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Resumo 

Um problema tradicional para a explicitação do significado das preposições é a grande variedade de 

papéis semânticos que muitas delas veiculam. O problema é frequentemente atacado simplesmente 

através de uma multiplicação de acepções; essa solução não permite distinguir os usos prototípicos dos 

usos idiossincráticos de cada preposição. Aqui é proposta uma abordagem diferente, especificamente para 

o caso de preposições que introduzem complementos verbais. Essa proposta se baseia nas seguintes

hipóteses: (1) cada preposição exprime um conjunto (relativamente pequeno) de papéis semânticos 

possíveis, que em princípio podem ocorrer livremente em cada oração; (2) o significado em cada caso é 

computado em função de fatores cognitivos, que dependem em parte do contexto e em parte de 

conhecimento do mundo; e (3) casos não-prototípicos são tratados através de marca explícita nas diáteses, 

como resultado de condicionamento por verbos particulares, como em conto com vocês e o urso se 

aproximou do caçador, que exemplificam usos idiossincráticos das preposições com e de. A solução aqui 

proposta funciona para complementos verbais introduzidos por preposições em português, e nos aproxima 

de uma compreensão adequada dos significados das preposições. A análise oferece também uma 

definição mais objetiva e operacional de “protótipo”. 
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1. Introdução

A grande variedade de papéis semânticos veiculados por certas preposições tem sido um 

problema tradicional ao se tentar explicitar seu significado. Uma solução às vezes 

utilizada é simplesmente a de multiplicar acepções, o que deixa sem expressão certos 

fatos importantes da estrutura. Mas alguns autores, como Bennett (1975) e Tyler e 

Evans (2003), procuram elaborar uma análise mais sofisticada, que contém pelo menos 

parte da resposta, ao sugerirem que a complexidade semântica dos complementos 

preposicionados pode ser produto de fatores contextuais e de conhecimento do mundo. 

Por outro lado, não há dúvida de que as preposições têm também um componente 

semântico próprio, independente do contexto e do significado do restante da oração em 

que se inserem. Só o exame de muitos casos levará a um mapeamento detalhado e 

realista, correspondente ao conhecimento dominado pelos usuários da língua. No 

presente trabalho desenvolvo uma análise de aspectos do significado de algumas 

preposições, assim como dos complementos introduzidos por elas; espero que as 

presentes considerações possam nos levar mais perto de uma compreensão desse 

importante fenômeno. 

2. Preposições como marcadores de relações temáticas

Um componente essencial do significado das preposições são os papéis semânticos que 

elas atribuem aos sintagmas que governam. Isso é reconhecido, embora de maneira 

tipicamente nebulosa, pela gramática tradicional, como quando se define o “valor das 

preposições” em termos de traços que podemos interpretar como papéis semânticos: 

“Movimento em direção a um limite [...] afastamento de um limite [...] posição no 
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interior de limites; posição de inferioridade em relação a um limite [...] companhia” 

(Cunha, 1976: 518 ss). 

Suspeito que todas as preposições marcam papéis semânticos, além de outras relações 

que também podem expressar. Assim, a preposição por causa de marca o papel Causa; 

neste caso particular, a marca não é ambígua, de modo que um sintagma introduzido por 

essa preposição tem sempre o papel de Causa. Em outros casos, não se percebe de 

imediato um papel único para a preposição – assim, com pode marcar a Companhia, o 

Instrumento ou o Modo. Mas nenhuma preposição tem sua referência inteiramente em 

aberto; por exemplo, com nunca pode marcar a Fonte ou a Trajetória de um elemento 

que se move. E há casos de codificação altamente excepcional, como por exemplo de 

aparecendo como marca de Meta em 

[1] O urso se aproximou da menina. 

De aparece com frequência como marcador de Fonte, mas nunca Meta, exceto com o 

único verbo aproximar. Aqui fica difícil atribuir um papel semântico ao significado da 

preposição, já que não há outros exemplos; é mais adequado atribuir esse papel 

semântico à valência do verbo aproximar, sendo a preposição uma exigência sintática 

semanticamente vazia. Note-se que o espanhol não participa dessa anomalia: os verbos 

correspondentes, acercar(se) e aproximar(se) se constroem regularmente com as - 

preposições marcadoras de Meta: acercarse / aproximarse se controem com a / hacia / 

hasta. 

