {das/às} árvores. 
 b. Caíram-lhes as folhas. 
(ii) a. O Zé chorou-lhe a morte. 
 b. O Zé chorou a morte {do/*ao} amigo. 
2 Como referimos na Introdução, neste trabalho serão apenas analisados os PPs encabeçados por a; em trabalho 
futuro, pretendemos estender a análise aos PPs introduzidos por de e por para. 
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Quando se realizam como clíticos, têm associados traços de pessoa e de número, 
como mostram os exemplos (8) e (9); nestas condições, é admitido redobro de clítico 
através de um PP encabeçado por a, facto ilustrado em (10): 

(8) Os fãs acompanham-{me/te/lhe/nos/lhes} a carreira.  
 
(9) A Maria arranjou-{me/te/lhe/nos/lhes} um emprego na Assembleia da 

República. 
 
(10) a. A Marta conhece-lhe os defeitos a ele.  
 b. A Marta preparou-lhe o jantar a ele. 

Quando se realizam como PPs encabeçados por a, não podem ocorrer em posição 
pré-verbal, interna a TP: 

(11)  a.*As provas aos estudantes foram avaliadas pelo professor. 
 b.* Um jantar fantástico aos pais foi preparado pelo Pedro. 

Se tiverem o formato referido, estes constituintes podem ser extraídos 
independentemente do objecto directo (cf. (12c, d), (13c, d)), não manifestando as 
propriedades típicas de um adjunto a VP (cf. (14)), como já descrito em Brito (2009) 
para o benefactivo; a extracção simultânea do PP e do OD é marginal (12b, 13b): 

(12) a. A mãe secou o cabelo ao filho.   
 b. ?O que a mãe secou foi o cabelo ao filho.  
 c. O que a mãe secou ao filho foi o cabelo.  
 d. A quem a mãe secou o cabelo foi ao filho. 
 
(13) a. A Maria pintou um quadro ao Pedro.  
 b. ?O que a Maria pintou foi um quadro ao Pedro. 

c. O que a Maria pintou ao Pedro foi um quadro. 
d. A quem a Maria pintou um quadro foi ao Pedro. 

 
(14) a. * O que é que a Maria fez ao Pedro? Secou o cabelo. 

b. * O que é que a Maria fez ao Pedro? Pintou um quadro. 

Em alguns casos, qualquer que seja o formato do constituinte dativo (clítico ou PP 
encabeçado por a), pode existir ambiguidade entre leitura de posse estrita e benefactiva 
(cf. (15a, b)); note-se, porém, que se o PP for introduzido por de tem apenas a leitura de 
posse (cf. (15c)); se for introduzido por para apenas a leitura benefactiva está disponível 
(cf. (15d)):  

(15) a. O professor sublinhou o texto aos alunos.   [poss/ben] 
 b. O professor sublinhou-lhes o texto.    [poss/ben] 
 c. O professor sublinhou o texto dos alunos.  [poss/*ben] 
 d. O professor sublinhou o texto para os alunos.  [*poss/ben] 
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As propriedades partilhadas pelos dativos de posse e pelos benefactivos acima 
elencadas constituem evidência para um tratamento uniforme destes constituintes, 
quando assumem a forma de clíticos ou de PPs encabeçados pela preposição a. É esta 
proposta que se desenvolve na secção que segue.  

2.2. Derivação da estrutura com dativos de posse e com benefactivos 

Com base no paralelismo sintáctico entre os dativos de posse e os benefactivos nos 
contextos em que são clíticos ou PPs encabeçados pela preposição a, defenderemos a 
hipótese de que o possuidor ou o benefactivo, nestas construções, são gerados 
internamente ao DP-tema subcategorizado pelo predicado verbal (cf. Miguel, 1992, 
1996). Existem vários argumentos que motivam esta hipótese e que a tornam empírica e 
teoricamente mais adequada do que as propostas que defendem a projecção de um 
núcleo aplicativo, pelo menos para os dativos aqui analisados.  

Em primeiro lugar, uma análise que assente na existência de um nó aplicativo baixo 
prediz que os dativos de posse não possam co-ocorrer com verbos estativos, facto que 
não se verifica em português, como mostra (16).  

(16)  a. O João respeita as opiniões à mulher. 
         b. O João respeita-lhe as opiniões. 
 

