
Traz-se aqui um estudo exploratório inicial sobre padrões verbais no jornal popular Diário 

Gaúcho (DG). Integrando o projeto PADRÕES DO PORTUGUÊS POPULAR ESCRITO: O 

VOCABULÁRIO DO JORNAL DIÁRIO GAÚCHO - FASE 1, verifica-se se os padrões de 

uso dos verbos mais empregados no DG coincidiriam com os padrões descritos no dicionário 

Houaiss, tomado como obra de referência para descrição dos verbos do português. Utiliza-se 

como corpus uma amostra de textos do DG composta por 2.066.957 palavras, das edições de 

sete meses do ano de 2008 e de junho de 2010. Como recurso para observação dos verbos 

nesses textos, foram utilizadas as ferramentas disponíveis no site do Projeto PorPopular 

(http://www6.ufrgs.br/textecc/porlexbras/porpopular/). O Dicionário eletrônico Houaiss da 

língua portuguesa foi escolhido como dicionário de referência por trazer mais acepções e 

exemplos do que obras similares. Para chegar aos verbos mais frequentes no DG, foram 

buscados os trigramas (três palavras que ocorrem juntas) mais frequentes nos textos de 2010 

do jornal. Depois foi investigado se havia correspondências entre as acepções apresentadas no 

dicionário e os exemplos encontrados no corpus. Os 20 verbos mais frequentes de 2010, 

excluídos os de ligação e auxiliares, foram pesquisados em todas as suas flexões e buscaram-

se exemplos no corpus que coincidissem com a descrição sintático-semântica do dicionário. 

Todos os dados levantados foram organizados em tabelas de acordo com as categorizações, 

acepções e exemplos do dicionário Houaiss, incluindo os exemplos encontrados no corpus 

DG acompanhados de comentários. Até o momento, o dicionário tende a apresentar bem mais 

possibilidades de uso dos verbos do que as que ocorrem no DG. Em alguns casos, 

considerando o uso no DG versus o registro do dicionário, tem-se a impressão de que algumas 

acepções/sentidos diferentes indicados no Houaiss poderiam formar um só bloco de sentido 

mais geral em relação ao que se vê no corpus.  
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