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“No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança 

diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para 

cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 

nascimentos — O verbo tem que pegar delírio. ”  

(Manoel de Barros) 

 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo 

o propósito debaixo do céu. 

Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, 

e tempo de arrancar o que se plantou; [...] 

Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no 

coração do homem, sem que este possa descobrir a obra 

que Deus fez desde o princípio até ao fim. ” 

(Eclesiastes 3 - Bíblia Sagrada) 



RESUMO 

 

Este estudo foi elaborado a partir de uma perspectiva descritiva e segue a proposta de 

descrição verbal de Perini (2015), que embasa o Projeto Valências do Português Brasileiro 

(VVP), do qual esta pesquisa faz parte. Partimos da apreciação da proposta de categorização 

verbal empreendida por Levin (1993), para os verbos do inglês, e, do seu conjunto de dados, 

elegemos a categoria dos “Verbs of putting”, ou verbos de colocação, cujos integrantes 

traduzimos e entre os quais destacamos nosso objeto de estudo, o verbo colocar. Nosso 

primeiro e principal objetivo, portanto, foi descrever a valência deste verbo. Além disso, 

também elaboramos e registramos a valência de outros 24 verbos do mesmo conjunto de 

Levin, os quais foram comparados posteriormente a fim de cumprir objetivos mais 

específicos. Os dados que nos ofereceram as primeiras noções sobre esses verbos vieram do 

dicionário de Borba et al (1990) e nossa primeira hipótese é a de que, no português brasileiro, 

não seriam os verbos que poderiam ser classificados como verbos de colocação, como fez 

Levin para o inglês, mas sim as diáteses em que ocorrem. A partir da análise do esquema 

COLOCAR, definimos as três diáteses de colocação que identificamos posteriormente nas 

valências dos verbos estudados. Confirmando nossa hipótese, além dessas, encontramos 

outras diáteses que não evocavam o esquema COLOCAR, como a de comunicação, presente 

nas valências dos verbos “dicendi” ou de comunicação (COUTO, 2017). Outro objetivo do 

trabalho era avaliar a viabilidade de se estabelecer classes verbais a partir das diáteses e, para 

isso, fizemos a divisão dos nossos 25 verbos, observando-se a presença das diáteses de 

colocação. O resultado nos fez concluir que essa proposta de categorização seria um trabalho 

volumoso, tendo em vista a quantidade de diáteses que vimos elaborando no VVP e, além 

disso, não seria suficientemente relevante para o estudo do comportamento sintático-

semântico verbal. Acreditamos, entretanto, que analisar e comparar as valências a fim de se 

identificar aqueles verbos que têm o mesmo conjunto de diáteses, o que é relativamente 

excepcional, seria um grande passo para os estudos nessa área.  

Palavras-chave: valências verbais; colocar; categorização; diáteses; classes verbais.  



ABSTRACT 

 

This study was elaborated from a descriptive perspective and follows Perini’s (2008, 2015) 

proposal of verbal description, which is the base of the Valency Dictionary of Brazilian 

Portuguese Verbs Project, VVP in Portuguese, of which this research is part. We started with 

the verbal categorization proposal made by Levin (1993) for English verbs and, from her data 

set, we chose the Verbs of putting category whose members we translated into the Portuguese 

and among which we highlighted our object of study, the verb to put. Our first and primary 

goal, therefore, was to describe the valency of this verb. In addition, we also elaborated and 

recorded the valency of 24 additional verbs from the same set of Levin, which would be 

compared later to meet more specific goals. The data that gave us the first notions about these 

verbs came from the dictionary of Borba et al. (1990) and our first hypothesis was that in 

Brazilian Portuguese, these verbs would not be classified in the same way as put, but may 

occur in others diatheses. From the analysis of the PUTTING scheme, we define the three 

putting diatheses that we later identified in the valencies of the studied verbs. Confirming our 

hypothesis, besides these, we find other diatheses that did not evoke the PUTTING scheme, 

such as SAYING, present in the valencies of dicendi or communication verbs (COUTO, 

2017). Another goal of the research was to evaluate the viability of establishing verbal classes 

according to diatheses and, for this we divided our 25 verbs by observing the presence of the 

PUTTING diatheses. The result led us to conclude that this proposal of categorization would 

be a large work, considering the amount of diatheses that we have been elaborating and 

moreover, it would not be sufficiently relevant for the study of verbal syntactic-semantic 

behavior. We believe, however, that to analyze and compare the valences in order to identify 

those verbs that have the same set of diatheses, which is relatively exceptional, would be a 

great step for studies in this area. 

Keywords: verbal valences; putting; categorization; diathesis; verbal classes. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As propriedades sintáticas e semânticas dos verbos têm sido objeto de pesquisa de bastantes 

trabalhos já publicados ou em elaboração. Muitos dos pesquisadores envolvidos com esse 

tema vêm trabalhando com o objetivo de, a partir da observação dessas propriedades, dividir 

os verbos que estudam em classes. Esse intuito não é novo, haja vista o que já nos 

apresentaram gramáticas normativas (SAID ALI, 1965, 1966; ROCHA LIMA, 2000; 

CUNHA; CINTRA, 2001), descritivo-normativas (BECHARA, 2009, 2015) e dicionários de 

regência verbal (FERNANDES, 1956; LUFT, 2010), mas a necessidade de descrição de uma 

considerável parcela da língua, muitas vezes desconsiderada nesses trabalhos, impulsionaram 

e seguem motivando novas pesquisas.  

Dentro da linha em que se insere esta dissertação, na da Interface Sintaxe-Semântica Lexical, 

embora com escolhas teórico-metodológicas bem distintas das que adotamos, vale destacar os 

trabalhos de Cançado, Godoy e Amaral (2013a), cujo primeiro volume de seu Catálogo de 

verbos do português brasileiro reúne 862 entradas que, juntas, compõem a categoria dos 

“verbos de mudança”, e ainda o de Meirelles (2016), em cuja pesquisa analisou os verbos de 

movimento no português brasileiro. Como dissemos, esses trabalhos, embora se insiram na 

mesma linha de pesquisa desta dissertação, seguem opções teórico-metodológicas diferentes 

e, portanto, não serão analisados aqui. Há, contudo, referências que compartilhamos: o 

Dicionário Gramatical de Verbos (BORBA et al., 1990) e o English Verb Classes and 

Alternation (LEVIN,1993), que também nos serviram de base para boa parte da pesquisa.   

Além do dicionário de Borba, que estuda verbos do português, há trabalhos em outras línguas 

que seguem objetivos semelhantes aos nossos, como o A Valency Dictionary of English  

(HERBST et al., 2004), para os verbos do inglês e ainda plataformas digitais como o projeto 

ADESSE (Base de datos de verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-

Semánticos del Español), da Universidade de Vigo, Espanha, para verbos do espanhol e o 

DICOVALENCE 2 (EYNDE; MERTENS, 2010), cuja base de dados conta com 

aproximadamente 3.700 verbos do francês. 

Esta pesquisa, de caráter descritivo, é parte de um trabalho maior, o Valências Verbais do 

Português Brasileiro, doravante VVP (em elaboração), que surgiu em 2013 sob a coordenação 

do Prof. Mário A. Perini e conta com pesquisadores da UFMG, da UFV, da PUC Minas e da 
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UFOP. O projeto vem levantando e registrando as valências dos verbos do português falado 

no Brasil e seu objetivo final é um dicionário que espera reunir a maior parte dos verbos do 

português brasileiro e suas respectivas valências1. O VVP utiliza, como fonte de pesquisa, 

trabalhos nessa linha como o de Borba et al (1990), cuja relevante pesquisa registrou os usos 

de aproximadamente 6000 verbos do português, em sua modalidade escrita.  

Nosso objeto de estudo foi eleito após o contato com o trabalho de Levin (1993), que 

apresenta 49 categorias verbais estabelecidas a partir da observação de critérios semânticos 

que fossem gramaticalmente relevantes. Entre essas categorias, escolhemos a dos 

denominados Verbs of Putting (p. 111) ou como chamaremos, a partir de agora, verbos de 

colocação (tradução nossa)2. Nesta dissertação, elegemos o verbo colocar3, que encabeça os 

verbos de colocação de Levin, e buscaremos levantar sua valência, a qual servirá de 

parâmetro para a análise da valência de outros verbos selecionados e traduzidos do mesmo 

conjunto estabelecido pela autora.  

Ademais, a observação dos critérios de categorização utilizados por Levin nos permitiu 

levantar a hipótese de que não seriam os verbos que poderiam ser classificados como sendo de 

colocação, mas sim as diáteses em que eles podem ocorrer. Além disso, pretendemos 

confirmar, nas valências do conjunto estudado, a presença das diáteses de colocação, cujas 

estruturas sintático-semânticas, que serão mais bem explicadas na subseção 3.2, definimos 

assim:   

SujV>4 Agente    V      SN>Tema        

SujV > Agente    V     SN>Tema     X> Meta  

SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

 

Nesse sentido, se o objetivo for o de classificação, essas especificariam os verbos que podem 

ocorrer em diáteses5 de colocação, que, muitas vezes, estarão entre as outras em que o verbo 

                                                      
1 O conceito de valência será apresentado no capítulo 2. 
2 Todas as traduções de trechos em língua estrangeira, presentes neste trabalho, é nossa. 
3 Todas as vezes que citarmos formas verbais, usaremos minúsculas e itálico, para se distinguir posteriormente 
do esquema ou evento, em cuja notação usaremos caixa alta. 
4 O símbolo > significa “tem o papel temático ”. Assim, na diátese acima, o SujV “tem o papel temático” 
Agente. 
5 O conceito de diátese será apresentado no capítulo 2 
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pode ocorrer. Um exemplo é o próprio verbo colocar, que, como veremos, ocorre em diátese 

de colocação em “Coloquei os sapatos no armário”, mas não em “Ela colocou alguns 

problemas”, em que a diátese é de comunicação (ou of saying, segundo a nomenclatura de 

Levin). 

Feito isso, estudaremos cada verbo em função de sua valência, isto é, o conjunto de diáteses 

em que ocorre, a fim de representar de maneira mais completa seus aspectos sintáticos e 

semânticos, naqueles particulares que são relevantes para a presente pesquisa. 

Com isso, buscaremos deixar evidente que os verbos que cabem nas diáteses de colocação não 

se classificam de maneira homogênea, mas apresentam certa variação de comportamento 

gramatical. 

Como disse, este trabalho se insere em uma linha descritiva, partindo do pressuposto, já 

expresso nos trabalhos de Perini (2008; 2015), de que, antes de elaborar teorias abrangentes, é 

fundamental dispor de um corpo suficiente de dados devidamente sistematizados que possam 

fornecer fundamentação empírica. Por outro lado, é evidente que algumas noções teóricas 

precisam ser utilizadas, pois, afinal de contas, a linguística não começa com esta dissertação. 

Aqui nos baseamos na proposta de Perini (2015), que segue, no essencial, Culicover & 

Jackendoff (2005), assim como em algumas das reflexões sobre construções de Goldberg 

(1995). Outros trabalhos que lhe forneceram ideias úteis são Herbst & Schüller (2008), as 

obras pioneiras de Fillmore, resumidas, por exemplo, em Fillmore (2007) e o de Rumelhart e 

Ortony (1977).  
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1 REVISÃO DA LITERATURA   

Conforme demostrado anteriormente, a busca pelo estabelecimento de categorias verbais não 

é nova. Ao longo de minha curta, mas intensa, trajetória como docente, utilizamos com 

frequência algumas das referências que serão apresentadas a seguir. Entendemos que é preciso 

levar em conta o que já se fez, ainda que, no caso das obras que elegemos para esta análise, os 

objetivos de trabalho sejam outros. 

Como não existe e não existirá, cremos, nada definitivo em análise linguística, sempre haverá 

lacunas a serem preenchidas e posições a discutir, mas é inegável a contribuição que esses 

trabalhos deram ao estudo da língua portuguesa. Começaremos, então, pelas gramáticas de 

linha normativa, seguiremos com a análise dos dicionários de regência verbal e daquele que 

nos serviu de fonte de dados e que já lida com as valências verbais.  

 

1.2 A categorização verbal em algumas gramáticas normativas   

 

As gramáticas de linha normativa com as quais trabalhei constituem uma importante fonte 

teórica para os que pretendem iniciar os estudos de língua portuguesa. Há nelas, contudo, 

pouca atenção aos fatos da língua, o que constrói lacunas e acaba por dificultar o trabalho 

daquele que ensina e, por consequência, o do aprendiz.  No tocante aos verbos do português, 

por exemplo, observamos que a tentativa de categorização, muitas vezes abordada sob o 

rótulo de transitividade ou regência verbal, é feita dentro do estudo do predicado e contempla, 

basicamente, um mesmo conjunto de grandes categorias: verbos transitivos, intransitivos e de 

ligação ou predicativos, como veremos a seguir. 

 

1.2.1 Said Ali  

 

Said Ali (1965, 1966) define os verbos nocionais como aqueles “que não sofrem a influência 

do anexo predicativo, e vêm usados com o mesmo sentido e o mesmo ofício de predicado 
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como se tal anexo não existisse” (1965, p. 158). O autor subdivide, na sequência, os verbos 

nocionais em transitivos e intransitivos.  

É interessante destacar que, em sua Gramática Secundária (1966)6, o autor coloca os verbos 

transitivos indiretos no grupo dos intransitivos, o que contradiz a própria definição que dá a 

esta última categoria ─ “verbos que não necessitam de outro termo” que lhes complementem 

o sentido (1966, p. 94). Isso fica mais evidente quando, na página seguinte (1966, p. 95), trata 

do objeto indireto – “o nome objeto indireto aplica-se, por extensão, também às expressões 

preposicionadas que completam o sentido de verbos intransitivos” (1966, p. 95). É o que 

também endossa na edição consultada da Gramática Histórica (1965), em que os transitivos 

indiretos são chamados de intransitivos relativos, para se distinguirem dos que chama de 

intransitivos puros ou absolutos. Said Ali ainda menciona, neste trabalho, o objeto indireto 

circunstancial, termo regido de preposição que, segundo define, assemelha-se às 

circunstâncias expressas por advérbios. O autor também cita, na categoria dos transitivos, os 

que, além do objeto direto, exigem “outro substantivo que designe o ente a quem a ação se 

destina” (p. 95), o objeto indireto ou objeto dativo. Esses verbos corresponderiam ao que 

tradicionalmente se conhece como transitivos diretos e indiretos simultaneamente, ou, 

conforme alguns manuais, bitransitivos.  

Quanto aos verbos relacionais, o autor os define como aqueles que se ligam a adjetivos ou a 

formas infinitivas de verbo nocional. São verbos, segundo afirma, “cuja acepção própria se 

apaga ou modifica por virem combinados com outro termo, originariamente anexo, ao qual 

transferem, ou com o qual dividem, o ofício de predicado da oração” (1965, p. 158). Estes são 

os que conheceremos posteriormente como verbos de ligação. Ao se associarem à forma do 

infinitivo, gerúndio ou particípio, recebem o nome de “verbo auxiliar” (1966, p. 94).  

Retomando, portanto, as categorias verbais de Said Ali são estas: relacionais, transitivos 

diretos, transitivos indiretos e intransitivos. 

                                                      
6 Publicada em 1923, antes da Gramática Histórica, de 1931. 
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1.2.2 Rocha Lima  

 

Rocha Lima (2000) acrescenta, à lista de Said Ali, os transitivos relativos, os quais 

apresentam um complemento preposicionado e se diferenciam dos transitivos indiretos por 

um traço semântico. Segundo o autor, o objeto indireto, complemento dos verbos transitivos 

indiretos, é “o ser ANIMADO a quem se dirige ou destina a ação ou que possui o estado que 

o processo verbal expressa” (p. 248, grifo do autor); os transitivos circunstanciais, que 

apresentam um “complemento de natureza adverbial”, tal qual conceitua Said Ali (1964), e 

ainda os transobjetivos. O exemplo dado para esta última categoria é com o verbo tornar: o 

sofrimento torna os homens humanos. Há, nesta construção, um anexo predicativo, humanos, 

“exigido pelo sentido da expressão semântica formada pelo verbo + objeto direto” (p. 341, 

grifos do autor). Nesse caso, portanto, pelo fato de “a compreensão do fato verbal” ir além do 

objeto direto, o verbo é nomeado transobjetivo.   

A lista completa de categorias de Rocha Lima contempla, portanto, verbos intransitivos, 

transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos relativos, transitivos circunstanciais, 

transobjetivos e verbos de ligação.  

 

1.2.3 Bechara  

 

Evanildo Bechara, que foi aluno e amigo de Said Ali, escreve, no prefácio da mais recente 

edição de sua Moderna Gramática Portuguesa, acerca do “constante esforço por aumentar a 

referência a fatos da língua” (BECHARA, 2015, p. 19). E, de fato, há um considerável 

número de observações e notas que se leem ao longo das mais de seiscentas páginas da 

gramática, que evidenciam uma tendência descritivista, mas os exemplos usados ainda são, 

em grande parte, extraídos dos “escritores corretos”7 ou de outras fontes representativas do 

“melhor” uso da língua, o que, entendemos, ainda prende a obra à vertente normativa.  

                                                      
7 “A gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e autoridade dos escritores 
corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos”. (BECHARA, 2015, p. 54) 
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No capítulo em que trata dos verbos, introduz a seção com um parágrafo acerca dos verbos 

nocionais e relacionais. Observe que o autor não distingue a categoria dos verbos de ligação, 

tal qual faz os gramáticos que citamos antes. Vejamos:  

A tradicional distinção de duas subclasses em verbos nocionais e verbos relacionais, 
que está na base da distinção de predicado verbal e predicado nominal, tem sido 
posta em questionamento por notáveis linguistas modernos. Esta distinção é válida 
sob certo aspecto semântico, mas não no que se refere à sintaxe; o núcleo da oração 
é sempre o verbo, ainda que se trate de um verbo de significado léxico muito amplo 
e vago (costuma-se dizer “vazio”, o que justifica a denominação tradicional de 
“cópula” ─ marca gramatical de identidade ─ e a classificação “relacional” de Said 
Ali). O verbo ser e o reduzido grupo de verbos que integram a constituição do 
chamado predicado nominal em nada diferem dos outros verbos: todos possuem “os 
morfemas de pessoa e número que com o sujeito gramatical dão fundamentos à 
oração” [AL.1,1994, 302]. Diz com muita justeza Benveniste que uma oração de 
verbo ser ”é uma oração verbal, paralela a todas as orações verbais” [EBv.1,169].  
(BECHARA, 2015, p. 222, grifos do autor) 

Na sequência, o autor discorrerá sobre o sistema geral das categorias verbais de Jakobson, 

entre as quais está a da voz ou diátese, que 

determina a relação entre o acontecimento comunicado e seus participantes. O 
primeiro participante lógico, o sujeito, pode ser agente do acontecimento (voz ativa) 
‘ou objeto do acontecer (voz passiva), ou agente e objeto ao mesmo tempo (voz 
média, incluindo o reflexivo): 

 

(BECHARA, 2015, p. 226) 

Na figura acima, o P se refere aos participantes no acontecimento, no caso, o sujeito, e a sigla 

AC abrevia “acontecimento comunicado”, segundo a teoria dos atos de fala de Jakobson 

(apud BECHARA, 2015, p. 223).  Toda essa parte introdutória levará ao estudo da morfologia 

e semântica verbais que o autor empreenderá na sequência. E, a exemplo do que fazem os 

autores citados até aqui, tratará mais objetivamente da divisão dos verbos segundo sua 

transitividade na seção em que apresenta o predicado, seu núcleo e determinantes. 