Em segundo lugar, no que respeita a operações de extracção, dativos de posse e 
benefactivos exibem um comportamento idêntico: como ilustrado pelos exemplos (12) e 
(13). O facto de alguns falantes admitirem a extracção simultânea dos constituintes 
dativos e do objecto directo mostra que não é claro que esses dativos se comportem 
como elementos aplicativos, já que, na perspectiva clássica (cf. Baker, 1996, a título de 
exemplo), estes se caracterizam por alargar a grelha temática do verbo, propriedade que 
não se verifica quando ocorre extracção simultânea. Por sua vez, a possibilidade de 
extracção independente do dativo e do objecto directo também não constitui 
necessariamente evidência para a projecção de um núcleo aplicativo, como se mostrará 
abaixo.  

A hipótese de que os dativos de posse e os benefactivos integram o argumento 
interno do predicador verbal permite ainda explicar os dois factos seguintes: 

(i) quando se realizam como PPs encabeçados por a, não podem ocorrer em posição 
pré-verbal, interna a TP – veja-se (11), acima; 

(ii) dativos de posse e benefactivos excluem-se mutuamente, como se pode verificar 
em (17), abaixo, o que sugere que concorrem para a mesma posição. Note-se que a 
agramaticalidade de (17), em que o dativo de posse e o benefactivo co-ocorrem, não 
decorre da reiteração da preposição a, uma vez que (18), em que a segunda preposição a 
introduz o alvo e não o benefactivo, constitui um enunciado bem formado. 

(17) * O Pedro preparou o jantar [aos miúdos]Poss [à mãe]Ben. 

(18) A mãe levou o almoço [aos miúdos]Ben [à escola]Alvo. 
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Assim, propomos que às construções que incluem um DP-tema e um dativo de 
posse ou um dativo benefactivo do tipo ilustrado em (19) e (20) correspondem as 
representações simplificadas apresentadas em (21a, b), respectivamente, na linha de 
Miguel (1992, 1996) para os dativos de posse. 

(19) a. O cabeleireiro secou o cabelo à Maria. 
 b. O Pedro arranjou um emprego à Maria. 

(20)  a. O cabeleireiro secou-lhe o cabelo. 
 b. O Pedro arranjou-lhe um emprego. 

 
(21) a . VP 

                 
                            V’ 
           
                            Vº        DP/Small Clause 
                                            
                   secar     KP       DP 
               arranjar                 
                                   K’              D’  
                
                                                  Kº    DP     Dº          NP 
                                          a         

          a  Maria                    N’ 
                                                                         
                    Nº  
                                                                     o              cabelo 
               um          emprego 
 
  b.  VP 
 
                                                   V’ 
 
                                         Vº             DP/SC 
                                         
                               secar       DatCL          DP 
           arranjar          
                                                       lhe                    D’ 
                                 
                                                                             Dº      NP 
                                                                                    

           o    cabelo 
         um    emprego 

 
 Em (21), o constituinte seleccionado pelo predicado verbal denota uma relação 
de posse alargada entre os constituintes benefactivo ou possuidor dativo e o núcleo 
predicativo do DP-tema interpretado como objecto possuído. Nesta estrutura complexa 
que envolve uma predicação secundária (cf. Stowell, 1983), o objecto possuído constitui 
uma propriedade predicada acerca do benefactivo ou possuidor, interpretados como 
sujeito desta predicação secundária (veja-se Larson & Cho, 1999; Vergnaud & 
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Zubizarreta, 1992; Miguel, 1992, 1996; Demonte, 1995), e. o, para uma motivação desta 
relação de predicação).  

Em (21a), o DP possuidor / benefactivo, aqui identificado como K(ase) P(hrase),  
encontra-se casualmente marcado para o Dativo por um morfema livre que a preposição 
a  lexicaliza (cf. Fukui & Speas, 1986).  

Nos casos em que o constituinte que denota o possuidor / benefactivo se realiza 
como clítico dativo (cf. (DatCl), em (21b)), este último move-se para fora de VP por 
razões independentes: enquanto clítico deve alcançar o seu hospedeiro natural, T, 
adjungindo-se a este.3   

Repare-se que a hipótese aqui defendida é consistente com a ideia de que os dativos 
possessivos e os benefactivos não são argumentos previstos na entrada lexical dos 
predicadores verbais com que co-ocorrem, mas também não são aplicativos, no sentido 
clássico do termo. Este facto decorre naturalmente da sua inserção internamente a um 
constituinte complexo, formado previamente à operação de merge entre o predicado 
verbal e esse constituinte, e que possui uma estrutura predicativa. Assim, o facto de o 
DP-tema e o possuidor / benefactivo serem inseridos no mesmo constituinte, mas 
ocuparem, nesse constituinte, posições distintas permite explicar o estatuto dos dativos 
em análise: por um lado, não alargam a estrutura argumental do verbo com que co-
ocorrem, uma vez que são inseridos no próprio argumento interno desse verbo; por 
outro lado, por si sós, não constituem o argumento interno do verbo, já que esse 
argumento inclui o DP-tema e o possuidor / benefactivo. Esta estrutura prediz 
correctamente a possibilidade de extracção independente, que envolve ou KP, o sujeito 
da predicação secundária, ou o segmento DP mais baixo e a marginalidade de extracção 
simultânea, que se verifica também em outros contextos de predicação secundária.  