3. Preposições transparentes

O caso mais simples é o de preposições monossêmicas como por causa de: só 

precisamos registrar em sua matriz semântica que essa preposição funciona como marca 

do papel semântico Causa, atribuído ao sintagma que ela introduz. Há um bom número 

de tais preposições em português: através de (Trajetória), desde (Fonte), até (Meta) etc. 

Essas preposições não dependem de contexto para sua interpretação; isso pode ser 

testado dando a alguns sujeitos um sintagma como por causa de você e pedindo que 

construam frases que o contenham. Os resultados são homogêneos, e em todos o 

sintagma tem o papel de Causa. Podemos chamar essas preposições de transparentes. 

4. Papéis semânticos prototípicos

Outras preposições podem aparecer associadas a mais de um papel semântico, e esses 

papéis podem ser prototípicos ou diatéticos. Quanto aos diatéticos, isto é, que ocorrem 

idiossincraticamente com certos verbos, já vimos que a preposição não é responsável 

pelo papel semântico atribuído ao constituinte. Restam os casos intermediários, em que 

uma preposição marca um conjunto de várias relações temáticas; é o caso de com, visto 

acima, que pode sinalizar Companhia, Instrumento ou Modo. 

A oposição entre preposições que marcam apenas um papel semântico (por causa de) e 

as que apresentam um conjunto de papéis prototípicos (com) não é uma divisão nítida 

em dois grupos, mas antes uma série de pontos em uma escala, que só será devidamente 

descrita em seus detalhes quando dispusermos de um levantamento conveniente de 

todas as preposições da língua. Aí poderemos quantificar cada caso, indo de preposições 

de um só papel semântico, dois, três etc., até um número máximo (que não deve ser 

muito grande). Entre as preposições que marcam papéis prototipicamente temos em, de, 
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por, com e algumas outras. A preposição a parece ser a mais complexa desse grupo, e 

requer um estudo especial. Papéis prototípicos são passíveis de descrição em termos de 

regras mais ou menos gerais, que podem ser sensíveis ao contexto verbal ou livres dele. 

No entanto, são sempre sensíveis a algum contexto, e o resultado é que raramente surge 

ambiguidade; o elemento desambiguado pode estar associado à semântica do verbo ou 

não, mas é sempre um fator cognitivo, em última análise. 

Vamos ver alguns exemplos. Há evidência de que a preposição com pode sinalizar (pelo 

menos) três papéis semânticos: Companhia, Instrumento e Modo. Vamos admitir que 

com pode ter qualquer desses papéis, à vontade, sempre que ocorre. É claro que aí 

vamos ter que explicar por que em muitos casos apenas um dos papéis é entendido, 

como em 

[2] Fui a Campo Grande com minha irmã. 

Aqui apenas Companhia é possível; em [3] só temos Instrumento, em [4] Modo: 

[3] Fui a Campo Grande com meu carro novo. 

[4] Fui a Campo Grande com a maior pressa. 

Essas frases não são ambíguas, e isso por causa de condições pragmáticas dos sintagmas 

que seguem a preposição. Minha irmã é um candidato plausível como Companhia em 

uma viagem, mas não como Instrumento ou Modo – isso, em última análise, 

simplesmente porque sabemos que minha irmã é uma pessoa; analogamente, meu carro 

novo não pode ser Companhia nem Modo, e com a maior pressa só pode ser um Modo. 

Isso pode ser testado em frases como 

[5] Fui a Campo Grande com a Mercedes. 

Essa frase é ambígua, e pode conter Companhia ou Instrumento; isso se deve, 

obviamente, ao fato de que Mercedes é um nome de pessoa, mas também uma marca de 

carro. 

Outros exemplos são as frases 

[6] Eu sempre passeio com meu cachorro. 

[7] O esquimó ia à cidade com seis cachorros. 

[6] não é ambígua, porque um cachorro (em nossa cultura) pode ser Companhia em um 

passeio, mas não Instrumento ou Modo. Mas [7] é ambígua, para quem conhece as 

condições de vida dos esquimós (Inuit), que não só saem em companhia de cachorros, 

mas também os utilizam como puxadores de trenó, e nesse caso com seis cachorros se 

interpreta como Instrumento. Como se vê, a desambiguação se faz em bases cognitivas, 

não propriamente lexicais ou gramaticais. 

