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Resumo 

Neste artigo se questiona a tradicional classificação de verbos recíprocos em português, argumentando-se que 
não são verbos que trazem a semântica de reciprocidade, mas sim determinadas construções de estrutura 
argumental elaboradas por eles. Em outras palavras, assume-se que a reciprocidade é uma propriedade semântica 
construcional e não lexical. A análise parte de dez verbos classificados como recíprocos pela literatura e mostra 
que eles não podem ser classificados dessa maneira, pois não apresentam o sentido recíproco em todas as 
construções que elaboram. Sendo assim, e adotando-se a Gramática de Construções de Goldberg (1995) e os 
trabalhos construcionistas de Perini (2015) e de Perini et al (em preparação), este trabalho propõe-se a descrever 
três construções de estrutura argumental recíprocas em português. Por fim, é apresentado também um exemplo 
de verbete contendo a diátese do verbo casar, conforme constará no Dicionário de Valências Verbais do 
Português (Perini et al, em preparação), projeto em que esta pesquisa se insere e com o qual contribui. 

Palavras-chave: construções de estrutura argumental, reciprocidade, verbos. 

1. Introdução

Diversos trabalhos em linguística exploram, ao lado de mecanismos de reciprocidade 

gramatical (Dixon, 1992; Heim, Lasnik, May, 1991; König, Gast, 2008; Maslova, Nedjalkov, 

2005; Reinhart, Siloni, 2005), a idéia de reciprocidade lexical, apontando verbos que 

apresentam esse componente semântico (Dowty, 1991; Dixon, 1992; Siloni, 2001, 2007; 

Godoy, 2009; Haspelmath, 2007). Esses verbos são chamados de “recíprocos” e definidos 

como verbos que acarretam relações semânticas mútuas e simétricas entre os participantes do 

evento que descrevem. Por exemplo, o verbo conversar é considerado um verbo recíproco 

porque acarreta uma relação de reciprocidade entre seus argumentos: se dizemos que Paulo 

conversou com Joana, então necessariamente Paulo conversou com Joana e Joana conversou 

com Paulo. 

Entretanto, não se pode dizer que conversar funciona da mesma maneira em eles 

conversaram muito ontem na festa, pois não se pode inferir necessariamente que eles 

conversaram um com o outro – a interpretação pode ser a de que eles conversaram com outras 

pessoas, não entre si. Assim, este trabalho busca responder a seguinte pergunta: onde está a 

reciprocidade? A hipótese é que não existem verbos recíprocos, mas sim construções de 

estrutura argumental recíprocas. A reciprocidade é, na verdade, uma propriedade 

construcional, relativa à semântica da construção de estrutura argumental (Goldberg, 1995, 

2006), e não do item lexical verbal que a realiza. Partindo dessa hipótese, tem-se por objetivos 

descrever as construções de estrutura argumental recíprocas do português brasileiro. 

O trabalho se baseia nas teorias construcionistas de Goldberg (1995, 2006) e Perini (2015) e 

apresenta como resultado três construções recíprocas, caracterizadas em relação a sua forma e 

seu significado. Para exemplificar, serão analisados os seguintes verbos, classificados como 

recíprocos na literatura: afastar, casar, compor, concordar, confundir, conversar, discutir, 

juntar, lutar e namorar. Por fim, é apresentada, a título de exemplificação, a valência completa 
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do verbo CASAR, conforme constará no Dicionário de Valências Verbais do Português 

(Perini et al, em preparação), projeto em que esta pesquisa se insere e com o qual contribui. 

2. “Verbos” recíprocos?

Os dados mostram que não são os verbos que são recíprocos em português. Ou seja, a 

reciprocidade não pode ser considerada um componente lexical, relativo ao sentido de verbos. 

A análise dos 10 verbos a seguir, todos eles classificados pela literatura como “verbos 

recíprocos” em português ou inglês (Dowty, 1991; Godoy, 2009), mostram que nem sempre 

sua interpretação na sentença é dada em termos de reciprocidade ou simetria entre os 

participantes que ocupam os lugares de seus argumentos: 

1. PF afasta três prefeitos baianos. (Google news)

2. O padre casou mais de 10 casais hoje. (Perini et al, em preparação)

3. Ele compõe cada personagem observando as pessoas ao redor.

4. China concordou em conceder ao Japão uma cota de investimento. (Google news)

5. Michel Temer volta a confundir nome do Corinthians durante palestra. (Google news)

6. Paulo e Ana conversam muito.

7. Em diálogos recentes, os EUA discutiram um piso de US$ 16 a hora. (Google news)

8. Ele juntou um milhão de reais depois de uma vida de trabalho.

9. Lionel Richie revela que lutou contra depressão. (Google news)

10. Eu namorei aquela bolsa um tempão antes de comprá-la.

Não se pode dizer que, no exemplo (1), o verbo afastar acarreta necessariamente que três 

prefeitos baianos foram afastados de forma recíproca e simétrica. O mesmo pode ser dito para 

os outros verbos: na construção em (2), com o verbo casar, tido tradicionalmente como 