Embora se assemelhem a construções que envolvem Marcação de Caso 
Excepcional (ECM), já que o verbo selecciona um constituinte com propriedades 
predicativas, as construções em análise distinguem-se das construções ECM no sentido 
em que o sujeito da oração reduzida, i.e., o constituinte possuidor ou benefactivo (,KP) 
se encontra casualmente marcado pelo morfema casual dativo a. O DP que domina o 
núcleo predicativo da predicação secundária pode assim verificar Caso acusativo no 
domínio funcional do verbo.  

3. Dativos éticos e dativos pessoais 

Para além dos dativos de posse e dos benefactivos, existem outros constituintes 
dativos não previstos nas grelhas argumentais dos predicadores verbais, tais como:  

(i) os dativos éticos, que estabelecem uma relação entre a situação e um dos 
participantes no discurso e que remetem para um ouvinte real ou hipotético, 
ocorrendo tipicamente em frases avaliativas ou imperativas (cf. (22), do francês, 
e (23), do português).  

                                                           
3 Uma estrutura como a de (21) não dá conta do traço [+/-afectado] do constituinte possessivo ou benefactivo. 
Assumiremos que este último decorre das propriedades aspectuais do verbo que selecciona este tipo de constituintes. 
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(22) a.  Jean me boit trois bières en deux minutes!                (Boneh & Nash, 2009) 
 b. Je te lui ai donné une de ces gifles!  
  
(23) a. Não me subas a essa árvore que cais! 
 b. No Inverno, o vento sopra-te cá com uma força! 
 

(ii)  Os dativos pessoais, descritos, entre outros, por Boneh & Nash (2009) como 
construções em que “the reflexive clitic adds a pragmatic nuance of the agent´s 
pleasure” (cf. (24)). Neste caso, a inserção do dativo corresponde à expressão 
do modo como o sujeito agentivo vivencia o evento denotado e o efeito 
interpretativo depende do envolvimento volitivo do agente no evento. 

 
(24)  a. Je m’avale trois livres par semaine.                     (Boneh & Nash, 

2009)  
 b. Jeanne s’est fumé un cigare. 
 

Note-se que, embora partilhem o mesmo valor discursivo, os dativos pessoais 
podem ter realizações sintácticas distintas nas diferentes línguas: pronomes pessoais, em 
inglês dos Apalaches (cf. (25)); verdadeiros reflexos, em francês (cf. (26)); possessivos, 
em português (cf. (27)): 

 

(25) a. I’m gonna buy me a shotgun, just as long as I am tall.   
(Jimmie Rodgers, “T for Texas”, apud Horn, 2008) 

 b. I’m gonna grab/catch me a freight train.                        (Horn, 2008) 
 
(26) a. Je m’avale trois livres par semaine.                     (Boneh & Nash, 2009)  

 b. Jeanne s’est fumé un cigare. 
 

(27) a. Já bebi a minha cervejinha.  
 b. Lá dormiste a tua sesta. 

 3.1. Propriedades dos dativos éticos e dos pessoais 

Os dativos éticos e os pessoais partilham a propriedade de não poderem ser 
realizados sob a forma de um PP, quer este seja encabeçado por a, por de ou por para, 
como mostra a agramaticalidade de (28) e (29).4 Esta propriedade afasta-os claramente 
dos dativos possessivos e benefactivos anteriormente descritos. 

(28) a. * Não subas {ao/do/para o} Pedro a essa árvore que cais! 

                                                           
4 (28) e (29) são agramaticais na leitura pretendida. Note-se que um exemplo como Já bebi a cervejinha do Pedro é 
gramatical, mas numa leitura que não corresponde à prevista segundo a definição de dativo pessoal aqui adoptada e 
que implica uma relação de affectedness entre o sujeito e a situação. 
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 b. * No Inverno, o vento sopra {ao/do/para o} Pedro cá com uma força! 
 
(29) a. * Já bebi a cervejinha {ao/do/para o} Pedro.  
 b. * Lá dormiste a sesta {ao/do/para o} Pedro.  
 

Note-se ainda que, contrariamente ao que acontece com os dativos benefactivos e 
com os de posse, a presença do dativo ético ou pessoal não afecta as condições de 
verdade da proposição expressa pela frase.  