Vejamos agora a preposição em, tal como é utilizada no português falado do Brasil. Em 

é, como se sabe, uma marca prototípica de Lugar, como em 

[8] Estamos em Lisboa. 

e nunca pode exprimir, por exemplo, Fonte. Mas em uma frase como 

[9] Chegamos em Lisboa às 4 horas. 
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temos em marcando a Meta.1 Assim, essa preposição pode marcar o Lugar, como em 

[8], e a Meta, como em [9]. Mas a segunda acepção só ocorre com verbos de 

movimento, ou seja, que evocam esquemas incluindo uma Meta; novamente, estamos 

diante de um caso de condicionamento cognitivo, que faz com que [8] e [9] não sejam 

ambíguas. 

Aqui igualmente há a possibilidade de ocorrência de ambiguidade, embora isso seja 

mais raro do que no caso de com; assim, 

[10] As crianças correram no quintal. 

pode ser interpretada de duas maneiras: com Lugar, isto é, o quintal é apenas o local 

onde se dá a corrida das crianças, e com Meta, em que se entende o quintal como o 

destino das crianças que correm. 

5. Filtragem cognitiva

Os dois exemplos vistos representam o mesmo fenômeno: a exigência de que a 

representação cognitiva que resulta da interpretação de cada sentença seja bem formada 

– ou seja, temos aqui a ação de um filtro cognitivo, antes do que uma condição

gramatical. A contribuição do léxico e da gramática está presente, mas em dimensões 

menores do que usualmente se admite. 

Desenvolvendo um pouco este último ponto, é preciso reconhecer que cada preposição 

tem uma matriz semântica própria, que a distingue das demais. Assim, com, no que pese 

sua polissemia, não pode sinalizar Lugar, nem Fonte, nem Beneficiário; e mesmo a 

camaleônica preposição a nunca introduz sintagmas de Companhia, nem de Agente. O 

panorama é complexo, mas não totalmente ilimitado: o potencial semântico de uma 

preposição pode compreender 

 um conjunto (relativamente pequeno) de papéis semânticos prototípicos;

 um conjunto de papéis semânticos excepcionais – em geral condicionados pelo

verbo principal da oração, como em gostar de, acabar com, pensar em. Nesses 

casos, como vimos, pode valer a pena analisar a preposição como 

semanticamente vazia, e atribuir o papel semântico à valência do próprio verbo. 

 um conjunto de papéis semânticos que ela não pode veicular.

Pode-se dizer, então, que a estrutura da língua delimita a semântica de cada preposição; 

em certos casos essa delimitação é máxima, de modo que a preposição é tematicamente 

transparente (é o caso de por causa de); em outros, a delimitação é mais ampla, e a 

preposição pode veicular vários papéis semânticos – embora, acredito, não muito 

numerosos. 

O resultado, em muitos casos, é ambíguo em termos estritamente linguísticos: a língua 

permite que com minha irmã em 

[2] Fui a Campo Grande com minha irmã. 

seja interpretado como Companhia, Instrumento ou Modo. Mas aqui entram em jogo 

fatores de ordem cognitiva, na verdade ditados pela função comunicativa da linguagem: 

1 
Esse é o uso brasileiro. Em Portugal, com verbos de movimento, usa-se obrigatoriamente a, nunca em: 

cf. Gärtner (1998: 137), que atribui o uso de em marcador de Meta à língua coloquial brasileira e africana. 

Epiphanio Dias (1970: 143-144) registra o uso de em marcador de Meta já na língua medieval, o que 

sugere que chegamos em Lisboa não é inovação brasileira ou africana. 
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o que se diz precisa fazer sentido – esta é a Máxima de Qualidade de Grice (1975). Esse

filtro cognitivo funciona com eficiência suficiente para que as acepções inadequadas 

nem sequer sejam percebidas, de modo que [2] se entende como uma frase não ambígua 

no que diz respeito a seu complemento preposicionado. 

O filtro não parece ser dependente de certos aspectos da interpretação, e muito menos  

de certos constituintes da sentença. Em 

[6] Eu sempre passeio com meu cachorro. 