Como vimos, também nessa obra, é o conteúdo semântico do verbo que determina a 

transitividade (para nós, a valência), que Bechara descreve em termos de predicado “simples 

ou complexo” (p. 433, grifos do autor). O primeiro é integrado pelos verbos os quais, informa, 

“a tradição gramatical chama intransitivos” (p. 433, grifos do autor) e que “apresentam 

significado lexical referente a realidades bem concretas”, o que, portanto, exclui a necessidade 

de complementos. O último, é integrado por verbos cujo conteúdo lexical é de grande 
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extensão semântica e que, por essa razão, precisam de um complemento que lhes delimite o 

sentido. Esses são os verbos transitivos.  

O que o autor faz ademais é descrever, de modo bem detalhado, a natureza dos argumentos 

determinantes do predicado complexo. Analisa com bastantes exemplos o complemento 

direto, ou objeto direto, o objeto direto preposicionado, o complemento relativo que, a 

exemplo de Rocha Lima (2001), distingue do complemento objeto indireto e o 

complemento predicativo, ao qual dedica várias seções em que descreve, entre outros 

aspectos, a semelhança sintática entre este complemento e o objeto direto. Não se encontram 

explícitas nessa obra, portanto, outras categorias além das duas citadas: transitivos e 

intransitivos.  

Vale acrescentar que há nesse trabalho um claro esforço por desconstruir postulados 

tradicionais, como a distinção entre predicado verbal, nominal e verbo-nominal, o que 

certamente torna sua categorização mais simplificada, mas, a despeito disso, o autor reproduz, 

na sua “categorização” a mesma nomenclatura usada pela tradição gramatical.  

 

1.2.4 Cunha e Cintra  

 

Outra referência de gramática normativa, a dos últimos autores dos quais trataremos nesta 

subseção, Cunha e Cintra (2001), apresenta a classificação verbal menos detalhadamente do 

que Bechara e de maneira mais tradicional. Em vez do termo nocional, os autores usam 

significativo para designar verbos que “trazem uma ideia nova ao sujeito” (p. 135), os quais se 

dividem em intransitivos e em transitivos, que podem ser diretos, indiretos e simultaneamente 

diretos e indiretos. Para designar os verbos relacionais (SAID ALI, 1965,1966; BECHARA, 

2015), Cunha e Cintra (p.133) utilizam o termo tradicional verbos de ligação, ou copulativos, 

que definem como aqueles que servem para “estabelecer a união entre duas palavras ou 

expressões de caráter nominal”. Esses verbos, segundo os autores, não acrescentam uma ideia 

nova ao sujeito, servindo-lhe apenas de elo com o predicativo.  

Retomando, portanto, as categorias verbais de Cunha e Cintra, são intransitivos, transitivos 

diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos simultaneamente e verbos de 

ligação (ou copulativos). 
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Um dado que é, para nós, crucial e comum na abordagem de todos os autores que 

apresentamos nesta seção é a afirmação de que um mesmo verbo ora pode ser classificado 

como transitivo, ora como intransitivo. Observemos o excerto a seguir, extraído de Cunha e 

Cintra:  

A análise da transitividade verbal é feita de acordo com o texto e não isoladamente. 
O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente, 
ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Comparem-se estes exemplos: 
Perdoai sempre.   [=INTRANSITIVO] 
Perdoai as ofensas. [=TRANSITIVO DIRETO] 
Perdoai aos inimigos. [= TRANSITIVO INDIRETO] 
Perdoai as ofensas aos inimigos. [ =TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO]” 
(CUNHA; CINTRA, 2001, p. 138, grifos do autor). 

Também sobre isso escreve Bechara:  

Um mesmo verbo pode ser usado transitiva ou intransitivamente, principalmente 
quando o processo verbal tem aplicação muito vaga: 

Eles comeram maçãs (transitivo). 
Eles não comeram (intransitivo). (BECHARA, 2015, p. 433) 
 

E ainda:  

Esta particularidade só é possível quando a extensão significativa do verbo aponta 
para um termo geral (arquilexema) (   387) que englobe a natureza de todos os 
signos léxicos que naturalmente apareceriam à direita do verbo: 

Eles bebem pouco (algo líquido: água, refrigerante, suco, etc).  
O aluno não escreveu (um texto: bilhete, carta, oração, etc.) (BECHARA, 

2009, p. 415, grifos do autor). 

Ao afirmarem que um único verbo pode pertencer ao mesmo tempo a duas classes distintas, e 

isso se devendo a uma questão contextual, essas gramáticas contrariam a própria noção de 

classe e de função. O próprio Bechara endossa essa visão ao afirmar que 

somente palavras abstratas dotadas com FC8 ou com FCL9 podem ser classificadas 
categorialmente graças ao elemento C10; isto significa que uma mesma palavra FL11 
poderá figurar em classes distintas se apresenta diferentes significados C, como foi o 
caso de verde (adjetivo: “folha verde” e substantivo: “o verde da folha”) e amo 
(substantivo e verbo). Em suma: não podemos querer que a palavra verde, 
substantivo, pertença à classe da palavra verde, adjetivo, apenas porque tem o 
mesmo significado lexical, isto é, apelando para um traço que nada tem que ver com 
o critério com que está constituída a classe verbal. (BECHARA, 2015, p. 117, grifos 
nossos)  

                                                      
8 O mesmo que “formas categoriais” ou “categoremas”. 
9 Refere-se a “palavras com significado léxico e categorial”. 
10 O mesmo que “significado categorial” 
11 O mesmo que “formas léxicas” ou “lexemas” 
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Entendemos isso com base em Perini (2008, 2016), que afirma que funções são definidas 

dentro de um contexto, ao passo que as classes são definidas fora. O autor usa o exemplo da 

palavra gato, sobre a qual desenvolve a seguinte reflexão: 

A que classe pertence a palavra gato? 
Qual é a função sintática da palavra gato? 
Não há grande dificuldade em responder (a) ─ gato é, digamos, um substantivo. Mas 
a pergunta (b) não tem resposta possível; só pode ser respondida se for fornecido um 
contexto, porque gato pode ter diversas funções sintáticas: pode ser sujeito, objeto 
direto, predicativo do sujeito, complemento de preposição. Ou seja, uma função se 
caracteriza pela inserção de uma unidade em determinado entorno gramatical ─ gato 
é sujeito em  
[6] Gato dá muito trabalho. 
Já a classe se caracteriza pelo potencial funcional da unidade, ou seja, pelo que a 
unidade pode ser ─ as funções que ela pode ocupar na sentença. [...] Na frase [6], 
essa palavra é sujeito. Mas ela continua podendo ser objeto, em outra frase. Assim, 
mudando o contexto, pode mudar a função de gato; mas sua classe é sempre a 
mesma, porque a classe se define por potencialidades, não por realidades presentes 
do contexto. Gato é “substantivo” porque pode ser núcleo de um sintagma nominal, 
pode vir precedido de artigo etc. Essas funções possíveis constituem seu potencial 
funcional. (PERINI, 2008, p. 94, grifos do autor) 

Nesse sentido, pensar que o verbo pode se realizar ora transitivamente, ora intransitivamente é 

tratar de sua função ou, usando os termos de Perini, de seu potencial funcional. Assim, cada 

verbo apresenta um potencial funcional e poderia se enquadrar em uma única classe, definida 

de acordo com o objetivo descritivo daquele que o pesquisa.  

Neste trabalho, avaliamos o que chamaremos de potencial valencial de cada verbo, ou 

valência, porque buscamos, a partir das construções em que ele pode ocorrer, descrever seu 

comportamento sintático-semântico a fim de buscar generalizações que podem, esperamos, 

enquadrá-los em uma classe.  

 

1.3 Os dicionários de regência e de valência verbal 

 

Outros estudiosos buscaram descrever e registrar o comportamento sintático-semântico verbal 

em dicionários. Dada a própria natureza do suporte, as obras a seguir, apresentam, em vez de 

uma lista de classes, os verbos em verbetes, que se configurarão de acordo com as escolhas 

teórico-metodológicas de cada autor. Veremos, nos dois primeiros apresentados, uma linha 

mais tradicional de categorização, ao passo que o último já se aproxima do que esta pesquisa e 

o projeto em que ela se insere adotaram como proposta de descrição. Nesta seção, optamos 
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por dispor os dados de categorização de cada autor em quadros, para facilitar a comparação e 

a análise. 

 

1.3.1 Fernandes  

 

Embora não tenha sido o pioneiro nessa empreitada, conforme cita numa nota ao leitor em sua 

primeira edição, o Dicionário de Verbos e Regimes de Francisco Fernandes (1956) pode ser 

considerado um trabalho basilar para os estudiosos do assunto.  

Definida pelo autor como um dicionário de regência verbal, a obra contém mais de 11.000 

verbos e suas respectivas acepções e regências. Muitos destes, segundo Fernandes, são verbos 

ainda não dicionarizados ou, como chamou, “neologias bem formadas que hajam merecido o 

beneplácito do uso” (1956, p. 7), o que denota uma preocupação do autor com a língua em 

uso na fala, não só com a escrita, embora o parâmetro de uso sejam sempre os escritores “de 

boa nota”.  Além desses, o dicionário também registra verbos e expressões antigas, e também 

“estrangeirismos”, verbos emprestados de outras línguas usados no âmbito das artes e da 

ciência. 

Quanto às categorias em que subdivide os verbos, Fernandes diz ter adotado uma 

“terminologia eclética”, baseada na “lição dos mestres do idioma”. Divide os verbos em 

intransitivos, relativos, birrelativos, transitivos, transitivo-relativos, predicativos, 

transitivo-predicativos e pronominais. Resumimos no quadro a seguir a definição que 

Fernandes faz de cada categoria, seguida de um dos exemplos utilizados pelo autor para 

representar cada uma delas. 
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Quadro 1 - Categorias verbais segundo Fernandes (1956) 

Categoria Definição Exemplo 

Intransitivos Esses verbos ocorrem na frase sem a necessidade 
de complemento, tal como vimos na análise das 
gramáticas normativas, ou podem se juntar a 
adjuntos adverbiais, sem que estes lhes 
complementem o sentido. 
 

“‘E o animal que RI e 
CHORA, a imagem da 
divindade, onde é que se 
escondera? ’ (A. Herculano, 
Eurico, 24) ” 

Relativos São os que a GT12 chama de transitivos indiretos, 
que podem se ligar, portanto, a um objeto indireto 
ou, como chama Fernandes, a um complemento 
terminativo. 
 

“‘Batia na mulher, batia no 
Alfredo. ’  (Mário Barreto, 
Atr. Do dicionário, 49). ” 

Birrelativos São aqueles cujo sentido se define a partir da 
coocorrência de dois objetos indiretos. 

“‘E dêsse13 dano lhe resultou 
deidade gloriosa’ (Camões, 
Lusíadas, VI, 24.) ”  

Transitivos Esses correspondem aos que a GT chama de 
transitivos diretos. 
 

“‘A corrupção dos últimos 
tempos concluíra A SUA 
OBRA. ’ (A. Herculano, 
Eurico, 120) ” 

Transitivo-relativos Esses correspondem, na GT, aos transitivos diretos 
e indiretos simultaneamente, ou seja, verbos que se 
ligam, ao mesmo tempo, a um objeto direto e a um 
objeto indireto. 
 

“‘O que não nos parece 
conveniente, é enxertar 
nesse compromisso político 
MATÉRIAS DE 
ADMINISTRAÇÃO. ’ (Rui, 
Queda do Império, II, 250). 
” 

Predicativos Os que se ligam a um complemento predicativo 
(substantivo, adjetivo ou advérbio), que atribui ao 
sujeito uma qualidade ou estado, na GT, 
corresponde aos verbos de ligação.   
 

“‘O negócio VAI BEM. ’ 
(Morais, Dicionário.) ” 

Transitivo-
predicativo 

São os que se ligam a um objeto direto e a um 
“adjunto predicativo”, ou, nos termos tradicionais, 
um predicativo do objeto, que segundo Fernandes, 
“inteira a significação verbal”. 
 

“‘Não os considera SAL por 
semelhança. ’ (Vieira, 
Sermões, VII, 144.) ” 

Pronominais Verbos que se constroem seguidos de pronome 
oblíquo correspondente à mesma pessoa do sujeito. 

“‘Apenas SE viu dentro 
daquele recinto, ficou 
imóvel, com os braços 
estendidos para o teto. ’ (A. 
Herculano, Lendas e 
narrativas, I, 266) ” 

Fonte: adaptado de Fernandes (1956, p. 25-27, grifos do autor) 
                                                      
12 Gramática Tradicional. 
13 Optamos por transcrever as citações tais quais se encontram nos originais e, portanto, não procedemos à 
revisão do conteúdo, por exemplo, segundo o Novo Acordo Ortográfico (1990) vigente. Também mantivemos o 
mesmo esquema de grifos presente na obra, isto é, caixa-alta nos verbos intransitivos e para os complementos 
verbais e itálico para os nomes das obras citadas, pelo autor, nos exemplos.  
 



24 

Como se vê, com suas oito classes, Fernandes dá um passo na direção de reconhecer a grande 

complexidade de se classificar verbos, isto é, há mais possibilidades de categorização do que 

se supõe.   

Tal como constatamos na análise das gramáticas normativas, entretanto, idiossincrasias são 

apenas mencionadas e, portanto, a afirmação de que um mesmo verbo pode ser ora transitivo, 

ora intransitivo também é sustentada por Fernandes. Veja a seguir uma nota do autor acerca 

disso: 

NOTA II ─ A teoria corrente, de que o verbo transitivo é aquêle que exige 
complemento para formar sentido, não satisfaz, porquanto verbos há de predicação 
completa, que, por isso que aparecem seguidos de um objeto direto, passam para a 
categoria dos transitivos. Ex.: “As raparigas da classe piscatória dançavam A 
CIRANDA e A CANA-VERDE. ” (Camilo C. Branco, Vingança, 84.) “Tinha a testa 
enrugada, como quem vivera VIDA DE CONTÍNUO PENSAR. ” (A. Herculano, 
Lendas e narrativas, I, 234.) 

Por outro lado, não é menos comum encontrarem-se verbos de predicação 
incompleta, os quais, porque aparecem na frase desacompanhados do respectivo 
objeto, são considerados intransitivos. Ex.: “Esta faca não CORTA. ” (C. Lago, O 
que é correto, 10.)  “Para que seus olhos não VEJAM, seus ouvidos não OUÇAM. ” 
(Monte Alverne, Obras, I, 41.) 

Não há, pois, rigorosamente falando, diferença apreciável entre essas duas classes 
de verbos. “A idéia que queremos exprimir é que torna o verbo transitivo ou 
intransitivo. ” (C. Lago, ob. cit.) (FERNANDES, 1956, p. 26, grifos do autor). 

 

Observe que no último trecho da nota, em que Fernandes cita Cândido Lago, fica evidente a 

não distinção entre classe e função sobre a qual tratamos no capítulo anterior. Ao afirmar que 

a classe verbal está atrelada ao que se quer dizer, leia-se contexto, o autor trata, na verdade, do 

conjunto de funções, ou nos nossos termos, do potencial valencial do verbo. Nesses moldes, 

então, um mesmo verbo, no dicionário de Fernandes (1956), figurará em várias “classes” 

como se pode ver com o exemplo do verbete colocar, cujas informações adaptamos ao quadro 

a seguir: 
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Quadro 2 - O verbete colocar no dicionário de Fernandes (1956) 

Colocar 

Categoria Sentido (s) Exemplo (s) 

Transitivo-relativo Pôr “Depois emborcou um prato fundo de louça azul 
e ao lado COLOCOU uma colher e um garfo de 
metal. “ (Taunay, Inocência, 36.) “COLOQUEI-
o no melhor recanto da Terra. ” (Jucá, 
Crepúsculo, 11.) 
 

Sobrepor “COLOCANDO sempre os meus deveres acima 
dos meus interesses. ”  (Rui, Correspondência, 
362.) 
 

Transitivo Dispor, coordenar “A dificuldade já tão grande de bem COLOCAR 
os pronomes. ” (M. Barreto, Novíssimos, 154) 
 

Vender, passar, 
dispor de 

“Em dois meses Barra conseguiu COLOCAR 
todos os cartões (de rifa). ” (G. Coutinho, 
Morungaba, 37) 
 

Empregar  “COLOCOU todos os parentes. ” 
 

Pronominal Tomar posição “Chegou o nosso indivíduo, COLOCANDO-se 
no mesmo lugar. ” (M. Assis, C. 
fluminenses,185) 
“Três são as posições em que pode COLOCAR-
se o homem público. ” (Garrett, apud Aulete.)  
 

Conseguir emprego “O homem já se COLOCOU. ” (Séguier.) 
 

Fonte: adaptado de Fernandes (1956, p. 151, grifos do autor) 

Da análise desse verbete, constata-se que o mesmo verbo figura em três categorias diferentes: 

transitivo-relativo, transitivo e pronominal. Vale observar, ainda, que o autor não aponta, 

por exemplo, o uso do verbo colocar no sentido de dizer, expor algo, ocorrendo numa 

construção de comunicação, o que aparecerá, depois, no mesmo verbete em Borba (1990). 

Com um estudo diacrônico do verbo, poder-se-ia responder o porquê dessa ausência, mas, por 

não ser o foco deste trabalho, deixaremos isso para futuras pesquisas.  
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1.3.2 Luft  

 

O modelo de dicionário de Fernandes inspirou posteriormente o Dicionário Prático de 

Regência Verbal, de Celso Pedro Luft (2010), que, apesar de ampliar sua lista de categorias, 

endossa os mesmos pressupostos teóricos que contêm as gramáticas citadas e o dicionário de 

Fernandes, principalmente ao afirmar que um mesmo verbo pode figurar em “classes” 

distintas. Entretanto, naquela época, já seguindo o que reza a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira  (NGB) (1959), Luft rejeita a utilização do termo “bitransitivo”, adotado pelo 

dicionário Aurélio sob o nome de “bitransitivo indireto” e que os define como os “verbos com 

dois complementos preposicionados” (apud LUFT, 1987, p. 11) o que, para Luft, não existe. 

Luft assevera que, embora o termo tenha sido anteriormente empregado para os verbos que 

tenham concomitantemente objeto direto e objeto indireto, por não constar na NGB, não seria 

adotado. O autor utilizará, no lugar, transitivo direto e indireto. 

Quanto aos verbos pronominais, os que ocorrem seguidos de um pronome oblíquo, Luft 

sustenta que são, na verdade, verbos transitivos diretos e, por esse motivo, os distinguirá na 

categoria dos transitivos diretos pronominais. Nesse sentido, para o autor, tanto nas 

construções reflexivas como Feriu-se com a faca, quanto nas de voz ativa com pronome 

oblíquo como Feriu-o com a faca, tem-se a mesma estrutura sintática: Sujeito - Verbo - 

Objeto Direto [S V OD]. O mesmo também se daria, segundo o autor, com verbos que só 

ocorrem com pronome reflexivo como queixar-se ou suicidar-se, embora, nesses casos, o 

complemento seja chamado de “objeto direto fossilizado ou obliterado”. Há ainda, nesse 

conjunto, os que, além da transitividade direta do pronominal, apresentam transitividade 

indireta, como ocorre com lembrar-se (de), arrepender-se (de) entre outros. O quadro a seguir 

resume as classes apresentadas por Luft em seu dicionário: 
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Quadro 3 - Categorias verbais de Luft (2010) 

Categoria Sigla/abreviatura Exemplo 

Intransitivo Int O sol já nasceu.  

Transitivo direto TD O jovem distraiu a criança.  

Transitivo direto pronominal TDp Ana se beliscava de raiva.  

Transitivo direto e indireto TDI A moça endereçou a carta ao 
programa.  

Transitivo direto e indireto 

pronominal 

TDIp Carlos atribuiu-lhes a culpa pelo 
atraso. 

Transitivo direto pronominal e 

indireto 

TDpI Jaime libertou-se das drogas. 