No entanto, existe um conjunto de propriedades que distinguem os dativos éticos 
dos pessoais. A primeira delas reside na sua distribuição: os éticos podem co-ocorrer 
com diferentes subclasses de verbos (cf. (30)), enquanto os pessoais admitem apenas 
verbos que seleccionam um DP-tema (cf. (25-27)):5 

(30) a. Tem cuidado, não me caias! 
 b. Tu não me chores, que não te salva do castigo!  
 c. Se me bebes essa água gelada, vais ficar com dores de garganta! 
 d. Não me respondas à tua mãe dessa maneira.  
 e. Se me chove durante o passeio, ainda apanho uma constipação. 

 
Em segundo lugar, contrariamente aos dativos éticos, que ocorrem na 1.ª ou na 2.ª 

pessoa, independentemente dos traços de pessoa do sujeito (cf. (31)), os pessoais são 
co-referentes com o sujeito gramatical e concordam com este em pessoa e número, 
como patente em (32).  

(31) a. Não me/*lhe subas a essa árvore que cais! 
 b. No Inverno, o vento sopra-te/*lhes cá com uma força! 
 
(32) a. Já bebi a minha/*tua cervejinha.  
 b. Lá dormiste a tua/*minha sesta. 
 c. Ela lá correu os seus/*teus 10 kms diários. 
 
Assim, enquanto os dativos éticos exprimem uma relação de affectedness/posse 

alargada da situação com um dos participantes no discurso, os dativos pessoais 
exprimem uma relação de affectedness/posse alargada da situação com o argumento 
sujeito. Deste facto decorre a estranheza de sequências que envolvem verbos impessoais 
e um dativo pessoal, como em (33a), por oposição aos dativos éticos que, como 
anteriormente referido, não são excluídos por verbos impessoais (cf. (33b)): 

(33) a. * Lá choveu a minha chuva.  
 b.   Ontem, choveu-me a potes em Lisboa! 

                                                           
5 Exemplos como A nossa chuvinha nunca mais chega ou Este nosso solinho é tão bom, que nos foram fornecidos por 
um dos revisores anónimos, não constituem contra-argumentos à distribuição restrita dos dativos pessoais. Com 
efeito, nestes exemplos, mais uma vez não se verifica a relação de affectedness entre o argumento sujeito e a situação 
que define os dativos pessoais no sentido de Horn (2008) e Boneh & Nash (2009), entre outros. 
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Refira-se ainda que, em geral, os dativos pessoais integram frases em que a situação 
descrita é habitual (cf. (34)), ao contrário dos éticos, que podem ou não fazê-lo (cf. 
(35a) vs (35b)): 

(34) a. Já deste o teu passeio (do costume)? 
 b. Vou fumar o meu cigarro (do almoço) e já volto. 
 
(35) a. No Inverno, o vento sopra-te (cá) com uma força!  
 b. Não me subas a esta árvore que podes cair! 
 
O facto de os dativos pessoais exprimirem uma relação de affectedness / posse 

alargada da situação com o argumento sujeito, conjugado com a necessidade da 
presença de um argumento tema nestas construções, aponta para a ideia de que os 
dativos pessoais permitem estabelecer dois tipos de relações: (i) entre o sujeito e o 
argumento tema, colocando este último, nos termos de Bally (1926), na “esfera de 
interesse pessoal do sujeito”; (ii) entre o sujeito e a situação descrita. Neste sentido, de 
um ponto de vista interpretativo, os dativos pessoais aproximam-se dos dativos de posse 
e dos benefactivos, como descritos na secção 2. Contudo, distinguem-se destes últimos 
por nunca se poderem realizar sob a forma de um PP (cf. (28) e (29), acima) e não 
admitirem redobro, como mostra a agramaticalidade de (36). 

 

(36)  a. *I’m gonna catch me myself a freight train. 
 b. * Je m’avale moi-même trois livres par semaine.   
 c. *Já bebi a minha muito minha cervejinha. 
 
Esta dupla relação não se verifica na presença dos dativos éticos, uma vez que, 

como já referido, estes estabelecem apenas a relação entre a situação e um dos 
participantes no discurso, que não obrigatoriamente o sujeito, o que explica a 
possibilidade de o clítico e o sujeito não serem co-referentes (cf. (30)). 

Em suma, independentemente da diferença no modo como se realizam nas várias 
línguas, os dados relativos aos dativos pessoais mostram que, nos dialectos referidos, 
estes (i) não se realizam como sintagmas preposicionais, (ii) concordam em traços-φ 
com o sujeito, (iii) não admitem redobro e (iv) a sua realização está limitada aos 
contextos que envolvem um argumento interno. 