[7] O esquimó ia à cidade com seis cachorros. 

vimos que a interpretação de com como introdutora de Companhia ou Instrumento 

depende de traços globais da representação cognitiva, ou seja, da estrutura de esquemas 

que o receptor constrói com base na sentença ouvida. Em [7] com seis cachorros pode 

ser Instrumento não apenas por causa da presença do item lexical esquimó, porque 

poderíamos dizer 

[11] O esquimó brincava no parque com seis cachorros. 

onde o mesmo sintagma é normalmente interpretado como Companhia. Trata-se 

realmente de um sistema de inspecção do resultado total da interpretação da sentença, 

em termos de nosso conhecimento do mundo: informações, expectativas, probabilidades 

etc. Por outro lado, nem em [7] nem em [11] seria possível entender com seis cachorros 

como Lugar (digamos, “perto de seis cachorros”), porque a preposição não autoriza essa 

atribuição de papel semântico. Temos então um sistema complexo, composto de fatores 

linguísticos (lexicais e gramaticais) e fatores cognitivos (o filtro de boa formação). 

Somente o primeiro conjunto de fatores pode ser considerado parte do que chamamos 

“língua portuguesa”: a impossibilidade de que meu carro novo seja a Companhia em 

uma viagem não tem nada a ver com a nossa língua, é parte do que sabemos sobre o 

mundo. 

6. Sumário

Para sumariar o que se disse acima, dou uma descrição muito informal da interpretação 

temática do sintagma introduzido por com na frase [2]: 

[2] Fui a Campo Grande com minha irmã. 

Operações linguísticas: 

- com + SN: modificador de fui; 

- papéis semânticos prototípicos: 

Companhia  Instrumento  Modo 

Filtros cognitivos: 

- Instrumento excluído porque pessoas em geral não são utilizadas 

como instrumento em uma viagem; 

- Modo excluído porque minha irmã não pode exprimir essa relação, 

porque irmã não denota um modo de ser, de agir etc.; 

- Companhia mantido porque uma pessoa pode ser companhia em 

uma viagem. 
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o que resulta em: com minha irmã > Companhia 

As porções em negrito denotam conhecimentos que temos sobre o mundo. 

7. Conclusão

Como se viu acima, descrever a semântica das preposições, naquilo que se refere à 

expressão das relações temáticas, envolve a consideração de vários tipos de fatores: 

(a) em certos contextos uma preposição pode ser uma exigência sintática sem 

consequências semânticas, pois o papel semântico é determinado pelo verbo; é o 

caso de gostar de música, pensar em música, lembrar-se da música, acabar com 

a festa etc. 

Quando não se verifica o caso (a), cada preposição se associa a um grupo próprio de 

papéis semânticos, que lhe são atribuídos no respectivo item lexical: 

(b) algumas têm apenas um papel semântico possível: por causa de sinaliza 

Causa; desde sinaliza Fonte; 

(c) outras se associam a grupos de papéis semânticos: com pode marcar 

Companhia, Modo ou Instrumento; em pode marcar Lugar ou Meta (além, 

certamente, de diversos outros papéis). 

Quando ocorre a situação (c), aplica-se um sistema de filtragem que consiste em uma 

exigência de boa formação cognitiva. Essa exigência vale para todos os enunciados 

produzidos, e exclui a possibilidade de representações cognitivas mal formadas ou 

altamente improváveis; mas no caso de preposições, seu efeito só aparece em (c) porque 

as situações (a) e (b) não resultam em múltiplas relações temáticas possíveis. 

O quadro apresentado acima não faz mais que mostrar os pontos básicos da semântica 

das preposições, no que diz respeito a sua propriedade de sinalizar relações temáticas. 

Esse quadro serve também para sugerir tópicos importantes de pesquisa a ser 

desenvolvida no futuro próximo. Gostaria de ressaltar a necessidade de um  

mapeamento das preposições do português, em termos das relações temáticas que cada 

uma expressa, explicitando-se as situações (a), (b) e (c) dadas acima. Isso nos levará a 

uma compreensão melhor da importância dessa classe de palavras dentro da 

estruturação da língua enquanto sistema de relacionamento forma / significado, e 

também ajudará a traçar a fronteira entre conhecimento da língua e conhecimento do 

mundo – ou seja, delimitar o objeto que chamamos de “língua portuguesa”. 
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