Transitivo indireto TI O bandido duelou com a polícia. 

Transitivo indireto pronominal TIp Marta e Paulo já se falaram. 

Predicativo14 Pred Rogério é ansiosíssimo. 

Fonte: Luft (2010, p.5-17) 

Na descrição do verbete, Luft usa a sigla que designa a (s) categoria (s) à (às) qual (is) 

pertence o verbo, seguida das respectivas acepções. Nem todas as acepções, entretanto, são 

exemplificadas com construções específicas, o que fez com que, no quadro acima, 

inseríssemos exemplos nossos.  

Vejamos como o autor construiu o verbete do verbo colocar, que adaptamos e resumimos no 

Quadro 4 a seguir:  

                                                      
14 Tal qual Fernandes (1957), Luft chama de verbo predicativo o que as gramáticas normativas chamam de verbo 
de ligação. 
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Quadro 4 - O verbete colocar de Luft (2010) 

Colocar 
Sigla Sentido Exemplo 

TDI Colocá-lo em, sobre (em cima, 
acima de) / abaixo de, ao lado, 
etc.... Pôr (em algum lugar) 

Colocar os livros na estante (sobre a mesa, 
junto à escrivaninha, etc). 

Colocá-lo em..., 
Pôr, situar (moralmente) 

Colocar alguém num impasse (numa 
situação difícil). 

Situar Colocar uma questão no campo da 
Psicologia. 

Situar geograficamente Colocar erradamente Uruguaiana no 
Uruguai. 

Investir; aplicar  Colocar o dinheiro em letras de câmbio (na 
poupança, etc). 

Colocá-lo sobre, acima de... 
Antepor, sobrepor 

Colocar uma questão sobre as demais. 
“Colocando sempre os meus deveres acima 
dos meus interesses” (Rui: Fernandes). 

TD (I)15 Colocá-lo (em...) 
Colar; fixar; pôr 

Colocou os selos na carta.  
Colocou os selos e despachou a carta. 

Dispor, ordenar sintaticamente Colocar os pronomes (nos devidos lugares). 
Colocá-los antes ou depois do verbo. 

TDp (I) Colocar-se (em)  
Conseguir emprego; empregar (-se) 

Colocou os filhos (numa empresa). 
Os rapazes se colocaram (num banco). 

TDI Colocá-lo em  (Sem exemplo) 

TDpI  Colocar-se em... (Fazer) conseguir 
certa colocação ou classificação 
 

Ele colocou o cavalo (time, etc) em segundo 
lugar. 
“O cavalo colocou-se em segundo lugar” 
(Nascentes).  

(Fazer) tomar posição, instalar (-se) Colocaram-nas/Colocaram-se no melhor 

camarote. 

TD Colocá-lo 

Estabelecer; instalar 

Colocar uma loja de calçados. 

Vender; conseguir comprador para Colocar títulos (mercadorias, etc). 

Trazer a discussão; apresentar; 

expor 

Colocar uma questão, um problema. 

TDpI Colocar-se em... Situar-se 
(moralmente) 

Colocar-se no devido lugar, no seu (devido) 
lugar.  

Fonte: Luft (2010, p. 124). 

                                                      
15 Segundo a lista de convenções da obra, os parênteses indicam “elemento opcional ” (p. 20) e, nesse caso, 
entendemos que se trata da possibilidade de se omitir, no uso, o objeto indireto.  
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Embora a descrição inscrita no verbete de Luft seja mais ampla do que a que se encontra nas 

gramáticas normativas, o trabalho acaba por se perder na repetição das informações e 

estruturas, o que, acreditamos, dificulta, por exemplo, generalizações. 

O volume de informações constantes no verbete colocar, que mostramos no quadro anterior, 

poderia ser bem mais reduzido caso se optasse pela informação dos papéis temáticos, uma vez 

que as estruturas sintáticas de muitas das acepções é praticamente a mesma. É o que ocorre 

logo no primeiro conjunto de acepções inscrito na categoria TDI, cuja estrutura da maioria das 

construções poderia ser expressa, na notação que propomos nesta pesquisa, simplesmente 

como  

SujV>Agente   V     SN> Tema   X> Meta.  

Isso ocorre, vale salientar, devido aos objetivos descritivos da obra e, portanto, o fato de não 

corresponder a nossas expectativas de consulentes em alguns aspectos, não lhe retira o mérito 

de importante fonte de dados.  

Veremos que o próximo dicionário que vamos analisar na próxima subseção avança bastante 

na descrição dos verbetes.  

 

1.3.3 Borba et al. 

 

Fruto de um longo e árduo trabalho em equipe, composta por professores e licenciados em 

Letras da Unesp de Araraquara, entre outros colaboradores, o Dicionário Gramatical de 

Verbos de Francisco Borba et al (1990) representa um avanço no campo da investigação e 

descrição do comportamento sintático-semântico verbal.  A partir da análise dos mais de 

12.000 verbos que integram a obra de Fernandes (1940), apresentada no início desta seção, 

Borba e sua equipe extraíram cerca de 6.000, em uso na língua à época, para compor o 

dicionário. 

Diferentemente dos demais trabalhos apresentados até aqui, nele já se usa o termo valência, 

que é definida como o “conjunto de relações estabelecidas entre o verbo e seus argumentos ou 

constituintes indispensáveis; esquema subjacente ou matriz responsável pelo valor sintático-
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semântico do verbo” (p. XXI). Esse esquema subjacente a que os autores se referem 

corresponde à estrutura argumental exigida pelo verbo, ou seja, o número de constituintes 

verbais e sua natureza sintático-semântica.  

Borba et al já incluem, portanto, na descrição dos verbetes que compõem a obra, alguns 

papéis temáticos e outras informações semânticas que distinguem cada acepção do verbo, o 

que gera bastantes informações, contudo sem explicitações ou mais observações que visassem 

a qualquer tentativa de generalização. Isso, obviamente, ocorre por ser a obra um dicionário, 

cujo objetivo é exatamente exprimir as variadas acepções existentes para cada verbo, não os 

categorizar.  

Como todo trabalho dessa ordem, está passível de problemas, conforme apontou Perini 

(2008), acerca do verbete gostar. Segundo observou, os autores fazem uma representação 

“inutilmente difusa” da semântica do complemento deste verbo ao indicarem-no, em duas das 

acepções, como “nome indicativo de algo comestível/bebível” (ex.: Porco gosta de 

mandioca) ou   “+ nome animado” (ex.: Átila gosta das mulheres magras), o que, em nossa 

análise, seria agrupado em um mesmo papel temático, Paciente, dispensando repetições.  

 Como dissemos, entretanto, o fato de ser a obra um dicionário justifica o volume de 

informações, mesmo que repetidas, o que não diminui o valor da obra como fonte de dados, 

mas deixa intocada a necessidade de sistematizá-los em termos de generalizações válidas, que 

é o que se procura fazer no Projeto VVP.  

A exemplo do que fizemos com os dicionários de Fernandes (1956) e Luft (2010), vejamos 

como o verbete colocar é apresentado no dicionário: 
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Quadro 5 -  O verbete colocar de Borba et al (1990) 

                                                                                                            (Continua)  

Colocar 

Descrição sintático-semântica Exemplo 

I - Indica ação-
processo com sujeito 
agente.  

1. Com dois complementos: 
um expresso por nome e outro, 
locativo, ou da forma a + nome 
abstrato, significa pôr 

“A irmã colocou o roupão 
no cabide (OE, 122) ”  

“O tricolor colocou o seu 
passe à venda. ” 

2. Com complemento expresso 
por nome concreto não-
animado, significa assentar 

“O pedreiro passa o dia 
todo a colocar tijolos. ” 

3. Com dois complementos: 
um expresso por nome humano 
e outro da forma em + nome de 
cargo ou instituição, significa 
dar emprego a, empregar 

“O gerente colocou seu 
filho na subchefia. ” 

4. Com dois complementos: 
um expresso por nome 
designativo de quantidade de 
quantidade de dinheiro e outro 
da forma em + nome 
designativo de aplicação, 
significa aplicar, empregar 

“Coloquei meu salário na 
poupança. ” 

5. Com complemento expresso 
por nome designativo de 
estabelecimento comercial ou 
industrial, significa estabelecer, 
instalar. 

“Leo colocou uma 
fabriqueta com o dinheiro 
que herdou do sogro. ” 

6. Com complemento expresso 
por nome designativo de 
mercadoria, significa vender.  

“Rosa fazia pastéis e 
colocava toda a sua 
produção. ” 
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Quadro 5 -  O verbete colocar de Borba et al (1990) 

(Conclusão)  

Colocar 

Descrição sintático-semântica Exemplo 

I - Indica ação-processo com 
sujeito agente. 

7. Com complemento 
expresso por nome 
designativo de problema, 
posição ou informação, 
significa trazer à baila ou à 
discussão, apresentar, expor. 

“Coloquei, durante a 
reunião, os verdadeiros 
problemas da firma. ” 

8.  Com dois complementos: 
um expresso por nome 
humano e outro da forma em 
+ nome abstrato designativo 
de posição ou situação, 
significa situar moralmente 

“Novamente ele me 
colocava numa situação 
falsa. ” (CCA, 251) 

9. Com dois complementos: 
um expresso por nome 
designativo de acidente 
geográfico e outro, locativo, 
significa situar 
geograficamente 

“Os jornais americanos 
colocaram São Paulo no 
Amazonas. ” 

II – Indica processo, na forma 
pronominal, com sujeito 
beneficiário expresso por nome 
humano 

 

1. Significa conseguir 
emprego 

“Demorou, mas ele 
acabou colocando-se.” 

2. Na forma pronominal, com 
locativo, significa tomar 
posição, instalar-se 

“Para ver o Nei, Márcia 
colocou-se na primeira 
fila. ” 

III - Indica ação Com complemento expresso 
em discurso direto/indireto, 
significa dizer 

 

“Você é incompetente, 
colocou-lhe João. ” 

Fonte: Borba et al. (1990, p. 284, grifos nossos). 

Observe que, em vez de classes, o dicionário registra características semânticas mais gerais e 

as refina em cada acepção do verbo. Ao elaborarmos nossa valência, esse conjunto de 

informações será bem mais sucinto, uma vez que muitas das construções exemplificadas são 

representantes de uma mesma diátese, como demonstraremos no capítulo 4. 
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Nossa proposta de descrição da valência verbal teve em Borba et al essencial fonte de dados, 

uma vez que a substância com que lidamos é abundantemente expressa no dicionário. Nossos 

propósitos descritivos são outros, entretanto, e visam a uma simplificação na representação da 

configuração sintático-semântica dos verbos do português, conforme apresentaremos no 

próximo capítulo.  
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2 OS OBJETIVOS DO TRABALHO E A METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Diferentemente do que fazem alguns trabalhos nessa área, que se valem de exemplos 

extraídos da escrita, por exemplo, dos “melhores exemplares de uso da língua culta”, como 

fazem as gramáticas normativas, as construções que comporão nossas valências vêm do 

português falado e muitas vezes não corresponderão ao uso dito culto. Como não usamos um 

corpus para essa pesquisa, valemo-nos de dados de nossa própria intuição de falantes da 

língua, seguindo o que vem sendo feito no projeto VVP. Isso, claro, não significa uma 

negação da relevância do trabalho de corpus: a metodologia nos é imposta pela limitação de 

tempo e recursos disponíveis para a realização da pesquisa.  

O primeiro e fundamental objetivo deste trabalho de pesquisa é, baseando-se no método 

descritivo desenvolvido por Perini (2015) para o VVP, levantar a valência do verbo colocar e 

de outros 24 verbos que traduzimos da classe dos verbos de colocação de Levin (1993). Em 

sua pesquisa, para proceder à categorização de cada verbo, a autora se apoiou na hipótese de 

que “[...] o comportamento verbal, especialmente no que diz respeito “à expressão e 

interpretação de seus argumentos, é em grande parte determinado por seu significado” 

(LEVIN, 1993, p. 14)16. Levin acredita, desse modo, que “se as propriedades sintáticas de um 

verbo realmente seguem em grande parte seu significado, então deve ser possível identificar 

princípios gerais que derivam o comportamento de um verbo a partir de seu sentido. ” (p. 11).  

As classes que criou, portanto, devem agrupar verbos cujo comportamento sintático é 

parecido e que, segundo entende, “devem ter algum componente de significado em comum” 

(p. 5)17. A partir disso, a autora estuda um conjunto de alternâncias que os verbos membros de 

suas categorias compartilham e, apesar de alguns problemas teórico-metodológicos, seu livro 

contém um grande corpo de dados preliminarmente analisados. Quanto às idiossincrasias, são 

fartamente explicadas nas notas que introduzem cada categoria apresentada, como se pode ler 

no comentário sobre a subcategoria dos “Put Verbs” que transcrevemos a seguir: 

Estes verbos referem-se a colocar uma entidade em algum local. A localização é 
expressa através de uma frase preposicional encabeçada por uma de uma série de 

                                                      
16 “the behavior of a verb, particularly with respect to the expression and interpretation of its arguments, is to a 
large extent determined by its meaning.” 
17 “Moreover, verbs that fall into classes according to shared behavior would be expected to show shared 
meaning components.” 
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preposições locativas. No entanto, a posição da preposição desta frase não pode ser a 
preposição de meta ou a preposição de fonte. Estes verbos não têm usos intransitivos 
relacionados. Alguns deles têm nominais zero-relacionados; esses nominais têm uma 
variedade de significados.18 (LEVIN, 1993, p. 112) 

Essa metodologia adotada por Levin, entretanto, trazida para nosso contexto, mostrou-se falha 

no conjunto que analisamos, como veremos na próxima seção. Isso já era esperado, de alguma 

forma, tendo em vista as diferenças léxicas entre línguas, mas não deprecia a obra, até porque 

a autora é bastante cautelosa no que propõe, por exemplo, na avaliação dos dados. Nesse 

sentido, ao afirmar que o comportamento sintático dos verbos de uma classe é “parecido”, 

deixa espaço aberto para quaisquer pontos fora da curva. Isso que observamos aqui, vale 

reforçar, não reduz a importância do estudo de Levin para o trabalho que empreendemos nesta 

pesquisa.  

Como objetivo mais específico, então, ainda tomando como base a hipótese que norteou o 

trabalho de categorização dessa mesma autora, queríamos verificar se seria o significado dos 

verbos suficiente para prever a sua categorização e, consequentemente, para o 

estabelecimento da classe de verbos de colocação no português. Entretanto, uma pergunta 

surge: Em nosso contexto, estaríamos lidando com verbos de colocação ou, como 

suspeitamos, com diáteses de colocação?   

No tocante à metodologia empregada, primeiramente procedemos à tradução de todos os 216 

verbos19 que compõem a categoria dos verbos de colocação de Levin, o que resultou num 

total de 368 correspondentes em português, uma vez que muitos equivaliam a mais de um 

verbo em nossa língua. É o que ocorre com “spread”, que se pode traduzir como espalhar, 

propagar, disseminar, estender ou cobrir. O contrário também ocorreu com o próprio 

colocar, por exemplo, que corresponde, no inglês, aos verbos “set”, “lay” e “hang”.   

Há ainda o fato de que a autora coloca um mesmo verbo em mais de uma subcategoria ou 

mesmo em outra categoria, o que, como já mencionamos, parece contrariar sua própria 

hipótese e escolha metodológica. No conjunto dos verbos de colocação, “blanket”, “carpet”, 

“loak”, “garland”, “veil”, “ornament”, “wreathe” aparecem nas subcategorias dos “Fill 

Verbs” e na dos “Butter Verbs”. Já o verbo “string”, aparece em três, na dos “Spray/Load 

Verbs”, na dos “Pocket Verbs” e na dos “Butter Verbs”.  O verbo “squeeze”, é um dos verbos 

                                                      
18 “These verbs refer to putting an entity at some location. The location is expressed via a prepositional phrase 
headed by one of a range of locative prepositions; however, the preposition heading this phrase cannot be the 
goal preposition to or the source preposition from. These verbs do not have related intransitive uses. Some of 
them have zero-related nominals; these nominals have a variety of meanings.” 
19 A lista completa está no Apêndice A, na página 81. 
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que aparecem em duas categorias distintas. Ele figura tanto na subclasse “Funnel verbs”, dos 

verbos de colocação, como na ‘Knead Verbs’20, que pertence à categoria dos verbos de 

criação e transformação21. Isso, como vemos, faz mais sentido se entendermos suas categorias 

como traços funcionais, como defendemos. De qualquer modo, o trabalho de Levin se fez sem 

uma discussão prévia, para o leitor, das noções teóricas empregadas, o que leva a algumas 

dificuldades. 

Traduzidos os verbos, o próximo passo foi eliminar aqueles cujos significados em português 

não evocassem COLOCAÇÃO22, como o verbo “arrange” (arranjar, organizar) e, além desses, 

aqueles cujas valências já constam no projeto VVP.  

Na sequência, estudamos o esquema COLOCAR, definir a estrutura sintático-semântica das 

diáteses de colocação e, por fim, levantar as valências dos verbos em estudo. Para isso, 

utilizamos o dicionário de Borba et al (1990), o qual nos forneceu as acepções de cada verbo, 

a partir das quais elaboramos as diáteses e consequentemente as valências, cujos conceitos 

serão apresentados na próxima seção. 

Na elaboração das diáteses, foi preciso desconsiderar expressões idiomáticas23, porque não 

são construções e, portanto, não haveria possibilidade de se fazer uma análise interna delas. 

Embora tenham surgido frases, no conjunto de diáteses analisado, que pareçam estar se 

configurando como expressões fixas, por escaparem aos objetivos trabalho, não as 

analisamos.  

 

                                                      
20 Levin (1993, p. 176) 
21 Verbs of Creation and Transformation (idem, p. 172) 
22 Como apontamos em nota anterior, usaremos caixa alta sempre que nos referirmos ao esquema, cuja noção 
será ampliada no capítulo 3, para se diferenciar das menções ao verbo colocar, que aparecerá sempre em 
minúsculas e em itálico. 
23 Segundo Fulgêncio (2008) afirma, em sua tese de doutorado, “uma expressão fixa é uma sequência de palavras 
memorizada em bloco”, isto é, não interpretamos os sentidos de cada unidade lexical que a compõe e, portanto, 
seus sentidos não são entendidos por meio de regras gerais.  
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2.1 Os conceitos de valência e de diátese 

Perini (2015, p. 6) define a valência verbal como “um conjunto de diáteses em que um verbo 

ocorre; e um verbo pode ocorrer em outras construções24 que não são diáteses e que não 

pertencem a suas valências, porque elas não distinguem um verbo entre outros da língua. ”25  

Em vista do que define Perini, só consideramos diátese e, portanto, apta para compor a 

valência verbal, uma construção que sirva para subcategorizar verbos. Vejamos alguns 

exemplos:  

[1] Paulo estudou toda a lição. 

[2] Paulo não estudou toda a lição.  

A construção [2] é a negação da [1] e, uma vez que qualquer verbo do português aceita uma 

construção negativa, esta não funcionaria para subcategorizar verbos. [2], portanto, não 

configura diátese e não compõe a valência verbal de nenhum verbo. 

Além das negativas, também temos razões para não considerar diátese a construção de voz 

passiva. Este tipo de construção só seria possível, segundo a GT, com os verbos considerados 

transitivos (CUNHA; CINTRA, 2001), uma vez que apenas os objetos desses, na voz ativa, 

poderiam se transformar nos sujeitos da passiva. Em sua forma analítica, a passiva se constrói 

pela locução formada por verbo ser mais o particípio do verbo principal da ativa.  

[3] Colocaram o peixe no freezer.  (Ativa) 

[4] O peixe foi colocado no freezer. (Passiva analítica)  

Há outros verbos, como estar e ficar, que podem funcionar como auxiliares nas passivas, mas 

indicando estado ou mudança de estado. 