3.2. Derivação da estrutura com dativos pessoais 

Boneh & Nash (2009) assumem que os dativos pessoais são inseridos num nó 
aplicativo acima de vP e os dativos éticos num nó aplicativo acima de TP. Esta análise é 
problemática.  

Relativamente aos dativos éticos, embora esta proposta capte muitas das 
propriedades deste tipo de dativos, ela não dá conta da sua distribuição: como mostram 
os exemplos (22) e (23), os dativos éticos ocorrem tipicamente em frases avaliativas, 
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exclamativas ou imperativas, pelo que a sua ocorrência parece depender dos traços dos 
núcleos funcionais que encabeçam estes tipos de frases.  

Quanto aos dativos pessoais, lembremos que em português eles se realizam sob a 
forma de possessivos, constituintes internos a DP, o que parece inviabilizar uma análise 
uniforme nas diferentes línguas. 

Deste modo, e limitando a presente análise aos dados que dizem respeito aos 
dativos pessoais, que, em português, são expressos por possessivos co-referentes com o 
sujeito, como referido, embora o seu valor pragmático /discursivo se assemelhe ao dos 
dativos pessoais de outras línguas, propomos que o possessivo seja inserido na posição 
esperada para essas categorias, ou seja, internamente ao DP-tema, como representado 
simplificadamente em (37).  

 (37)          DP 

          
            D’ 
 

                    Dº     PossP 
                                      
                    a                Poss’ 
                                                          
                                  Poss   NumbP 
                                                      
                                  minha          Numb’ 
                                                               
                                                    Numbº    NP 
                                                                       
                                                cervejinhai   Nº 
                [e]i 
     

 Quando os traços-φ concordam com os do sujeito, pode ser atribuída à estrutura em 
(37) a interpretação de um dativo pessoal, na interface C-I.  

4. Considerações finais 

Vários trabalhos sobre os dativos de posse e os benefactivos encabeçados pela 
preposição a (cf. Cuervo, 2003; Pujalte, 2010, e.o.), salientam que a interpretação 
possessiva depende crucialmente da natureza do argumento Tema. Quando este 
argumento pode ser interpretado como envolvido numa relação parte-todo com o 
constituinte dativo, a interpretação de posse surge como mais natural. Contudo, quando 
essa relação não se verifica, está, mesmo assim, disponível uma interpretação mais lata 
de posse, que inclui a de possuidor / benefactivo / malefactivo. Esta proximidade 
conceptual, patente nos dados do português que aqui se apresentaram, e o facto de estes 
constituintes não poderem ocorrer numa mesma estrutura (cf. (17)), levou-nos a 
descartar uma análise que assente na existência de nós aplicativos e a defender que quer 
os benefactivos, quer os possessivos são gerados num constituinte complexo, 
internamente ao qual se estabelece uma primeira relação de predicação entre o núcleo 
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do DP-tema que denota o objecto possuído e os constituintes possuidor / benefactivo 
encabeçados por a. Esta hipótese é consistente com a ideia de que o comportamento 
sintáctico dos possuidores e benefactivos os qualifica como elementos externos às 
grelhas argumentais dos predicados com os quais co-ocorrem, embora não as alarguem, 
no sentido clássico do termo aplicativo.  

Os dados relativos aos dativos pessoais, por sua vez, mostraram que (i) estes 
ocorrem sob a forma de clíticos reflexivos (francês), de pronomes dativos (inglês dos 
Apalaches) ou de possessivos, gerados internamente ao DP-tema (português); (ii) nunca 
se realizam como PPs; (iii) partilham os traços- φ do sujeito; (iv) não admitem redobro e 
(v) a sua realização está limitada aos contextos que envolvem um argumento interno.  

Restringindo a análise aos dados do português, defendeu-se que, nas construções 
em que o DP-tema se combina com um possessivo, se os traços-φ concordarem com os 
do sujeito, pode ser atribuída à estrutura uma interpretação discursiva semelhante à de 
um dativo pessoal, na interface C-I. 

Embora não se tenha empreendido uma análise dos dativos pessoais do inglês e do 
francês, não fica descartada a hipótese de estes receberem um tratamento próximo do 
que foi sugerido para os dativos benefactivos e os dativos de posse, o que permitiria 
explicar a dupla relação aqui notada: em primeiro lugar entre o sujeito e o argumento 
tema, mediada pelo pronome co-referente com o sujeito, em inglês, ou por um reflexo, 
em francês, e, em segundo lugar entre o sujeito e a situação descrita.  
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