recíproco, não se pode dizer que há semântica de reciprocidade. Nem mesmo em uma 

construção simples como Paulo e Ana casaram recentemente é possível inferir a semântica de 

reciprocidade necessariamente, como uma propriedade acarretada. Também não há relação de 

reciprocidade entre ele e o personagem ou as pessoas na construção em (3), entre China e 

conceder ao Japão uma cota de investimento na construção em (4), ou entre Lionel Richie e a 

depressão em (9). Em (5), o participante com o qual o nome do Corinthians poderia ter sido 

confundido nem aparece, mas nem pode-se inferir que haja mesmo outro time com o qual 

houve confusão - a confusão poderia ter se dado a partir da fala de Michel Temer por si só; 

assim sendo, não faz sentido falar em reciprocidade nessa construção. Em (6), para início de 

análise, não se pode inferir necessariamente que Paulo e Ana conversam um com o outro. A 

construção pode ser interpretada apenas como se referindo a fato de que Paulo e Ana serem 

pessoas que gostam de conversar (com as pessoas em geral, não entre si). Em (7), em diálogos 

recentes, os EUA discutiram um piso de US$ 16 a hora, o piso pode ter sido assunto de uma 

argumentação em curso, não exatamente de uma discussão entre dois participantes recíprocos 

e simétricos - pode-se discutir um assunto em um monólogo, por exemplo. Por esse motivo, 

não faz sentido dizer que o verbo discutir é um verbo recíproco, que acarreta necessariamente 
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a propriedade de reciprocidade em todas as construções em que aparece. O mesmo pode ser 

dito para a construção em (8), em que também não há semântica de reciprocidade, embora 

juntar seja considerado um verbo recíproco. Por fim, também não se pode dizer que há 

relação alguma de reciprocidade entre mim e a bolsa na construção eu namorei aquela bolsa 

um tempão antes de comprá-la, em (10), embora namorar seja tradicionalmente apontado 

como verbo recíproco. Os dados analisados em (1)-(10) comprovam que a reciprocidade não é 

um acarretamento do sentido do verbo. Se assim fosse, a reciprocidade teria que estar presente 

em todas as construções em que esses verbos ocorrem, o que não é verdade. Portanto, faz 

mais sentido falar em construções de estrutura argumental recíprocas, a serem explicadas na 

próxima seção. 

3. As construções de estrutura argumental recíprocas

Tendo em vista os dados expostos, propõe-se que a reciprocidade é uma propriedade 

construcional, que faz parte do polo semântico de construções de estrutura argumental. As 

construções de estrutura argumental do português que são especificadas para a reciprocidade, 

ou seja, apresentam a semântica recíproca, são três, conforme se descreve a seguir: 

a. Subj>Partner V com NP>Partner

b. Subj>Agent V NP> Partner com NP>Partner

c. Subj>Agent V NP> Partner de NP>Partner

O papel partner (parceiro) foi postulado para expressar a semântica da reciprocidade entre os 

participantes do evento descrito pelo verbo (cf. Perini el al, em preparação) e se associam aos 

lugares sintáticos pertinentes. 

A construção recíproca descrita em (a) é instanciada por construções como Paulo casou com 

Ana. A construção descrita em (b) pode ser exemplificada por sentenças como gestora prefere 

compor carteira com dívida corporativa (Google news) ou ele concordou com o que a 

diretora disse. Por fim, a construção (c) é elaborada por Bernardo afastou a cadeira da 

bancada da cozinha. 

Mesmo verbos não indicados como recíprocos, como sair, podem adquirir a semântica de 

reciprocidade quando combinados com uma construção recíproca - sendo compatíveis com a 

construção: 

11. Eu saí com um amigo da faculdade ontem à noite.

Em (11), eu e um amigo da faculdade se compatibilizam com o papel de parceiro, 

expressando a semântica de reciprocidade - se um saiu com o outro, o outro também saiu com 

o primeiro.

Descrever as construções recíprocas importa para o Dicionário de valências verbais do 

português (Perini et al, em preparação), pois auxilia na tarefa de descrição de verbos que 
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apresentam em sua valência uma construção recíproca. Um verbete como CASAR será 

apresentado como: 

CASAR ‘marry’ 

C1 Subj>Agent V NP>Patient 

O padre casou os noivos. / O padre casou mais de 10 casais hoje. 

C2 Subj>Patient Refl V 

Eles se casaram. 

C3 Subj>Patient V 

Eles casaram. 

C4 Subj>Partner  V com NP>Partner 

Fernanda casou com Paulo. 

C5 Subj>Agent V NP>Partner comNP>Partner 

O padre casou Fernanda com Paulo. 

As construções que o verbo casar pode elaborar estão numeradas como C1, C2, C3, C4 e C5, 

das quais C4 e C5 são recíprocas. As notações foram dadas em inglês para que o dicionário 

sirva ao maior número de pesquisadores possível, assim como as construções recíprocas 

descritas em (a), (b) e (c) neste artigo. 
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