[5] A cidade está cercada pelas águas. 

[6] A cidade ficou cercada pelas águas.  

                                                      
24 Semelhante ao conceito goldberguiano de construção (1995, p. 1), pareamento de forma e significado_ esta se 
define, segundo Perini, pelos seus constituintes sintáticos e pela relação semântica que cada um destes tem com o 
verbo da oração. (2010, p. 50) 
25 “the valency of a verb is the set of diatheses in which it occurs; and a verb can also occur in other 
constructions, which are not diatheses, and do not belong to its valency, because they do not individualize this 
verb as against other verbs of the language.” 
 



38 

Seguindo o sistema de formação de passiva da GT, poderíamos entender que as construções 

passivas que listamos acima poderiam ser diáteses em que ocorrem os verbos colocar e 

cercar. Se nos detivermos, entretanto, nos particípios envolvidos, veremos que há diferenças 

que não são relevadas na análise tradicional. 

Perini (2010, 2015), distingue dois tipos de particípio, um nominal e um verbal. Vejamos: 

[7] Paloma havia colocado a torta no freezer. 

[8] A torta foi colocada no freezer por Paloma. 

À primeira leitura, já se pode distinguir, sintática e morfologicamente, as duas formas do 

particípio de colocar, pois em [7], a forma é integrante de uma locução verbal e é invariável, 

critério que a identifica, segundo Perini, como um particípio verbal. Já em [8], tem-se a forma 

variável, um modificador, que concorda em gênero e número com o SN que modifica, “a 

torta”. Nesse sentido, se o SN sujeito fosse, por exemplo, masculino e plural, o particípio 

deveria igualmente ficar no masculino e no plural. Veja: 

[9] Os peixes foram colocados no freezer por Paloma. 

Em [7], portanto, temos um particípio verbal, numa locução com o verbo haver em sua forma 

auxiliar, o que corresponde ao Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. Essa construção 

representa uma diátese que compõe a valência do verbo colocar e qualquer outra forma deste 

verbo poderia ocupar o lugar da locução presente em [7], veja: 

[10] Paloma colocou a torta no freezer. 

[11] Paloma colocaria a torta no freezer 

[12] Paloma colocando a torta no freezer, comeremos amanhã. 

exceto “colocado”, que resultaria numa construção inaceitável: 

[13] *Paloma colocado a torta no freezer. 

Ao se distinguirem essas duas formas do particípio, portanto, acreditamos que a passiva seja, 

na realidade, uma construção do verbo ser + particípio nominal. Outra evidência disso é o fato 

de que há construções passivas que não possuem ativas correspondentes, como os exemplos 

citados em Perini (2010, p. 296) 
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[14] D. Marlene é antipatizada por todos os moradores do prédio. 

[15] *Todos os moradores do prédio antipatizam D. Marlene. 

[16] D. Marlene é muito falada. 

[17] *Todos falam muito D. Marlene. 26 

Nos exemplos acima, os verbos na construção ativa, em sua forma padrão, exigem preposição, 

fato suficiente para inviabilizar a transposição da ativa para a passiva. Assim, tem-se a ativa 

“Todos antipatizam com D. Marlene” e “Todos falam muito de D. Marlene”.  

Há ainda outra evidência da existência de um particípio nominal: quando este não apresenta o 

infinitivo correspondente, o que indica, desse modo, que não faz parte do lexema verbal. 

Veja: 

 [18] João é sempre incompreendido pelos demais. 

Observe que os dicionários de língua portuguesa não registram o verbo incompreender, mas a 

construção acima é de uso bastante comum. Do mesmo modo e lembrando que uma das 

características do particípio nominal é apresentar forma feminina, há outros verbos que não 

possuem esse partícipio, como o próprio verbo ser (*sida), ficar (*ficada), brilhar (*brilhada) 

e ir (*ida). 

Por considerarmos, portanto, a existência desses dois particípios e entendendo que, nos casos 

de particípio nominal, tratar-se-ia na verdade de valência do verbo ser, ou do estar, não 

consideramos a passiva como diátese do verbo ao qual pertenceria o particípio – é diátese do 

verbo ser (ou estar, ficar e alguns outros).  

 

2.1.1. De que se compõe a diátese 

 

No trabalho de descrição das valências verbais e, principalmente na composição das diáteses, 

Perini (2008, p. 236) “não considera apenas o número de argumentos associados a cada verbo, 

                                                      
26 Desconsidera-se aqui o sentido de que “D. Marlene” poderia ser uma expressão a qual todos proferiam, 
falavam com frequência, tal qual seria em “Todos falam muito ‘Vixe! ’, por aqui. ” 
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mas também seu tipo: classe sintagmática, papel temático, função sintática e eventualmente 

outras propriedades”.  

Seguindo o modelo que Perini (2015; 2016) estabeleceu, as diáteses que elaboramos incluem 

os componentes sintáticos que são:  

a) classes sintagmáticas:  sintagma nominal (SN), sintagma adjetivo (Sadj), 

sintagma adverbial (Sadv), sintagma preposicional (Sprep) e verbo (V);  

b) uma função sintática: sujeito, que no nosso trabalho chamaremos sujeito 

valencial (SujV);  

c) preposições individualmente identificadas: em, de, por, etc.  

Cabe aqui fazermos algumas considerações sobre os dois últimos elementos informados: o 

SujV e as preposições. 

Em consonância com o que determinou Perini (2015;2016) para o projeto VVP, aqui também 

usaremos a função sujeito valencial (SujV) em vez de apenas sujeito. Isso se faz a fim de 

simplificar o trabalho, uma vez que, no português, temos as seguintes construções: 

[19] Marta e eu lemos o livro.  

[20] Lemos o livro. 

[21] Nós, lendo o livro, (faremos a resenha).  

Observe que nas três construções há Agente e, mesmo que em [20] não haja um SN antes do 

verbo que preencha seu lugar, há, no verbo, a desinência de número e pessoa que o indica. 

Vale lembrar que a possibilidade de não se colocar esse pronome antes do verbo se deve ao 

fato de o português ser uma língua pro-drop, diferentemente do inglês, que não aceita essa 

elipse. 

Para nosso propósito descritivo, distinguir essas três construções a partir dessas peculiaridades 

estruturais não é viável, porque não são de ordem lexical, mas devidas a fatores gramaticais 

ou discursivos, o que não conta para fins de valência. Isso quer dizer que, embora o sujeito 

gramatical seja expresso de formas distintas nas construções acima, na valência, essas 

estruturas poderiam ser resumidas a uma única diátese: SujV>Agente  V  SN> Paciente.  O 
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SujV, portanto, inclui essas três possibilidades de representação sintática do sujeito 

gramatical.  

Quanto às preposições, serão expressas sempre que forem exclusivamente “exigidas” pelo 

verbo ou pela diátese. Veja o exemplo a seguir com o verbo gostar:  

[22]   Marta gosta de teatro. 

                            SujV        V       de SN.  

Nesse caso, só a preposição de preencheria a posição anterior ao segundo SN da diátese e, 

portanto, deve aparecer nela.  Quando a preposição não for exclusiva, entretanto, e o 

argumento puder ser encabeçado por outras ou mesmo por advérbios, usamos um X no lugar. 

Isso ocorre, por exemplo, com uma das diáteses do verbo colocar: 

[23] Pedro colocou o livro no armário.  

           SujV  V     SN  X 

O último elemento da diátese, nesse caso, poderia ser dentro do armário, sobre o armário, 

longe do armário, entre outros. Finalmente, não se usa aqui o símbolo SPrep, porque 

significaria a ocorrência de qualquer preposição antes de um SN, situação que não foi 

encontrada em nenhum exemplo. 

Além dos componentes sintáticos, nossas diáteses contêm os semânticos, que são os papéis 

temáticos atribuídos a cada constituinte da construção, SNs, Sadj, Sadv.  

A análise de [23], por exemplo, acrescida dos papéis temáticos atribuídos pela construção e 

pelo verbo ficaria assim: 

D20  SujV>Agente  V     SN>Tema    X> Meta. 

Essa é uma de nossas diáteses de colocação e, na lista completa de diáteses, que apresentamos 

no Apêndice B (p.94) desta dissertação, o código que a identifica é D2027.  

                                                      
27 No VVP as diáteses são nomeadas pela letra C seguida do número que a identifica. Lá, nossa diátese de 
colocação, portanto, seria designada pelo código C20. 
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Vale destacar ainda que, nesta pesquisa, trabalhamos apenas com períodos simples, uma vez 

que focalizamos a valência de um conjunto específico de verbos e, caso lidássemos com 

períodos compostos, a análise poderia ficar difusa.  

Trataremos, na próxima subseção, mais detalhadamente dos papéis temáticos.  

 

2.1.2 Papéis temáticos 

 

Desde a tese de doutorado de Gruber (1965), que foi uma das primeiras tentativas de se listar 

os papéis temáticos, seguido por Jackendoff (1972, apud PERINI, 2008), que adotou a lista de 

Gruber; e desde Dowty (1989;1991 apud PERINI, 2008), que procurou aprimorá-la, sabe-se 

que ainda há muito por ser descoberto acerca dessas relações semânticas. Embora alguns 

pesquisadores tenham optado por deixar de lado trabalhar com papéis temáticos, ou papéis 

semânticos, como também são conhecidos (cf. Anexo C), nesta pesquisa acreditamos que eles 

sejam relevantes para o trabalho de descrição verbal e, principalmente, para o estudo de 

construções.  

Adotamos aqui a concepção de papéis temáticos de Perini (2008; 2010; 2015), que segue 

investigando a natureza desses elementos, sem a pretensão, contudo, de fechar a questão, visto 

que ainda exigirão muita pesquisa e observação. Segundo Perini, um papel temático  

expressa a relação semântica entre os principais constituintes de uma sentença e seus 
verbos28. Assim, em uma sentença, podemos ter um Agente, um Paciente, um 
Instrumento, um Lugar, e assim por diante. A forma do complemento que mostra 
cada uma dessas funções não é relevante para a sua definição: estamos falando de 
relações de sentido percebidas, que pertencem ao espaço semântico. Por exemplo, o 
paciente pode ser expresso por um SN ou por um Sprep, como em: 
[1] O cara espancou o cachorro. ‘the guy spanked the dog’ 

NP 
[2] O cara bateu no cachorro.     ‘ idem’ 
                          Sprep: em+SN29                                               (PERINI, 2015, p. 53)  

                                                      
28 Perini reconhece que outras categorias lexicais também estabelecem essas relações semânticas, os nomes, por exemplo, 
mas focaliza em seu trabalho as relações estabelecidas com os verbos. Embora assuma que a paisagem mental que sanciona 
esses papéis seja evocada pela própria sentença (ou construção). (Perini, 2015, p. 53) 
29 "expresses the semantic relation between the main constituents of a sentence and its verb. 1 Thus, in a sentence we may 
have an Agent, a Patient, an Instrument, a Location, and so on. The form of the complement bearing each of these roles is not 
relevant to its definition: we are speaking of perceived meaning relations, which belong to the semantic space. For example, 
the Patient may be expressed by an NP or by a prepositional phrase, as in 
[1] O cara espancou o cachorro. ‘the guy spanked the dog’ 
                                             NP 
[2] O cara bateu no cachorro.  ‘id.’ 
                             PrepP: em+NP 
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Identificar esses papéis é importante para a configuração da diátese, porque diante de 

construções formalmente idênticas como as abaixo,  

[24] Marilene gritou.  

[25] Marilene engordou. 

há de se distinguir não só os verbos, mas também os papéis temáticos envolvidos, que 

resultarão em diáteses distintas:  

[26] Marilene gritou.   (Construção intransitiva) 

Diátese - SujV > Agente    V   

[27] Marilene engordou.  (Construção ergativa) 

Diátese -  SujV> Paciente   V  

O verbo gritar pode ser destacado como um verbo cujo sujeito é sempre Agente30, ao passo 

que o de engordar pode ser Paciente [28] ou agente [29], como nas frases a seguir: 

[28] O açúcar engorda.     (Construção intransitiva) 

[29] O açúcar engordou Juliana.  (Construção transitiva)  

O que esses exemplos ainda reforçam é que os verbos podem ser categorizados pelas diáteses 

em que aparecem. Assim, cada diátese acima “divide os verbos em dois grupos, os que podem 

e os que não podem ocorrer nela” (PERINI, 2008, pág. 275). No caso do verbo gritar, por 

exemplo, ocorre na diátese intransitiva, mas não na ergativa.  

 

2.1.3. As relações conceptuais elaboradas (RCEs) 

 

Inspirados nos exemplos que Perini (2015) cita para ilustrar seu conceito de papel temático, 

apresentado na página anterior, elaboramos as seguintes construções:  

                                                                                                                                                                      
 
30 Os papéis temáticos serão escritos sempre com letra inicial maiúscula ao longo do texto e, na notação das 
diáteses, também estarão em itálico. 
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[30] O cara abraçou o cachorro. 

[31] O cara matou o cachorro. 

Nessas duas frases, temos papéis temáticos cuja representação mais abstrata é idêntica: um 

ser, “o cachorro”, sofre uma ação desencadeada por outro ser, “o cara”. Sim, abraçar é uma 

ação bem distinta de matar, entretanto, não é a estrutura argumental que informa isso, mas o 

conhecimento que temos acerca do que seja abraçar e matar. O que tendemos a fazer a 

princípio é categorizar distintamente os SNs que introduzem as frases, nesses casos, como o 

“abraçador”, em [30], e o “matador”, em [31]. Isso porque entendemos que, por se tratar de 

ações distintas, teríamos também papéis temáticos distintos, mas, conforme Jackendoff, “ a 

estrutura argumental pode ser pensada como uma abreviatura de parte da estrutura conceitual 

que é ‘visível’ para a sintaxe” (1990, p. 48, grifo do autor)31. A língua, portanto, “ não vê ” 

essa distinção e trata os dois esquemas da mesma maneira.  

Assim, os argumentos verbais de abraçar e de matar, sintaticamente, são representados na 

língua de maneira idêntica: o Agente (sob o rótulo de “matador”, ou de “abraçador”) é 

codificado como o sujeito; o Paciente (seja sob o rótulo de “morto”, seja sob o de “abraçado”) 

é codificado como objeto. Esses “rótulos”, entretanto, são relações conceptuais elaboradas, 

daqui por diante RCEs, resultantes da elaboração de um mesmo papel temático: o Agente ou o 

Paciente, nos exemplos dados. O papel temático, portanto, seria, na realidade, um conjunto de 

RCEs que, numa escala, seriam menos esquemáticas que o papel.  

Segundo Perini (em elaboração), apenas os papéis temáticos têm relevância gramatical dentro 

de uma língua particular e, desse modo, cada argumento da sentença terá um papel que 

corresponderá, também, a uma RCE. Nas construções que acabamos de analisar, o papel 

temático Agente corresponde, por elaboração, à RCE “abraçador” em [30] e à RCE “matador” 

em [31].  

Usamos aqui, como Perini, o conceito de elaboração introduzido por Langacker (1991), como 

a expressão de um nível de esquematicidade em que “uma das expressões componentes 

elabora uma estrutura esquemática dentro da outra” (LANGACKER, 1991, p.7)32. 

Compreender o que são essas RCEs será importante para mais bem entendermos os papéis 

                                                      
31 “argument structure” can be thought of as an abbreviation for the part of conceptual structure that is “visible” 
to the syntax.” 
32 “One of the component expressions thus elaborates a schematic substructure within the other”. 
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temáticos que compõem as diáteses de colocação, as quais serão conhecidas no próximo 

capítulo. 
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3  ANÁLISE COGNITIVA DAS CONSTRUÇÕES COM O VERBO COLOCAR 

 

Para entendermos a valência dos verbos e suas respectivas diáteses componentes, precisamos 

antes falar de esquemas ou, segundo Charles Fillmore, de frames.  Esse autor, a partir do 

início da década de 60, empreendeu um trabalho de aproximadamente vinte anos cujo 

objetivo era também a classificação dos verbos do inglês a partir de seus comportamentos 

gramaticais, e criou a Semântica de frames. Os frames 33, estruturas de conhecimento 

construídas a partir das expectativas e experiências compartilhadas socialmente e evocadas 

por algumas palavras num dado contexto comunicativo, serviram para categorizar, por 

exemplo, os verbos usados em relações comerciais. Fillmore mostrou que há verbos que são 

semanticamente relacionados e, portanto, no conjunto que podem vir a formar, cada um evoca 

um mesmo esquema geral. Desse modo, os papéis evocados pelo frame desse conjunto de 

verbos seriam praticamente os mesmos: o comprador, o vendedor, a mercadoria e o dinheiro. 

Ainda sobre isso, explica que   

[...]o verbo COMPRAR foca nas ações do Comprador em relação às Mercadorias, 
deixando em segundo plano o Vendedor e o Dinheiro; que o verbo VENDER foca 
nas ações do Vendedor em relação às Mercadorias, colocando em segundo plano o 
Comprador e o Dinheiro; que o verbo PAGAR foca nas ações do Comprador em 
relação ao Dinheiro bem como ao Vendedor, deixando em segundo plano as 
Mercadorias, e assim por diante, com verbos tais como GASTAR, CUSTAR, 
COBRAR e um número de outros que são, de algum modo, mais periféricos que 
esses. (FILLMORE,1982, p. 116)34 

Segundo Fillmore, o frame evocado por esses verbos estrutura seus significados. O frame é, 

portanto, a representação do significado desses verbos (FILLMORE, 1982). A exemplo do 

que fazemos neste trabalho, o pesquisador não só trabalhou a face sintática do arranjo verbo e 

seus argumentos como também se preocupou com os papéis temáticos exercidos por estes. 

Esses papéis motivariam o frame que, por fim, determinaria o sentido do verbo. Essa tese 

corrobora nossa hipótese de que é a diátese quem determina a significação do verbo em que 

ele ocorre. Desse modo, acreditamos, que uma diátese em que estejam em jogo os papéis 

                                                      
33 “A frame (…) is a system of categories structured in accordance with some motivating context. Some words 
exist in order to provide access to knowledge of such frames to the participants in the communication process, 
and simultaneously serve to perform a categorization which takes such framing for granted.”  
34 “[...] the verb BUY focuses on the actions of the Buyer with respect to the Goods, backgrounding the Seller 
and the Money; that the verb SELL focuses on the actions of the Seller with respect to the Goods, backgrounding 
the Buyer and the Money; that the verb PAY focuses on the actions of the Buyer with respect both to the Money 
and the Seller, backgrounding the Goods, and so on, with such verbs as SPEND, COST, CHARGE, and a 
number of others somewhat more peripheral to these.” 
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Agente, Tema e Meta, incluindo suas RCEs, instauraria o sentido de colocação, permitindo 

assim a construção de um complexo cognitivo composto de vários esquemas, a que 

chamamos “paisagem mental”35.  

Das construções, a seguir, com os verbos levar e meter, apenas [32] e [34] apresentariam 

esses papéis e, portanto, teriam o sentido de colocação: 

[32] Karina levou a comida à boca.  

[33] Karina levou uma surra. 

[34] Pablo meteu a mão no bolso.  

[35] Pablo se meteu com o crime organizado. 

Seguindo na mesma linha de Fillmore, Rumelhart e Ortony (1977) usam o termo “esquema”, 

oriundo da psicologia moderna e introduzido principalmente pelos estudos de Bartlett (1932 

apud RUMELHART; ORTONY, 1977), para definir as estruturas de dados usadas para 

representar conceitos gerais armazenados na memória. Tais esquemas possuem, em sua 

especificação, uma rede de inter-relações existentes entre os constituintes de um dado 

conceito. Isso seria responsável, segundo Rumelhart e Ortony (1977), por acionar “conceitos 

generalizados subjacentes a objetos, situações, eventos, sequências de eventos, ações e 

sequências de ações. ”  E mais: 

Um esquema contém, como parte de sua especificação, a rede de interações que se 
acredita ter geralmente entre os constituintes do conceito em questão. Os esquemas, 
em certo sentido, representam estereótipos desses conceitos. Embora isso 
simplifique demais a questão, pode ser útil pensar em um esquema como análogo a 
uma peça com a estrutura interna do esquema correspondendo ao roteiro da peça. 
Um esquema está relacionado a uma instância particular do conceito o que 
representa de forma muito semelhante que uma peça está relacionada a uma 
determinada interpretação dessa peça.36 (RUMELHART E ORTONY 1977, P. 3-4)  

Os esquemas possuem quatro características essenciais, segundo Rumelhart e Ortony: (1) 

apresentam variáveis; (2) podem ser encaixados uns aos outros; (3) representam conceitos 

                                                      
35 A paisagem mental corresponde ao que Castelfranchi e Parisi (1980) denomina reti di conscenze ‘redes de 
conhecimento’. 
36 “A schema contains, as part of its specification, the network of interrations that is believed to generally hold 
among the constituents of the concept in question. Schemata, in some sense, represent stereotypes of these 
concepts. Although it oversimplifies the matter somewhat, it may be useful to think of a schema as analogous to 
a play with the internal structure of the schema corresponding to the script of the play. A schema is related to a 
particular instance of the concept that it represents in much the same way that a play is related to a particular 
enactment of that play.”  
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gerais que, tomados juntos, variam em níveis de abstração; (4) em vez de definições, 

representam conhecimento. Tais propriedades dos esquemas possibilitaram-nos mais bem 

elaborar as diáteses possíveis para os verbos em estudo,  principalmente no que diz respeito às 

variáveis. Vale lembrar que uma diátese é a expressão linguística de um complexo de 

esquemas, e esse complexo é a paisagem mental. Nesse sentido, uma diátese é algo como 

SujV>Agente    V    SN>Paciente 

e é claro que as variáveis não estão preenchidas aí. Quando as preenchemos temos 

 [36] Joaquim matou o frango, 

       Agente     Ação   Paciente 

o que é uma realização da diátese, mas não é a diátese propriamente dita. A diátese é uma 

representação esquemática de uma paisagem mental; e são as paisagens mentais que têm as 

variáveis preenchidas: Joaquim matou o frango, o vento abriu a porta, a polícia pegou o 

criminoso etc.  

Um outro exemplo de paisagem mental é a evocada pela frase  

[37] Karina levou a comida à boca. 

Nessa construção, o esquema COLOCAR é evocado pelo verbo e tem as seguintes variáveis 

centrais: Agente, Tema, Meta e Fonte. Na frase, as três primeiras estão preenchidas, 

respectivamente pelos esquemas KARINA, COMIDA, BOCA. A variável Fonte está sem 

preenchimento e é entendida esquematicamente. Poderíamos preenchê-la, por exemplo em  

[38] Karina levou a comida do prato à boca, 

em que a paisagem mental seria mais complexa, com uma variável a mais preenchida. Em 

vista disso, como então se configuraria o esquema COLOCAÇÃO? Que variáveis implicaria? 

É disso que iremos tratar na próxima subseção.   
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3.1.1 O esquema de COLOCAÇÃO 

 

Tão logo definimos o objeto de nossa pesquisa, surgiram algumas questões para as quais 

quisemos dar respostas desde o início do trabalho. Uma delas era tentar expressar o que a 

palavra colocar evocaria quando pensada ou enunciada por outra pessoa. E, ainda, apontar 

quais componentes fariam parte do esquema que caracteriza o evento COLOCAÇÃO. O 

verbo colocar, por sua vez, elabora-se num esquema que parte de um nível mais esquemático, 

o da AÇÃO, até um mais elaborado, COLOCAR, seu subesquema, seguindo a nomenclatura 

adotada por Rumelhart e Ortony (1977). Vejamos, na figura a seguir, como isso poderia ser 

representado: 

Figura 1 – Esquema do verbo colocar 

  

Pensar no ato de colocação, portanto, aciona outros esquemas que, conforme dissemos na 

abertura deste capítulo, são internalizados a partir da interação com o mundo, das experiências 

por nós vivenciadas.  

Como falantes de português e certamente familiarizados com o verbo colocar, a primeira 

imagem que o evento traz a nossa mente é a de alguém pegando algo, ou já de posse de algo, 

colocando (é quase inevitável não querer e usar o próprio verbo para expressar o evento) em 

algum lugar, ou mudando de um lugar para outro. E esse colocando quer dizer que algo é 

deslocado da mão do que coloca, por exemplo, e termina no bolso, na gaveta, no cabelo, em 

COLOCAR 

AÇÃO 

MOVIMENTO 

MUDAR ALGO DE LUGAR 
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qualquer outro lugar. Desse modo, na nossa mente, COLOCAÇÃO37 envolve 

necessariamente três elementos: colocador, colocado e onde se coloca, sendo este último, 

apagável em algumas construções. Isso é possível, acreditamos, porque o frame, ou ainda o 

conjunto de esquemas desse evento está armazenado em nossa memória de longo prazo. 

Vale destacar que o significado do verbo aqui não será entendido apenas como algo que se 

infere dos itens lexicais ou de outras unidades linguísticas, mas se refere a uma estrutura de 

esquemas articulados em uma cena cognitiva mais elaborada, tal como se mostrou acima em 

[37], Karina levou a comida à boca. Nosso verbo em estudo, colocar, portanto, evoca um 

conjunto de variáveis às quais nos referimos na introdução deste capítulo, quando citamos o 

trabalho de Rumelhart e Ortony (1977). Essas variáveis podem ser centrais, “core variables”, 

no original, e podem ainda se juntar a muitas outras variáveis periféricas, “peripheral 

variables”. Observemos a figura abaixo: 

Figura 2 – Variáveis centrais do esquema básico do verbo colocar. 

 

Preenchidas essas variáveis centrais, temos o seguinte arranjo: 

 [39] Pedro colocou o documento na pasta errada. 

 

         Colocador     Colocado Onde se coloca. 

                                                      
37 Ruppenhofer et al (2006); Perini (2015). Há um estudo experimental, que mostra claramente a diferença entre 
variáveis centrais e periféricas, realizado por Pinha, e relatado em Perini (2015, p.109). 
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O esquema COLOCAR ainda pode agregar as seguintes variáveis periféricas, representadas 

na figura abaixo pelos círculos menores localizados fora do círculo maior: 

Figura 3 – Variáveis periféricas do esquema básico do verbo colocar. 

 

Assim, se todas as variáveis forem expressas, resultarão, por exemplo, em:  

[40] Ontem  Pedro colocou acidentalmente o documento na pasta errada.  

   

Colocador  Como se coloca     Colocado      Onde se coloca 

 

Quando se coloca 

Certamente, esse não é o único esquema evocado pelo verbo colocar. Como pudemos ver no 

Quadro 5, páginas 31 e 32, Borba et al (1990, p. 284) apresentam 12 acepções para o verbete 

colocar, as quais resumiremos no quadro a seguir:  
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Quadro 6 -  Lista de acepções do verbo colocar em Borba et al (1990) 

 

Acepção Exemplo 

1 Pôr A irmã colocou o roupão no cabide. 

2 Assentar  O pedreiro passa o dia todo a colocar tijolos.  

3 Dar emprego a, empregar O gerente colocou seu filho na subchefia. 

4 Aplicar, empregar  Coloquei meu salário na poupança. 

5 Estabelecer, instalar Leo colocou uma fabriqueta com o dinheiro 

que herdou do sogro. 

6 Vender Rosa fazia pastéis e colocava toda a sua 

produção. 

7 Trazer à baila ou à discussão, 

apresentar, expor. 

Coloquei durante a reunião, os verdadeiros 

problemas da firma.  

8 Situar moralmente Sua intransigência colocava-o em dificuldade.  

9 Situar geograficamente Os jornais americanos colocaram São Paulo no 

Amazonas. 

10 Conseguir emprego Demorou, mas ele acabou se colocando. 

11 Tomar posição, instalar-se  Para ver o Nei, Márcia colocou-se na primeira 

fila. 

12 Dizer Você é incompetente, colocou-lhe João.  

Fonte: Borba et al. (1990, p.284) 

Para as 12 acepções inscritas no verbete colocar, os autores apresentaram exemplos nos quais 

as variáveis de que tratamos há pouco foram preenchidas. Mas essas construções seriam 

representações de um mesmo conjunto de esquemas? Vejamos caso a caso.  

No sentido 1, “pôr”, estão explícitos os esquemas que são os mais prototípicos de 

COLOCAR, os quais continuaremos chamando, por enquanto, de “colocador” – A irmã, “o 

colocado” – o roupão e “onde se colocou” – no cabide. Os mesmos três elementos também 

estão presentes no exemplo dado para a acepção 4, “aplicar, empregar”, (Eu) Coloquei meu 

salário na poupança, e no da acepção 11, em que colocar tem o sentido de “tomar posição, 

instalar-se”, Para ver o Nei, Márcia colocou-se na primeira fila. Neste último caso, “o 

colocado” é o reflexivo se, que é correferente do “colocador”, o sujeito Márcia. 
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No sentido 3, “dar emprego a, empregar”, O gerente colocou seu filho na subchefia, é 

possível ver que os esquemas mais básicos de colocar subjazem, ao se inferir que algo 

provoca o deslocamento, ainda que menos concreto, de outro ser em direção a um ‘lugar’. 

Desse modo, por ação do gerente, o filho foi para a subchefia.   

Em 9, o esquema é ainda menos concreto, uma vez que colocar tem o sentido de “situar 

geograficamente”, mas mesmo assim, a evocação ao evento COLOCAR é possível, porque o 

usuário, ciente da real localização daquela cidade, apreende da leitura da construção que Os 

jornais americanos, ao situarem equivocadamente a cidade de São Paulo no Amazonas, 

estariam retirando-a de seu lugar original e colocando-a em outro. Dessa vez é a paisagem 

mental construída pelo esquema “São Paulo” que estabelece e direciona a leitura – a partir, 

naturalmente, do conhecimento de que São Paulo, uma cidade, não pode ser levada de um 

lugar para outro. Isso significa que colocar o roupão no armário e colocar São Paulo no 

Amazonas podem ser a mesma construção; a diferença é derivável dos significados de roupão 

e de São Paulo, e não é, portanto, uma diferença gramatical. 

Situação análoga ocorre com o sentido 8, “situar moralmente”, em que o indivíduo, 

representado pelo oblíquo o, no exemplo dado para essa acepção, foi, por força de sua 

intransigência, retirado de uma situação, estado, elaborado como um lugar, e posto em outro: 

em dificuldades. Somos capazes de perceber, pela experiência de uso da língua, que essa ação 

não é concretamente realizada nesses dois exemplos e que em dificuldades, na construção 

criada para a acepção 8, não é um lugar, mas pode ser elaborado em nossa mente como tal38. 

Até aqui, lidamos com as acepções em que todos os elementos que identificamos para o 

esquema COLOCAR estão explícitos na estrutura das construções. Pudemos, em cada um dos 

exemplos dados, identificar “colocador”, “colocado” e o “onde se coloca”. Há, entretanto, 

construções nas quais o verbo colocar ocorre em que um desses elementos é elidido. É o que 

ocorre em 2, onde o verbo tem o sentido de “assentar” e em cujo exemplo O pedreiro passa o 

dia todo a colocar tijolos, não se explicita o “onde se coloca” os tijolos, o que, contudo, não 

descaracterizaria o evento em análise nessa construção. O que se sabe de tijolos e de pedreiro 

possibilita o entendimento de que quem coloca tijolos o faz concretamente em algum lugar. É 

o mesmo colocar de 1, porém omitiu-se um dos elementos participantes do esquema. Isso será 

mais bem explicado quando tratarmos de algumas peculiaridades da diátese de colocação, na 

subseção 3.2.  

                                                      
38 Trataremos da elaboração desses papéis na próxima seção. 
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Em 10, no sentido de “conseguir emprego”, o verbo colocar parece também facultar a 

presença do mesmo elemento elidido em 2 e, novamente, este pode ser inferido do contexto 

em que se situa a construção, a qual é relativamente familiar. No exemplo em análise, 

Demorou, mas ele acabou se colocando, o “onde se coloca” é o mercado de trabalho. 

Novamente, temos um caso de se correferente do sujeito (ele). Durante a pesquisa, não 

conseguimos aferir outros sentidos que se poderiam atribuir a construções como a 

exemplificada na acepção 10. Talvez o verbo, nessa construção, poderia ser analisado também 

como dicendi e daí ser entendido no sentido de “dar sua opinião”, “mostrar seu 

posicionamento”, mas como a valência, que é o objeto central desse estudo, não sofre 

alterações, uma vez que a diátese para essa acepção seria a mesma do exemplo 10, não nos 

detivemos em investigar mais sentidos e esses ficarão por conta da elaboração. 

Assim, acreditamos que dessa estrutura em que se possa identificar o “colocador”, que é 

sempre o sujeito, dado confirmado com todos os verbos analisados, e cujo verbo colocar 

apareça com o reflexivo e sem a expressão do “onde se coloca”, o primeiro sentido que se 

inferirá, e talvez o único por enquanto, seja “conseguir emprego”. Suspeitamos que se pode 

dizer que, fora desse contexto, havendo verbo colocar + reflexivo, o lugar, ou ainda a 

situação, deverão ser sempre explicitados: 

 

[41] Ele se colocou no meu lugar = Ele se colocou diante do problema. 

[42] Ele se colocou de pé.  

 

Nesta pesquisa, contextos anafóricos39 são desconsiderados, conforme explica 

Perini: 

Finalmente, temos o fato geral da omissão de complemento em contextos 
anafóricos. Isso não tem nada a ver com a valência, sendo um fenômeno que pode 
ser descrito em termos sintáticos e discursivos, sem identificação do verbo como um 
item lexical; Ou seja, isso ocorre sempre que a situação gramatical ou discursiva é 
favorável, independentemente do verbo da sentença. Consequentemente, é 

                                                      
39“Finally, we have the general fact of complement omission in anaphoric contexts.This has nothing to do with 
valency, being a phenomenon describable in syntactic and discursive terms, without any relation to the verb as a 
lexical item; that is, it occurs whenever the grammatical or discursive situation is favorable, regardless of the 
verb of the sentence. Consequently, it is disregarded for the purposes of valency studies. 26 Thus, ‘optional’ here 
is to be understood as ‘optional in nonanaphoric contexts’” 
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desconsiderado para efeitos de estudos de valência. Assim, "opcional" aqui deve ser 
entendido como "opcional em contextos não anafóricos. (PERINI, 2015, p. 20) 

Veja o exemplo a seguir em que o # representa o elemento elidido: 

[43] Marta partiu o bolo. Ela partiu # hoje pela manhã.  

A exemplo do que ocorre com as construções negativas, qualquer verbo que permitisse o SN 

o bolo nessa posição poderia ocorrer nessas mesmas construções, como comeu e terminou, o 

que invalidaria a tentativa de categorização. 

Passemos agora à análise das acepções 5, 6, 7 e 12, nas quais o verbo parece evocar esquemas 

bem distintos dos que vimos até aqui. Em 5, no sentido de “estabelecer, instalar”, uma 

fabriqueta ganha existência, não é deslocada por Leo de um lugar a outro e, portanto, não há 

uma Meta. Como todo evento ocorre necessariamente em um lugar, não é obrigatória a 

expressão dessa variante, que, nesse caso, é periférica. Por ser um elemento esquemático, 

nesse caso, isto é, aferido por critérios externos à construção, portanto, a informação do Lugar 

não é uma questão valencial.  

De modo similar, em 6, o verbo colocar significa “vender”, pôr à venda, o que não implica 

necessariamente o deslocamento, no caso, de “toda a sua produção”, de um lugar a outro.  Ela 

apenas mudou de status, pois passou a ser vendável. Por essa razão, por não apresentar os 

elementos prototípicos de COLOCAÇÃO, essa diátese pertence a outro esquema e deveria, 

portanto, figurar em outra categoria, a das construções de mudança de estado, que não serão 

abordadas neste estudo.  

Em 7, no sentido de “trazer à baila ou à discussão” e em 12, “dizer”, o verbo colocar funciona 

como verbo dicendi40. Nesses casos, os elementos de um esquema de comunicação estão 

presentes: o Agente, aquele que comunica, e a Mensagem, o que é comunicado41.  

Diante disso, cabe definir o que pode ser nomeado como “de colocação”: o verbo ou a 

construção em que ele está. Uma vez que o mesmo verbo pode ocorrer em construções em 

que o esquema evocado não é o de colocação, conforme definimos no início desta seção, 

                                                      
40 As construções dicendi são estudadas na dissertação de Couto (2017). 
41 Pode-se pensar que essas construções seriam extensões metafóricas da diátese mais prototípica de 
COLOCAÇÃO, mas acreditamos que isso não tenha a ver com a valência. A construção Colocar os problemas 
é, valencialmente, paralela a Apresentar um problema ou a Resolver um problema, uma vez que contém os 
mesmos papéis temáticos implicados: Agente e Paciente. O fato de a COLOCAÇÃO ser virtual é algo que 
depende de um processamento cognitivo extralinguístico.  
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como sendo aquele que envolve necessariamente o “colocador”, o “colocado” e o “onde se 

coloca”, vide acepções 7 e 12, por exemplo, nas quais o verbo é dicendi, diferentemente do 

que fez Levin (1993) em seu trabalho com verbos do inglês, no português, acreditamos que 

não podemos falar de “verbos de colocação”, mas de “construções de colocação. 

Poder-se-ia, desse modo, propor que os “verbos de colocação” listados pela autora são, na 

verdade, verbos que podem ocorrer em uma construção de colocação. Isso fica evidente nos 

exemplos vistos, em que o mesmo verbo, aparece em construções diferentes, que nem sempre 

podem ser chamadas “de colocação”.  

Precisamos salientar que, para nossos fins, consideramos colocar um único verbo e não 

vários. Citando o exemplo do verbo “get”, do inglês, Perini argumenta que 

[...]o principal argumento contra analisar get (ou passar) como vários verbos é 
teórico: isso anula o principal objetivo da análise linguística, que consiste em 
relacionar formas e significados. Quando falamos dos vários verbos obtidos, não 
estamos nos referindo a unidades formais sensorialmente perceptíveis, mas a 
construções teóricas; ainda temos que apontar em algum lugar na descrição que estes 
vários verbos são realizados como uma única unidade fonológica, com uma única 
realização fonética. De acordo com essa análise, a unidade que chamamos de 
"verbo" não será muito útil: teremos muitos conjuntos de homônimos, e cada 
conjunto será composto por unidades que possuem a mesma representação 
fonológica e, além disso, as mesmas características morfológicas, [...]  
Por estas razões prefiro falar de um verbo com vários significados (isto é, capaz de 
evocar vários esquemas), em vez de falar de vários verbos, cada um tendo o seu 
próprio significado, mas a mesma pronúncia e morfologia42. (PERINI, 2015, p. 13, 
grifo nosso) 

Quanto a considerar o verbo colocar como sendo um “verbo de colocação”, não vamos, 

portanto, utilizar essa classificação dos verbos aqui, porque há um grande grau de 

sobreposição: colocar seria, segundo essa definição, um verbo de colocação, mas também um 

verbo de comunicação, como já mostramos anteriormente, – o que vai contra a própria noção 

de classe, que se define fora de contexto (PERINI, 2008, p. 93).  No capítulo dedicado à 

categorização, o autor afirma que a classe se caracteriza pelo “potencial funcional da unidade” 

em análise, ou seja, “as funções que ela pode ocupar na sentença” (p. 94). Essa posição de 

                                                      
42 “[...] the main argument against analyzing get (or passar) as several verbs is theoretical: it defeats the main 
objective of linguistic analysis, which is to relate forms and meanings. When we speak of the several verbs get, 
we are not referring to formal, sensorially perceptible units, but to theoretical constructs; we still have to state 
somewhere in the description that these several verbs are realized as one and the same phonological unit, with a 
unique phonetic realization. According to this analysis, the unit we call “verb” will not be very useful: we will 
have many sets of homonyms, and each set will be composed of units that have the same phonological 
representation—and, furthermore, the same morphological features, [...] 
For these reasons I prefer to speak of one verb having several meanings (that is, being able to evoke several 
schemata), rather than speaking of several verbs, each having its own meaning, but the same pronunciation and 
morphology.”  
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Perini contraria a classificação tradicional, pois, segundo afirma, “percebendo a inadequação 

da doutrina tradicional, procura uma saída vinculando a classificação ao contexto” (op. cit.), 

conforme discutimos no primeiro capítulo.  

Voltando aos verbos e seguindo ainda o que sustenta Perini (2008, 2015), podemos, em vez 

de classes verbais, falar em potencial valencial dos verbos. Acreditamos, com isso, que, a 

exemplo do que fizemos com o conjunto de verbos deste trabalho, outros, como os verbos 

dicendi, os quais Levin (1993) chama no inglês de “Verbs of comunication”, ou verbos de 

comunicação, em português, mas que incluem os que ocorrem em construções que não 

evocam comunicação, poderiam ser estudados com maior clareza. Vejamos o que ocorre com 

os verbos gritar e falar: 

[44] João gritou palavras duras a Maria.  

[45] Naquela situação, a necessidade gritou mais alto que o orgulho.  

[46] João falou coisas feias para o irmão. 

[47] João fala com aquele olhar.  

Observe que [44] e [46] são construções de comunicação, uma vez que estão presentes os 

elementos que compõem essa construção. João é o Agente, que poderia ser elaborado como o 

“enunciador”, em ambas; palavras duras e coisas feias são, respectivamente, o Conteúdo, ou 

como chamou Couto (2017), a Mensagem dessas construções. Em [45] e [47], entretanto, os 

mesmos verbos ocorrem em construções cujo esquema evocado parece ser bem distinto. Em 

[45], além da ausência do elemento “conteúdo”, a necessidade parece não preencher o papel 

do “enunciador”, isso não é marcado gramaticalmente, mas é confirmado pelo que sabemos 

como usuários desse item léxico. Interessante que, em [47], por razões alheias à estrutura 

morfossintática, João também não é “enunciador”. Entendemos ao ler a construção que não 

há uma Mensagem propriamente dita, mas apenas insinuada pelo olhar de João. 
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3.2 As diáteses de colocação  

 

Definido o conceito de diátese e apresentados os seus componentes, voltemos ao verbo 

colocar, cujo esquema, conforme discutido na seção inicial deste capítulo, envolve o 

“colocador”, o “colocado” e o “onde se colocou ”. Esses elementos são exemplos de RCEs, 

que representam elaborações dos papéis temáticos Agente, Tema e Meta, dos quais falaremos 

na próxima subseção e que, neste trabalho, configuram nossas diáteses de colocação.  

 

3.2.1 O Agente  

 

O primeiro papel temático componente de nossas diáteses de colocação é o Agente, definido 

por (PERINI et al., em elaboração, p.19) como “o causador imediato de um evento”. 

Diferentemente de alguns teóricos, Perini desconsidera nessa definição se o SN que ocupa o 

papel tem ou não volição (2015, p. 92). Nesse sentido, seguindo o entendimento do autor, 

podemos afirmar que, na frase A irmã colocou o roupão no cabide, o SN a irmã, por ser 

animado, humano e, portanto, dotado de volição, pode ser elaborado pelo que lê/ouve a 

construção em que ele se insere como um “causador voluntário” do evento, ao passo que sua 

intransigência, em Sua intransigência colocava-o em dificuldade, por sua vez inanimado, não 

humano e, desse modo, incapaz de atos volitivos, como “causador não voluntário”. Esses são, 

na verdade, RCEs de um mesmo papel temático: Agente. Isso é assim porque a língua não vê 

essas distinções semânticas. Perini acrescenta que a elaboração da relação fica por conta do 

conhecimento de mundo do usuário, e não é codificada nas formas sintáticas da língua, 

conforme se pode ver nos exemplos a seguir com o verbo abrir: 

SujV> Agente   V    SN> Paciente 

[48] Leonardo abriu a porta. 

[49] O vento abriu a porta.  

As construções em [48] e em [49] são criadas a partir de uma mesma diátese, nas quais a 

distinção que o ouvinte/leitor faria entre os SNs “Leonardo” e “O vento” só seria possível por 
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meio do conhecimento extragramatical, uma vez que a estrutura sintática é a mesma. É o 

conhecimento acerca desses itens lexicais – ou melhor, acerca das noções que eles carregam – 

que faz com que, na concepção do falante, o primeiro se distinga do segundo por meio do 

mesmo critério empregado na análise das construções com o verbo colocar feita no parágrafo 

anterior: ser ou não ser dotado de volição. Para nossos fins, portanto, o Agente, o causador 

imediato de um evento, é um papel temático que agrupa, entre outras, as RCEs “causador 

voluntário” e “causador não voluntário”. 

 

3.2.2 O Tema  

 

O Tema se refere à entidade que se desloca numa trajetória (JACKENDOFF, 1990). Em “A 

irmã colocou o roupão no cabide, “o roupão” é deslocado até o cabide pelo Agente “A irmã”. 

Neste trabalho, assumimos que, para que a diátese seja de colocação, é necessário que Agente 

e Tema sejam representados por SNs distintos. Há casos em que a um mesmo complemento 

se atribuem dois papéis temáticos, sobre o que escreve Perini (2015) a partir de um exemplo 

com o verbo do inglês run, correr: 

[50] The girl ran towards the backyard.  (A menina correu para o quintal.)  

Nesse exemplo do autor, o SN sujeito the girl é o Agente, já que é o que inicia a ação, mas 

também é o Tema, uma vez que se desloca para o quintal.  Segundo Perini (op. cit.), é a noção 

que temos do verbo correr que implica a acumulação desses papéis e acrescenta que 

múltiplos papéis são muito provavelmente um artefato do modo como os papéis 
semânticos são geralmente definidos. Quando chegamos ao ponto de decompor 
papéis semânticos em propriedades, como na proposta de Dowty (1991), a diferença 
entre Agente + Tema e um agente "puro" será expressa mais naturalmente como 
uma diferença na composição característica, com algumas características presentes 
em uma das relações, mas não na outra. Por enquanto, porém, continuamos a dobrar 
papéis quando necessário43. (PERINI, 2015, p. 200) 

                                                      
43 multiple roles is very probably an artifact of the way semantic roles are usually defined. When we come to the 
point of decomposing semantic roles into properties, as in Dowty’s (1991) proposal, the difference between 
Agent +Theme and a “pure” Agent will be expressed more naturally as a difference in feature composition, with 
some features present in one of the relations but not in the other. For the moment, though, we keep to double 
roles when necessary. 
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No VVP, esse fenômeno será marcado por uma diátese específica, cuja notação do SujV 

contemplará a expressão “Agente + Tema”. A diátese correspondente à frase acima, portanto, 

seria a seguinte44:  

SujV>Agente+ Tema   V   X> Meta 

Devido a essa acumulação de papéis num único sintagma, essa diátese não é considerada “de 

colocação” no presente trabalho, conforme dissemos antes. Nas acepções inscritas no verbete 

colocar do dicionário de Borba et al (1990), não observamos esse fenômeno e vale lembrar 

que, em alguns exemplos dados por esse autor para o verbete colocar, temos caso de 

correferência entre Agente e Tema. É o que ocorre no sentido 11 do verbo colocar (vide 

Quadro 6, na página 52), “tomar posição, instalar-se”, em que o SujV “Márcia”, o Agente, é 

correferente do “se”, que é o Tema, em Para ver o Nei, Márcia colocou-se na primeira fila45. 

Desse modo, embora tenham o mesmo referente, este é expresso gramaticalmente por dois 

SNs distintos, aos quais, nesse caso, se podem atribuir, respectivamente, os papéis de Agente 

e de Tema.  

Outra característica do Tema, presente em nossa diátese de colocação, é que ele sempre é 

atribuído à função objeto direto, o qual, conforme comprovamos pela análise dos verbos 

selecionados, não pode ser omitido, exceto com os verbos botar, em As galinhas jovens ainda 

não botam e atirar, em O policial atirou duas vezes. Encontramos uma análise dessa 

ocorrência que poderia orientar a busca do porquê desse fato, na tese de Loredo Neta (2014), 

que analisou as condições de omissão dessa função sintática em verbos do português 

brasileiro, e uma das hipóteses para a ocorrência dessa condição é a relação da função com 

seu papel temático46. Veja: 

II - A omissão do objeto parece que não é livre, dependendo do papel semântico do 
SN; com verbos como levar, colocar, tirar, que aparentemente exigem objeto 
explícito, mesmo esse objeto sendo esquemático, o Tema não poderia ser omitido. 
Isto é, levar, tirar, colocar, enviar é sempre levar, tirar, colocar, enviar qualquer 
coisa; porém a omissão parece não ser possível, gerando agramaticalidade: 
54) *Ele tirou [ o leite, o doce, o peixe ...] da geladeira. 
55) *Mamãe levou [ a mochila, meu agasalho ...]. 
56) *Ele colocou [ o livro, o agasalho, as malas ...] no carro. 
(LOREDO NETA, 2014, p. 48) 

 

                                                      
44 Lembramos que esse “X” será empregado sempre que o complemento tiver forma sintaticamente livre. Nesse 
caso, além de “para o quintal” seria possível dizer “até o quintal”, “em direção ao fiho”, lá etc. 
45 Trataremos mais especificamente desse pronome correferente na subseção 3.2.4, a partir da página 65. 
46 A autora optou por usas o termo papel semântico, em vez de papel temático. 
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Observamos, nesse excerto, que nosso verbo colocar integra a lista dos verbos que a autora 

chamou de “Verbos de localização e mudança de localização” (p. 71), cujo objeto direto não 

pode ser omitido e, segundo constatamos em nossa análise, cujo Tema consequentemente 

também não se omite.  

A autora ainda mostrou, em seu trabalho, exemplos de verbos cujo objeto direto pode ser 

omitido na sintaxe, mas ser recuperado a partir do esquema semântico que evocam. É o caso 

de verbos como ler: “Meu pai está lendo”. Loredo Neta (2014) explica que essa frase “não 

tem objeto direto, já que este é um termo sintático; porém um referente pode ser evocado 

(recuperado) como um argumento do verbo ler: algo escrito ou virtualmente reproduzido - um 

jornal, um livro, um e-mail, uma revista, uma tese. ” (p. 43-44). O mesmo ocorre com o verbo 

costurar, também citado pela autora, para o qual o objeto direto elidido, em minha mãe 

costura, pode ser perfeitamente inferido pelo falante como sendo, por exemplo, uma roupa, 

um vestido ou qualquer outro objeto que se possa costurar.  

Há ainda, segundo Loredo Neta, os casos de objetos “privilegiados”, os quais parecem limitar 

o preenchimento da lacuna deixada pelo usuário. Como exemplo, cita verbos como cuspir, 

urinar e beber. No primeiro e no segundo caso, a própria semântica verbal aponta o elemento 

que preencherá o lugar do objeto direto: o cuspe, para cuspir; a urina, para o verbo urinar. O 

mesmo se dá com o verbo beber, cuja raiz aponta genericamente para o referente bebida, mas 

a autora observa que este verbo possui mais que isso, beber possui um “Paciente 

privilegiado”, bebida alcoólica. A autora pesquisou este verbo em dicionários, inclusive de 

outras línguas como o inglês, espanhol e hebraico, e constatou que nessas línguas a valência 

do verbo o liga a bebida alcoólica quando o objeto é omitido. Quando alguém, portanto, omite 

o objeto desse verbo, geralmente está se referindo a esse Paciente privilegiado. Nesse sentido, 

se enunciarmos 

[51] André bebe,  

estaremos querendo dizer que André ingere bebida alcoólica, não outro líquido como café, 

refrigerante ou água. Isso é, portanto, característica idiossincrática do item beber. No caso 

desses verbos, o fato de o objeto direto ser privilegiado, isto é, menos esquemático, poderia 

explicar a omissão deste. Ele seria “dispensável”, uma vez que o esquema 

BEBIDA.ALCOÓLICA o preencheria objetivamente na mente do falante.  
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Essa situação é diferente da que ocorre com costurar, cuja lacuna poderia ser preenchida por 

mais de um referente recuperado do esquema evocado pelo verbo. A partir disso, 

concordamos com a autora ao concluir que, nesses casos, o objeto direto deverá ser 

obrigatoriamente informado caso seja diferente de cuspe (Cuspiu a comida), urina (“Urinou 

sangue”) ou bebida alcoólica (Bebeu chá).  

Nos casos de nossos verbos atirar e botar, parece haver um outro fenômeno, que envolve o 

esquema que preenche o papel de Agente. Isso porque o Tema só poderia ser ovo, caso o 

Agente fosse um ovíparo47, e, no caso de atirar, haveria um conjunto de Agentes cujo traço 

semântico exigido seria “portador de uma arma de fogo ”, por exemplo, o que nos leva a 

bandido, policial, soldado, etc. Fato é que, para nossos verbos, vale a hipótese de Loredo Neta 

sobre a necessidade de se expressar o Tema, sempre que esse não for o privilegiado, como 

ocorre nas construções a seguir:  

[52] Ana botou sal demais na comida. 

[53] O macaco atirava cocos em quem passava. 

Loredo Neta menciona outros trabalhos sobre a omissão do objeto direto, entre os quais 

destacamos o de Fillmore (1986) que afirma ser o fenômeno da omissão de ordem lexical e 

que verbos como o nosso colocar dificultariam a omissão do argumento, mas reconhece que 

ainda não se sabe objetivamente por que isso ocorreria. Outro estudo citado pela autora, o de 

Resnik (1993), apoia-se em Jackendoff (1990) e afirma que a omissão do argumento 

dependeria do nível de informação que o verbo fornece. Poderia essa visão justificar a 

omissão dos objetos diretos de verbos como beber, cuspir e urinar, cuja informação é 

suficiente para dispensar a expressão do complemento? Parece que isso não se confirma, 

conforme o próprio autor conclui, porque parece haver outros fatores que contribuem para 

essa omissão, como mostramos nos casos de Paciente privilegiado. 

Sobre o porquê de alguns verbos exigirem a presença do objeto, como ocorre com a grande 

maioria dos “verbos de mudança de localização”, entre os quais está o verbo colocar, a autora 

observou em sua pesquisa que o objeto direto, quando tiver papel temático Tema, “é 

dificilmente omissível”, o que confirmaria sua hipótese de que “a omissão é condicionada 

pelo papel semântico do complemento em questão. ” (p. 71).  

                                                      
47 No VVP existe uma diátese que aqui nomeamos de D10, em cuja notação do Paciente inserimos o elemento 
“ovo”, mas vimos discutindo a hipótese de que, por elaboração, “ovo” pode ser um Tema, e privilegiado. 
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Colocar, que não apresenta um objeto privilegiado, exige o preenchimento do lugar do objeto 

e o papel temático Tema, que está presente na maior parte de suas diáteses. Ao que parece, 

essa obrigatoriedade de ocorrência explícita seria uma propriedade do papel temático Tema, 

mas por não ser um dos focos de nosso estudo, não será aprofundado aqui.  

Esse fenômeno observado para o objeto direto também será verificado em relação a outro 

papel temático que comporá nossa diátese de colocação, a Meta. Nos verbos analisados, a que 

função ou funções sintáticas é atribuído esse papel? Quais verbos de nossa lista permitiriam 

sua omissão? Buscaremos responder a essas e a outras questões relacionadas ao papel Meta na 

próxima subseção.  
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3.2.3 A Meta  

 

Recordemos que o esquema básico evocado pelo verbo colocar, o qual vimos tratando até 

aqui, inclui o “onde se colocou”, cujo papel temático, a Meta, é atribuído ao elemento que 

marca o fim de uma trajetória. É interessante observar que algumas das construções possíveis 

para o verbo colocar, que transcrevemos do dicionário de Borba et al (1990) omitem esse 

papel, como O pedreiro passa o dia todo a colocar tijolos, ao passo que outras não.  

Comecemos retomando o sentido mais básico do verbo colocar, “pôr”, cuja construção parece 

exigir a expressão da Meta. Salvo em contexto anafórico, o verbo, quando usado nesse 

sentido, parece só se realizar em construção na qual estão presentes os três elementos: 

[54] Paulo colocou o livro na estante. 

[55] *Paulo colocou o livro.  

Encontramos, entretanto, um conjunto de construções que se se realizam sem a Meta, como: 

[56] Colocou a roupa = vestiu-se; 

[57] Colocou os sapatos = calçou-se; 

[58] Colocou o chapéu = pôs na cabeça. 

Parece que a Meta pode ser omitida somente diante de alguns SNs, como roupa, chapéu, mas 

não o livro, por exemplo. Não se trata de pura e simples exceção, porque parece que tem a ver 

com uma categoria especial de Metas: referem-se, no caso, a partes do corpo como ocorre 

ainda com colocou três pontes de safena (coração), colocou aparelho (dentes). Desse modo, 

não se pode entender ele colocou o sapato no sentido de que o guardou no armário. Embora 

intrigante, esse fenômeno novo deverá ser devidamente estudado, mas não o será nesta 

dissertação, uma vez que é uma restrição que a atual teoria das valências não cobre, ou seja, 

uma Meta privilegiada dependente não apenas no verbo, mas da construção Verbo + objeto.  

Vale, contudo, observar que o esquema básico de colocação pode ser verificado, uma vez que 

quem coloca a roupa, o sapato, coloca em algum lugar, no caso, no corpo ou no pé. 



65 

Suspeitamos, desse modo, que essa omissão de Meta, nesses casos, só poderia ocorrer quando 

seu referente for o próprio corpo do Agente. Assim, ao enunciarmos, por exemplo,  

[59] Gabriel colocou a roupa e os sapatos,  

a Meta é o próprio corpo de Gabriel. Não sendo, a Meta deverá ser expressa: 

[60] Gabriel colocou a roupa e os sapatos na mala. 

[61] Gabriel colocou a roupa e os sapatos no filho.  

Em vista dessas peculiaridades da Meta, o que foi verificado tanto na valência do verbo 

colocar, quanto na valência de alguns verbos do conjunto analisado, definimos três diáteses 

de colocação: duas com Meta explícita  

D17  SujV>Agente        Refl>Tema     V     X>Meta 

D20         SujV>Agente    V       SN>Tema         X>Meta 

e uma terceira sem 

D6  SujV>Agente    V      SN>Tema. 

No grupo de verbos que ocorrem em D6 e, portanto, permitem a omissão da Meta, parece 

haver na semântica verbal algum traço que faz com que o esquema da Meta seja previsível e, 

portanto, passível de não ser preenchido. Entres eles destacamos alojar, armazenar e guardar 

,que encerram uma noção de contêiner, abrigo; colocar dentro de algum lugar fechado; 

enquanto derramar, despejar, lançar, parecem evocar uma noção contrária: a de colocar para 

fora, fazer sair de dentro de algum recipiente. Essas, contudo, são apenas hipóteses que, por 

não serem objetivo mais específico neste trabalho, não conseguiremos confirmar aqui.  

 

3.2.4 Notas sobre a correferência entre sujeito valencial e pronome reflexivo.  

 

Quando tratamos da acumulação de papéis na subseção sobre o papel temático Tema, na 

página 59, analisamos também um caso de pronome correferente ao sujeito valencial, o 

reflexivo se. No nosso estudo, seguindo o que vimos fazendo no VVP, usamos na diátese a 
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notação Refl, de reflexivo, para designar a ocorrência desse pronome. Segundo Perini (2015, 

p.137), o significado do pronome reflexivo é ser correferencial com o sujeito. Essa é uma 

opção téorico-metodológica do autor que adotamos, mesmo cientes de que esse é um ponto 

ainda obscuro em nossa pesquisa, tendo em vista a grande complexidade implicada na análise 

da própria partícula se, cuja categorização não é ponto pacífico nem mesmo entre renomados 

linguistas e gramáticos. Sobre esse pronome, Perini ainda acrescenta que 

não parece haver uma distinção sistemática entre as várias construções com 
reflexivos. Assim, a notação é a mesma para arrepender-se (p.64), quebrar-se, como 
em o vaso se quebrou (p 349) e matar-se (pg. 301). Mas estes não são casos 
paralelos. Com arrepender-se, o reflexivo é obrigatório, e não transmite nenhum 
papel semântico; com quebrar, o reflexivo é uma das marcas da construção ergativa, 
e marca o papel semântico Paciente, do sujeito; e com matar, o reflexivo marca a 
correferência entre o sujeito (Agente) e o objeto (Paciente), e não precisa aparecer 
na diátese, uma vez que é o resultado de uma regra geral 48. (PERINI, 2015, 270, 
grifo nosso) 

Contrariando a decisão de Perini acerca da omissão do reflexivo nos casos de correferência, 

para nossos fins, houve a necessidade de se atribuir papel temático a esse elemento, porque, 

na composição das valências, verificamos que isso seria um fator decisivo na distinção entre 

diáteses. O pronome aparece em 7 das 25 diáteses que verificamos em nosso conjunto de 

valências. Vejamos: 

                                                      
48 “there does not seem to be a systematic distinction of the several constructions with reflexives. Thus, the 
notation is the same for arrepender-se ‘repent’ (p. 64), quebrar-se ‘break’, as in o jarro quebrou-se ‘the vase 
broke’ (p. 349), and matar-se ‘to kill oneself’ (p. 301). But these are not parallel cases: with arrepender ‘repent’ 
the reflexive is obligatory, and conveys no semantic role; with quebrar ‘break’ the reflexive is one of the marks 
of the ergative construction, and marks the semantic role Patient of the subject; and with matar ‘kill’ the 
reflexive marks the coreference between subject (Agent) and object (Patient), and does not have to appear in 
diatheses, since it is the result of a general rule.”  
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Quadro 7 - Ocorrência do Reflexivo nas diáteses   

 

Diátese Exemplo 

D12 SujV>Coisa.localizada (Refl)49 V   X>Lugar 

  

Essa viga (se) apoia no muro.     

O projétil (se) aloja em sua coluna. 

O dente (se) fixa ao osso. 

D14 SujV>Paciente   Refl      V O sol se pôs há duas horas. 

D15 SujV>Tema   (Refl)       V        X>Meta O projétil (se) alojou na costela dele. 

D16 SujV>Agente+ Tema (Refl) V      X>Meta O casal (se) hospedou naquele hotel. 

O cachorro (se) arrastou para 

debaixo da cama. 

D17 SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 50 Vera se apoiou na cadeira. 

A sogra se instalou na casa dele. 

D19

  

SujV>Paciente     Refl         V      SN>Causa O presidente se enrolou com o 

discurso. 

D22 SujV>Agente (Refl) V      X>Lugar  O cão se derramou aos pés do dono. 

(=se atirou, se pôs, se jogou) 

Entre as ocorrências do pronome acima, observam-se algumas em que o pronome está entre 

parênteses e isso indica que é de uso opcional. Nas construções que exemplificam a 

ocorrência de D12, por exemplo, apenas a terceira, a princípio, pareceu inaceitável, mas 

encontramos, na oralidade, a versão O dente fixa “no osso”, o que nos fez manter os 

parênteses no reflexivo. Quanto às demais, aceitam-se bem as duas formas, com ou sem 

reflexivo.  

Mas são os casos de ocorrência obrigatória e, portanto, dignos de aparecerem nas diáteses que 

precisamos destacar. Isso porque, caso o pronome seja omitido, poderiam surgir frases que 

consideramos incomuns como 

[62] * O sol pôs há duas horas. 

                                                      
49 Os parênteses indicam que o elemento é opcional na diátese. 
50 Há mais ocorrências dessa diátese, vide Apêndice E na página 109 
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ou aquelas as quais, embora possa haver quem as considere aceitáveis, acreditamos que 

demandem a expressão de um outro elemento que complemente o esquema evocado. É o caso 

de  

[63] Vera apoiou na cadeira. 

[64] A sogra instalou na casa dele.51 

Nessas construções, já que desconsideramos o contexto anafórico52, parece faltar o Tema, isto 

é, o que Vera apoiou na cadeira, em [61], por exemplo. Atribuir o papel ao reflexivo, 

portanto, foi necessário para distinguir diáteses como   

D17   SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

[65] Vera se apoiou na cadeira.   (Tema = Vera) 

e 

D20   SujV>Agente     V       SN> Tema         X>Meta 

[66] Vera apoiou a bengala na cadeira.  (Tema = bengala). 

 

                                                      
51 Seguimos estudando o verbo instalar, pois o uso sem o pronome pode ser aceito como tendo o mesmo sentido 
da construção contendo o se. Seu comportamento em relação à ocorrência com o se correferente, entretanto, não 
é um fenômeno valencial, mas resulta de uma regra geral, que não depende da identidade do verbo. Ademais, 
ainda lidamos com a hipótese de que D17 e D20, na verdade, são uma mesma diátese, uma vez que A sogra 
instalou-se na casa dele e A sogra instalou seus amigos na casa dele contêm a mesma estrutura sintático-
semântica. No VVP, pretendemos, futuramente, chegar a uma conclusão acerca disso. 
52 Cf. página 54. 
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4 A VALÊNCIA DO VERBO COLOCAR 

 

A partir do que vimos até aqui, levantamos, por fim, a valência do verbo colocar, a qual 

apresentaremos no quadro a seguir:  

 

Quadro 8 - Valência do verbo colocar 

COLOCAR 

D1 SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Maria Luiza colocou a mesa do jantar. 

D6  SujV>Agente     V       SN>Tema      

Pablo já colocou o chapéu. 

D7 SujV>Agente    V      SN >Paciente + Coisa.qualificada        X>Qualidade 

  As empregadas colocaram minha mãe furiosa. 

D9 SujV>Agente   V   SN> Mensagem  

Durante a reunião, os professores colocaram suas reivindicações. 

D10 SujV>Agente V SN>Paciente “ovo”  

Essas galinhas ainda não colocaram seus ovos.  

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Marta se colocou na fila mais próxima do palco. 

D20      SujV>Agente     V      SN> Tema         X>Meta 

 Coloquei os livros dentro do armário. 

D25  SujV>Agente    V           SN> Paciente         X> Situação 

Jéssica colocou toda sua produção à venda. 
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Observamos que na valência desse verbo estão presentes as três diáteses de colocação: a D6, 

com o exemplo Pablo já colocou o chapéu, a D17, em Marta se colocou na fila mais próxima 

do palco e a D20, em Coloquei os livros dentro do armário. A primeira ocorre pelas razões 

que apontamos na subseção 3.2.3, em que tratamos da Meta e de sua hipótese de omissão, a 

terceira, segundo discutimos na seção 3.3.4 e a terceira, por preencher o esquema mais 

prototípico de COLOCAÇÃO. Confirmando nossa hipótese central, há também outras 

diáteses que configuram outros esquemas: a D1, no sentido de arrumar, organizar; a D7, cujo 

sentido é de deixar, provocar um estado emocional; a D9, cujo exemplo Durante a reunião, 

os professores colocaram suas reivindicações evoca o esquema de COMUNICAÇÃO 

(COUTO, 2017) e, por fim, a D25, que remete a disponibilizar, expor a determinada situação.  

Agora comparemos a valência do verbo colocar com a de outros dois verbos que, no 

dicionário, são apresentados como seus sinônimos:  botar e pôr.  

Quadro 9 - Valência do verbo botar 

BOTAR 

D1 SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Maria Luiza botou a mesa do jantar.  

D2 SujV>Agente   V 

 As galinhas jovens ainda não botam. 

D6     SujV>Agente    V SN>Tema  

Pablo já botou o chapéu. 

D7 SujV>Agente    V      SN >Paciente + Coisa.qualificada        X>Qualidade 

As empregadas botaram minha mãe furiosa. 

D10 SujV>Agente V SN>Paciente “ovo”  

Essas galinhas ainda não botaram seus ovos.  

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Ele se botou na minha frente. 

D20 SujV>Agente      V      SN>Tema      X>Meta 

 O gerente botou seu filho na subchefia. 

D25  SujV>Agente    V           SN> Paciente         X> Situação 
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Jéssica botou toda sua produção à venda. 

Quadro 10 - A valência do verbo pôr  

PÔR 

D1 SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Maria Luiza pôs a mesa do jantar.  

D6      SujV>Agente    V SN>Tema 

Pablo já pôs o chapéu.  

D7 SujV>Agente     V SN>Paciente + Coisa.qualificada   X> Qualidade 

 As empregadas puseram minha mãe furiosa. 

D9 SujV>Agente     V        SN >Mensagem 

Durante a reunião, os professores puseram suas reivindicações. 

D10 SujV>Agente V SN>Paciente “ovo”  

Essas galinhas ainda não puseram seus ovos53.  

D14 SujV>Paciente Refl      V 

O sol se pôs há duas horas. 

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

 Marta se pôs na frente do carro.  

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta  

O gerente pôs seu filho na subchefia. 

D25  SujV>Agente    V           SN> Paciente         X> Situação 

Jéssica pôs toda sua produção à venda. 

Vamos relembrar que, segundo Levin (1993), verbos que apresentam um comportamento 

sintático parecido, devem compartilhar algum componente de significado. Essa ideia é 

apresentada de modo mais radical54 por Taylor: 

                                                      
53 Seguimos estudando a relação entre Paciente e Tema, pois acreditamos que este seja, na realidade uma RCE 
daquele. No caso dessa diátese, portanto, “ovo” poderia perfeitamente ser elaborado como Tema, uma vez que 
há deslocamento e, por isso, uma Meta. Deixaremos por enquanto como Paciente, mas seguiremos pesquisando. 
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A expectativa [...] é que os fatos sintáticos (e morfológicos) de uma língua serão 
motivados por aspectos semânticos e que podem ser exaustivamente descritos por 
meio de estruturas simbólicas. (TAYLOR, 2002, p. 29)  

Nossos verbos colocar, pôr e botar confirmam inicialmente a hipótese dos autores, pois suas 

valências são bastante parecidas. Observemos o quadro a seguir, em que os espaços coloridos 

correspondem às diáteses em que cada verbo ocorre: 

Quadro 11 - Quadro comparativo das valências de colocar, botar e pôr 

 

DIÁTESES EM QUE OCORREM 

VERBOS D1 D2 D6 D7 D9 D10 D14 D17 D20 D25 

COLOCAR           

BOTAR           

PÔR           

 

Veja que os três verbos coincidem na maior parte das ocorrências, porém há situações bem 

particulares como o fato de apenas botar ocorrer em D2, uma vez que não registramos55, para 

os outros dois verbos, a ocorrência das construções sem o Tema expresso 

[67] *As galinhas jovens ainda não colocaram; 

[68] *As galinhas jovens ainda não puseram. 

Semelhantemente se deu com o verbo pôr, o único entre os três a ocorrer na diátese D14: 

[69] * O sol se colocou há duas horas. 

                                                                                                                                                                      
54 Por isso mesmo optamos pela proposta de Langacker (1987b, p. 53), mais moderada e adequada aos nossos 
objetivos. 
55 Na oralidade, poderão surgir registros dessas construções ou mesmo variações delas.   
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[70] * O sol se botou há duas horas. 

Por último e pelas mesmas razões, o verbo botar não ocorre na D9:  

[71] * Durante a reunião, os professores botaram suas reivindicações. 

A seguir, apresentaremos as valências de depositar e de instalar, pertencentes à mesma classe 

dos “Put Verbs”, de Levin e, na sequência, um quadro em que comparamos as valências 

desses e a do verbo colocar. 

Quadro 12 - Valência do verbo depositar 

DEPOSITAR   

D6      SujV>Agente    V SN>Tema 

Israel já depositou o dinheiro.  

D13 SujV>Tema   V         

O açúcar depositou no fundo do copo. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

O pai depositou suas esperanças no filho.   

Quadro 13 - Valência do verbo instalar. 

INSTALAR 

D1  SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Meu marido instalou um novo restaurante. 

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

A sogra se instalou na casa dele. 

D20 SujV>Agente      V     SN >Tema  X>Meta 

 Instalei um ar condicionado no meu apartamento. 
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Quadro 14 - Quadro comparativo das valências de colocar, depositar e instalar. 

 

DIÁTESES EM QUE OCORREM 

VERBOS D1 D6 D7 D9 D10 D13 D17 D20 D25 

COLOCAR          

DEPOSITAR          

INSTALAR          

Como podemos confirmar, embora esses verbos componham, segundo Levin, uma mesma 

classe no inglês, a dos “Put Verbs”, no português, seus comportamentos são bastante distintos 

no tocante à valência verbal. 

Segundo os nossos objetivos e critérios, portanto, estabelecer uma classe que englobasse 

todos os conjuntos de verbos que analisamos seria impossível, haja vista que suas valências 

são bastante distintas.  Isso confirmamos no Apêndice E, onde agrupamos as valências de 

todos os verbos analisados. 

Poderíamos, entretanto, adotar como critério de categorização a ocorrência nas diáteses de 

colocação, o que dividiria nosso grupo de verbos em pelo menos 3 classes: 

1. Verbos que ocorrem em D6: alojar, armazenar, arrastar, assentar, atirar, 

baixar, botar, colocar, depositar, derramar, derrubar, descarregar, despejar, 

entornar, guardar, hospedar, lançar, pôr, varrer. 

2. Verbos que ocorrem em 17: alojar, apoiar, assentar, atirar, botar, colocar, 

fixar, incluir, instalar, lançar, mover, pôr.  

3. Verbos que ocorrem em D20: todos os verbos em estudo. 

OBS.: Alojar, assentar, atirar, botar, colocar, lançar e pôr, ocorrem nas 3 diáteses.  
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Cada diátese levantada em nosso conjunto poderia, portanto, servir de critério de construção 

de outros agrupamentos verbais. E dado o número de diáteses que vimos levantando no 

projeto VVP, a lista de novas classes verbais seria considerável. 

Isso já foi confirmado por Gross em seus estudos com os verbos do francês:  

Dois elementos [...] pertencem à mesma classe quando têm as mesmas propriedades 
sintáticas. Para o nosso conjunto de 3.000 entradas (isto é, verbos), esta relação 
produz um conjunto de 2.000 classes. Uma vez que cada classe contém uma média 
de 1,5 verbos, pode-se dizer que, em geral, não há dois verbos com as mesmas 
propriedades sintáticas56.  [GROSS, 1975, p. 214] 

Em vista disso, seguimos apostando no levantamento das valências verbais, a partir das quais, 

acreditamos, poderemos futuramente encontrar dados que nos levem a generalizações e, se 

possível, ao estabelecimento de classes. 

                                                      
56 Two elements [...] belong to the same class when they have the same syntactic properties. For our set of 3,000 
entries (that is, verbs), this relation yields a set of 2,000 classes. Since each class contains an average of 1.5 
verbs, it can be said that, in general,there are no two verbs with the same syntactic properties.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação, partimos da apreciação de uma proposta de categorização verbal 

empreendida por Levin (1993), para os verbos do inglês, de cujos dados elegemos a categoria 

dos “Verbs of putting”, ou verbos de colocação, cujos verbos traduzimos e entre os quais 

destacamos nosso objeto de estudo, o verbo colocar. 

Levantamos a valência desse verbo, o que nos serviu de parâmetro para a confirmação de 

nossa hipótese de que, no português brasileiro, verbos, embora sinônimos, não apresentam a 

mesma valência, o que se confirmou na comparação entre as valências dos verbos colocar, 

pôr e botar e foi reforçado no conjunto dos demais verbos que selecionamos.  

A análise da valência do verbo colocar, que foi descrita a partir dos critérios estabelecidos por 

Perini (2008, 2015), para o projeto VVP, e possível graças ao conjunto de dados que o 

trabalho de Borba et al (1990) nos forneceu, também nos levou à hipótese de que não seriam 

os verbos que poderiam ser classificados como verbos de colocação, mas sim as diáteses em 

que ocorrem. Determinamos a composição das diáteses de colocação, as quais definimos 

como sendo as que possuem, em seu conjunto de esquemas, os papéis Agente, Tema e Meta, 

sendo possível a omissão, em alguns verbos, desses dois últimos papéis. Por essa razão, 

criamos as seguintes diáteses de colocação:  

D6  SujV>Agente    V      SN>Tema. 

D17  SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

D20 SujV>Agente       SN>Tema   V      X>Meta 

Estabelecidas as diáteses, confirmarmos que, além dessas, outras compunham a valência dos 

verbos, como a diátese de comunicação, presente nos verbos que levam o mesmo nome, 

estudados por Couto (2017). Em vista disso, a proposta de categorização por meio dos 

sentidos verbais e consequentes reflexos em sua sintaxe mostra-se falha no português 

brasileiro. Ou seja, os verbos estudados se caracterizam por terem em suas valências diáteses 

de colocação; mas em geral eles também apresentam outras diáteses, que não podem ser 

chamadas “de colocação”. Um exemplo claro é colocar, que aparece em diátese de colocação 

em colocamos o peixe na geladeira, mas em diátese de comunicação em ela colocou novas 

objeções. 
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A tentativa de se estabelecer classes tomando como critério a presença das diáteses de 

colocação parece também não ser a melhor opção, tendo em vista o volume de diáteses que 

vimos levantando. Apenas em nosso pequeno conjunto de 25 verbos, pudemos formar 3 

classes, estabelecidas a partir da ocorrência em cada uma das diáteses de colocação. 

Poderíamos, portanto, nos deparar com um resultado semelhante ao que obteve Gross (1975), 

estudando os verbos do francês: um imenso conjunto de classes. Uma maneira mais clara de 

representar a classificação desses verbos (e dos verbos em geral) é centrar a análise nas 

diáteses, consideradas como traços distintivos; assim, cada verbo se caracteriza pelo conjunto 

de suas diáteses, o que possibilita a representação dessa complexidade de classes. Um verbo 

faz parte de uma classe juntamente com os outros que têm exatamente a mesma valência – e 

isso, como pudemos verificar, é uma situação relativamente excepcional. 

Acreditamos, portanto, que o levantamento e estudo das valências verbais, nos moldes que 

vimos fazendo no projeto VVP, por enquanto é a melhor via para se estudar e registrar o 

comportamento sintático-semântico verbal. 
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APÊNDICE A – Lista dos verbos de colocação de Levin (1993) 

 

1 PUT VERBS   

1 Arrange 

2 Immerse 

3 Install 

4 Lodge 

5 Mount 

6 Place 

7 Position 

8 Put 

9 Set 

10 Situate 

11 Sling 

12 Stash 

13 Stow 

2 VERBS OF PUTTING IN A SPATIAL CONFIGURATION 

1 Dangle 

2 Hang  

3 Lay 

4 Lean  

5 Perch 

6 Rest  

7 Sit 

8 Stand  

9 Suspend 
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3 FUNNEL VERBS 

 

1 Bang 

2 Channel 

3 Dip 

4 Dump 

5 Ladle 

6 Pound 

7 Push 

8 Rake 

9 Ram 

10 Scoop 

11 Scrape 

12 Shake 

13 Shovel 

14 Siphon 

15 Spoon 

16 Squeeze 

17 Squish 

18 Squash 

19 Sweep 

20 Tuck 

21 Wad 

22 Wedge 

23 Wipe 

4 VERBS OF PUTTING WITH A SPECIFIED DIRECTION 

1 Drop 

2 Hoist 

3 Lift 

4 Lower 

5 Raise 
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5 POUR VERBS 

1 Dribble 

2 Drip 

3 Pour 

4 Slop 

5 Slosh 

6 Spew 

7 Spill 

8 Spurt 

6 COIL VERBS 

1 Coil 

2 Curl 

3 Loop 

4 Roll 

5 Spin 

6 Twirl 

7 Twist 

8 Whirl 

9 Wind 

7 SPRAY/LOAD VERBS 

1 Brush 

2 Cram 

3 Crowd 

4 Cultivate 

5 Dab 

6 Daub 

7 Drape 

8 Drizzle 

9 Dust 

10 Hang 
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11 Heap 

12 Inject 

13 Jam 

14 Load 

15 Mound 

16 Pack 

17 Pile 

18 Plant 

19 Plaster 

20 Prick 

21 Pump 

22 Rub 

23 Scatter 

24 Seed 

25 Settle 

26 Sew 

27 Shower 

28 Slather 

29 Smear 

30 Smudge 

31 Sow 

32 Spatter 

33 Splash 

34 Splatter 

35 Spray 

36 Spread 

37 Sprinkle 

38 Spritz 

39 Squirt 

40 Stack 

41 Stick 

42 Stock 

43 Strew 
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44 String 

45 Stuff 

46 Swab 

47 Vest 

48 Wash 

49 Wrap 

8 FILL VERBS 

1 Adorn 

2 Anoint 

3 Bandage 

4 Bathe 

5 Bestrew 

6 Bind 

7 Blanket 

8 Block 

9 Blot 

10 Bombard 

11 Carpet 

12 Choke 

13 Cloak 

14 Clog 

15 Clutter 

16 Coat 

17 Contaminate 

18 Cover 

19 Dam 

20 Dapple 

21 Deck 

22 Decorate 

23 Deluge 

24 Dirty 

25 Douse 
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26 Dot 

27 Drench 

28 Edge 

29 Embellish 

30 Emblazon 

31 Encircle 

32 Encrust 

33 Endow 

34 Enrich 

35 Entangle 

36 Face 

37 Festoon 

38 Fill 

39 Fleck 

40 Flood 

41 Frame 

42 Garland 

43 Garnish 

44 Imbue 

45 Impregnate 

46 Infect 

47 Inlay 

48 Interlace 

49 Interlard 

50 Interleave 

51 Intersperse 

52 Interweave 

53 Inundate 

54 Lard 

55 Lash 

56 Line 

57 Litter 

58 Mask 
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59 Mottle 

60 Ornament 

61 Pad 

62 Pave 

63 Plate 

64 Plug 

65 Pollute 

66 Replenish 

67 Repopulate 

68 Riddle 

69 Ring 

70 Ripple 

71 Robe 

72 Saturate 

73 Season 

74 Shroud 

75 Smother 

76 Soak 

77 Soil 

78 Speckle 

79 Splotch 

80 Spot 

81 Staff 

82 Stain 

83 Stipple 

84 Stop 

85 Up 

86 Stud 

87 Suffuse 

88 Surround 

89 Swaddle 

90 Swathe 

91 Taint 
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92 Tile 

93 Trim 

94 Veil 

95 Vein 

96 Wreathe 

9 BUTTER VERBS 

1 Asphalt 

2 Bait 

3 Blanket 

4 Blindfold 

5 Board 

6 Bread 

7 Brick 

8 Bridle 

9 Bronze 

10 Butter 

11 Buttonhole 

12 Cap 

13 Carpet 

14 Caulk 

15 Chrome 

16 Cloak 

17 Cork 

18 Crown 

19 Diaper 

20 Drug 

21 Feather 

22 Fence 

23 Flour 

24 Forest 

25 Frame 

26 Fuel 
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27 Gag 

28 Garland 

29 Glove 

30 Graffiti 

31 Gravel 

32 Grease 

33 Groove 

34 Halter 

35 Harness 

36 Heel 

37 Ink 

38 Label 

39 Leash 

40 Leaven 

41 Lipstick 

42 Mantle 

43 Mulch 

44 Muzzle 

45 Nickel 

46 Oil 

47 Ornament 

48 Panel 

49 Paper 

50 Parquet 

51 Patch 

52 Pepper 

53 Perfume 

54 Pitch 

55 Plank 

56 Plaster 

57 Poison 

58 Polish 

59 Pomade 
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60 Poster 

61 Postmark 

62 Powder 

63 Putty 

64 Robe 

65 Roof 

66 Rosin 

67 Rouge 

68 Rut 

69 Saddle 

70 Salt 

71 Salve 

72 Sand 

73 Seed 

74 Sequin 

75 Shawl 

76 Shingle 

77 Shoe 

78 Shutter 

79 Silver 

80 Slate 

81 Slipcover 

82 Sod 

83 Sole 

84 Spice 

85 Stain 

86 Starch 

87 Stopper 

88 Stress 

89 String 

90 Stucco 

91 Sugar 

92 Sulphur 
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93 Tag 

94 Tar 

95 Tarmac 

96 Tassel 

97 Thatch 

98 Ticket 

99 Tile 

100 Turf 

101 Veil 

102 Veneer 

103 Wallpaper 

104 Water 

105 Wax 

106 Whitewash 

107 Wreathe 

108 Yoke 

109 Zipcode 

10 – POCKET VERBS 

1 Archive 

2 Bag 

3 Bank 

4 Beach 

5 Bed 

6 Bench 

7 Berth 

8 Billet 

9 Bin 

10 Bottle 

11 Box 

12 Cage 

13 Can 

14 Case 
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15 Cellar 

16 Cloister 

17 Coop 

18 Corral 

19 Crate 

20 Dock 

21 Drydock 

22 File 

23 Fork 

24 Garage 

25 Ground 

26 Hangar 

27 House 

28 Jail 

29 Jar 

30 Jug 

31 Kennel 

32 Land 

33 Lodge 

34 Pasture 

35 Pen 

36 Pillory 

37 Pocket 

38 Pot 

39 Sheathe 

40 Shelter 

41 Shelve 

42 Shoulder 

43 Skewer 

44 Snare 

45 Spindle 

46 Spit 

47 Spool 



93 

48 Stable 

49 String 

50 Tin 

51 Trap 

52 Tree 

53 Warehouse 
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APÊNDICE B - Quadro de diáteses usadas na composição das valências57 

 

NOME DESCRIÇÃO 

D1 SujV>Agente     V SN>Paciente  

D2 SujV> Agente  V    

*D3 SujV>Paciente       V    

D4 SujV>Tema V de SN>Fonte  

D5 SujV> Tema V a SN> Meta  

D6 SujV> Agente V SN>Tema  

D7 SujV>Agente        V SN>Paciente + Coisa.qualificada   X> Qualidade 

D8 SujV>Estímulo V SN>Experienciador 

D9 SujV>Agente     V SN> Conteúdo   

D10 SujV>Agente        V SN>Paciente: “ovo”  

*D11 SujV>Lugar V SN>Coisa.localizada  

D12 SujV> Coisa.localizada  (Refl)   V  X> Lugar 

D13 SujV> Tema V  

D14 SujV>Paciente Refl  V  

D15 SujV>Tema     (Refl)     V   X>Meta 

D16 SujV>Agente + Tema        (Refl)     V X>Meta 

D17 SujV>Agente Refl>Tema   V X>Meta 

D18 SujV>Tema V X>Tempo  

D19 SujV> Paciente Refl        V SN>Causa 

D20 SujV> Agente   V   SN>Tema       X>Meta 

D21 SujV>Agente      V   SN>Paciente + Tema    com SN >Instrumento 

D22 SujV>Agente    Refl V com SN>Meta 

D23 SujV>Agente + Tema        V       SN> Lugar 

D24 SujV>Agente                     V      de SN>Fonte        SN>Tema + Paciente 

*D25 SujV>Agente                     V SN> Paciente            X> Situação  

                                                      
57 As diáteses assinaladas com asterisco foram criadas durante esta pesquisa e as demais, são do VVP e foram 
renomeadas segundo a nossa notação, isto é, em vez de C, inicial que introduz as diáteses no VVP, usamos D, 
para introduzir as nossas.  
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APÊNDICE C – Definição de alguns papéis temáticos presentes nas diáteses 58 

 Agente  

O causador imediato do evento. 

 Paciente  

A entidade que sofre uma mudança de estado e este pode ser entendido em sentido bastante 

amplo, incluindo uma gama de estados físicos e psicológicos.  

 Tema  

É o elemento que se movimenta, voluntariamente ou não. 

 Fonte  

É o ponto de início de um movimento. 

 Meta 59 

É o ponto-final de um movimento. 

Coisa.qualificada 

É o elemento ao qual se atribui uma qualidade. 

 Estímulo 

É o desencadeador de um estado interno. 

 Experienciador 

É o elemento que experimenta um fenômeno interno (psicológico ou sensorial) 

 Coisa.localizada 

É o elemento cuja localização é asserida. 

                                                      
58 Essa seleção consiste em alguns papéis temáticos cuja definição não é aferida pelo próprio nome do papel e, 
portanto, achamos por bem apresentar. Também o fizemos porque esse assunto ainda é ponto discutido por 
alguns estudiosos da área e outras acepções de um mesmo papel podem surgir. Nesta pesquisa, os papéis 
temáticos e respectivas definições inscritas neste Apêndice e na composição das diáteses que usamos estão em 
Perini (2015, 2016), exceto o papel Situação, que criamos para os fins deste trabalho.  
59 Usamos esse nome, mas também pode ser encontrado como Alvo (CANÇADO, 2013a, p.108) 
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 Situação 

É a condição, estado transitório a que um elemento é exposto ou em que se encontra. 
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APÊNDICE D - Valências de outros verbos que ocorrem em diáteses de colocação 

 

ALOJAR  

D6 SujV>Agente    V SN>Tema      

A prefeitura alojou os desabrigados.  

D12    SujV> Coisa.localizada  (Refl) V  X> Lugar 

O projétil (se) aloja em sua coluna. 

D15 SujV>Tema (Refl)      V      X>Meta 

O projétil (se) alojou na costela dele. 

D17  SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

 O gato se alojou confortavelmente no caixa de sapatos. 

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

A prefeitura alojou os desabrigados no ginásio da escola. 

APOIAR  

D1 SujV >Agente    V SN>Paciente  

 O pai apoiou a decisão do filho.  

D12   SujV>Coisa.localizada  ( Refl)      V     X>Lugar 

   Essa viga (se) apoia no muro.     

D17  SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

   Vera se apoiou na cadeira.  

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

 Vera apoiou o braço no ombro do filho. 
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ARMAZENAR  

D6 SujV>Agente      V             SN>Tema 

 O vendeiro armazenou os cereais. 

D11 SujV>Lugar      V      SN>Coisa.localizada 

 Essa caixa armazena água para o tempo de seca.  

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

 O vendeiro armazenou os cereais no celeiro. 

ARRASTAR 

D6 SujV>Agente       V         SN>Tema        

A enxurrada arrastou aquele homem. 

D13 SujV>Tema     V 

O cabelo dela arrastava de tão longo.  

D16    SujV>Agente+ Tema   (Refl)    V X>Meta  

O cachorro (se) arrastou para debaixo da cama. 

D18 SujV>Tema      V      X>Tempo 

Aquele namoro arrastou por dez anos.  

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

A enxurrada arrastou aquele homem para o bueiro. 
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ASSENTAR  

D1 SujV>Agente   V      SN >Paciente 

O Governo assentou as bases do novo plano econômico. 

D6 SujV>Agente       V  SN>Tema       

A mãe assentou o bebê.  

D13 SujV>Tema           V 

A poeira assentou. 

D17  SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

A mãe se assentou ao lado dos filhos.  

D21 SujV>Agente      V      SN > Paciente +Tema      com SN >Instrumento 

Ana assentou a poeira com água. 

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

 A mãe assentou o bebê na cadeirinha. 

ATIRAR 

D2 SujV>Agente     V      

 O policial atirou duas vezes. 

D6 SujV>Agente       V  SN>Tema       

 A multidão enfurecida atirava pedras.  

D17  SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Wanda se atirou na frente do carro.  

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

 A multidão enfurecida atirava pedras nos policiais. 
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BAIXAR 

D1 SujV>Agente    V SN >Paciente    

  O Ministério da saúde baixou essa portaria ontem. 

D3 SujV>Paciente     V 

O preço da gasolina baixou. 

D5 SujV>Tema      V       a SN>Meta 

  O processo baixou à primeira instância 

D6 SujV>Agente     V     SN>Tema 

Alessandro baixou a arma. 

D20 SujV>Agente  V     SN>Tema   X>Meta 

Alessandro baixou a arma até o chão. 

BOTAR  

D1 SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Maria Luiza botou a mesa do jantar.  

D2 SujV>Agente   V 

 As galinhas jovens ainda não botam. 

D6     SujV>Agente    V SN>Tema  

Pablo já botou o chapéu. 

D7 SujV>Agente    V      SN >Paciente + Coisa.qualificada        X>Qualidade 

As empregadas botaram minha mãe furiosa. 
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D10 SujV>Agente V SN>Paciente “ovo”  

Essas galinhas ainda não botaram seus ovos.  

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Ele se botou na minha frente. 

D20 SujV>Agente      V      SN>Tema      X>Meta 

 O gerente botou seu filho na subchefia. 

D25  SujV>Agente    V           SN> Paciente         X> Situação 

Jéssica botou toda sua produção à venda. 

DEPOSITAR  

D6      SujV>Agente    V SN>Tema 

Israel já depositou o dinheiro.  

D13 SujV>Tema   V         

O açúcar depositou. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

O pai depositou suas esperanças no filho.   

DERRAMAR 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente 

Os gafanhotos derramaram a plantação.60 

D6      SujV>Agente    V SN>Tema 

  Mara derramou a água. 

                                                      
60 Embora possa causar certo estranhamento, esse uso do verbo derramar está registrado em Borba (1990, p. 
394) 
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D3 SujV>Paciente  V  

  O leite derramou.  

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

  Mara derramou água sobre a cama.    

D22 SujV>Agente  (Refl)     V       X>Lugar 

  O cão se derramou aos pés do dono. (=se atirou, se pôs, se jogou ) 

DERRUBAR 

D1 SujV>Agente     V  SN>Paciente 

A fala do advogado derrubou o argumento da promotoria. 

D6 SujV>Agente      V       SN>Tema      

Jonas derrubou café.  

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

 Jonas derrubou café na roupa.  

DESCARREGAR 

D1 SujV>Agente   V SN>Paciente  

As risadas das crianças descarregaram o ambiente. 

D3 SujV>Paciente  V  

A bateria descarregou completamente. 

D6 SujV>Agente      V       SN>Tema      

Carlos descarregou toda a mercadoria sozinho. 
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D8 SujV>Agente   V      SN>Fonte+Paciente        de SN>Tema 

Em férias, João descarregou a mente de toda preocupação. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

Carlos descarregou a mercadoria na casa do cliente. 

DESPEJAR 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente 

A prefeitura despejou a família.  

D4 SujV>Tema      V de SN>Fonte    

Gotas despejavam do céu naquela tarde.  

D6      SujV>Agente    V SN>Tema 

A cobra despejou todo seu veneno. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

Ela despejou veneno na comida.  

ENROLAR 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente   

Jorge enrolou a namorada. 

D3 SujV>Paciente   V 

A língua dele enrolou durante a crise epilética. 

D19 SujV>Paciente   Refl     V      SN>Causa 

O presidente se enrolou com o discurso. 
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D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

A cobra enrolou o rabo no pescoço do bezerro. 

ENTORNAR 

D3 SujV>Paciente      V 

O leite entornou. 

�6 SujV>Agente      V       SN>Tema      

Pablo entornou café. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

Pablo entornou café na roupa. 

FIXAR 

D1 SujV>Agente    V SN >Paciente    

  O governo fixou hoje o teto dos gastos públicos.  

D12 SujV>Coisa.localizada  (Refl)  V      X>Lugar 

  O dente (se) fixa ao osso.  

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

A tribo se fixou nas montanhas.  

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

  Rui fixou o quadro na parede.  
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GUARDAR 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente  

Deus guardou aquele homem.  

D6 SujV>Agente     V     SN>Tema   

André guardou bastante dinheiro. 

D11 SujV>Lugar  V      SN>Coisa.localizada 

Aquele diário guarda segredos terríveis.  

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

André guardou bastante dinheiro nesse cofre. 

HOSPEDAR 

D6 SujV>Agente     V     SN>Tema   

A família hospedou o casal. 

D16    SujV>Agente+ Tema   (Refl)    V X>Meta 

O casal (se) hospedou naquele hotel. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

A família hospedou o casal no sótão da casa.  
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INCLUIR 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente  

Essa medida inclui todos os brasileiros. 

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Else se incluiu naquela turma. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

Ele incluiu seu nome na lista de convidados. 

INSTALAR 

D1  SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Meu marido instalou um novo restaurante. 

D17   SujV>Agente  Refl >Tema   V      X>Meta 

A sogra se instalou na casa dele. 

D20 SujV>Agente   V     SN >Tema   X>Meta 

 Instalei um ar condicionado no meu apartamento. 

LANÇAR 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente  

A estilista lançou sua nova coleção.  

D6 SujV>Agente  V     SN>Tema       

Os garotos lançaram pedras. 

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Antônio se lançou no mar. 

D20 SujV>Agente   V     SN >Tema   X>Meta 

Os garotos lançaram pedras no rio. 
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MOVER  

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente    

Ele moveu os pés devagar. 

D8 SujV>Estímulo V SN>Experienciador 

A música moveu os corações mais frios.   

D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

Eleonor se moveu para o lado direito da prancha. 

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta 

Ele moveu a bola até o último buraco. 

PÔR 

D1 SujV>Agente     V      SN>Paciente 

 Maria Luiza pôs a mesa do jantar.  

D6      SujV>Agente    V SN>Tema 

Pablo já pôs o chapéu..  

D7 SujV>Agente     V SN>Paciente + Coisa.qualificada   X> Qualidade 

 As empregadas puseram minha mãe furiosa. 

D9 SujV>Agente    V        SN >Mensagem 

Durante a reunião, os professores puseram suas reivindicações. 

D10 SujV>Agente V SN>Paciente “ovo”  

Essas galinhas ainda não puseram seus ovos.  

D14 SujV>Paciente Refl      V 

O sol se pôs há duas horas. 
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D17    SujV>Agente   Refl>Tema   V      X>Meta 

 Marta se pôs na frente do carro.  

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta  

O gerente pôs seu filho na subchefia. 

D25  SujV>Agente    V           SN> Paciente         X> Situação 

Jéssica pôs toda sua produção à venda. 

VARRER 

D1 SujV>Agente    V SN>Paciente  

 Os garis varreram minha rua. 

D6 SujV>Agente     V     SN>Tema      

A faxineira varreu o lixo.   

D20 SujV>Agente     V     SN>Tema     X>Meta  

 A faxineira varreu o lixo para debaixo do tapete. 

D23 SujV>Agente + Tema V   SN> Lugar  

Jorge varreu a cidade à procura de Ana.  

D24 SujV>Agente    V      de SN>Fonte     SN>Tema + Paciente 

Ventos fortíssimos varreram do mapa aquela aldeia.
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APÊNDICE E – Quadro comparativo das valências de verbos que ocorrem em diáteses de 
colocação 

 


