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“Nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e a todo o 

momento existe uma verdade a ser dita e a ser vista, uma 

verdade talvez, adormecida, mas que, no entanto está somente 

à espera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa 

mão para ser desvelada, a nós, cabe achar a boa perspectiva, 

o ângulo correto, os instrumentos necessários, pois de 

qualquer maneira ela está presente aqui e em todo lugar” 

 

(FOUCAULT, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Este trabalho investiga o fenômeno da transitividade na conversação. Examinamos 

como os predicados transitivos se comportam no discurso do português brasileiro e, em 

seguida, comparamos os resultados com as pesquisas realizadas na língua inglesa por 

Thompson e Hopper (2001) e na língua espanhola por Vázques (2004). No Brasil, não há 

pesquisas que contemplem esse fenômeno na conversação, o que justifica e revela a 

necessidade desta pesquisa, direcionada a elucidar questões que envolvem a transitividade em 

conversas espontâneas do dia a dia. Isso posto, descrevemos, explicamos e analisamos a 

transitividade com base em dados linguísticos concretos, produzidos por falantes da língua 

portuguesa, especificamente, na fala espontânea dos natalenses. Utilizamos os pressupostos 

teóricos da Linguística funcional Centrada no Uso (LFCU), que reúne estudiosos da 

Linguística funcional Norte-americana, inspirada em Chafe (1979), Hopper e Thompson 

(1980), Thompson e Hopper (2001), Givón (2001), Bybee (2010), Traugott (2009, 2011) 

entre outros, bem como da Linguística Cognitiva, representada por Langacker (1987), Taylor 

(1995), Tomasello (1998) e Goldberg (1995), entre outros. O material de análise é constituído 

por conversas extraídas do corpus Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA, 

2011). Os resultados obtidos neste trabalho confirmam as asserções defendidas pelos estudos 

anteriores sobre a transitividade na conversação. A pesquisa mostrou que as três línguas, o 

espanhol, o português e o inglês, embora diferentes, apresentam um comportamento 

semelhante quanto à transitividade na conversação. Esperamos, através deste trabalho, ter 

contribuído de algum modo para a compreensão do fenômeno linguístico pesquisado, bem 

como para a constituição de um quadro mais refinado acerca do fenômeno da transitividade 

no português contemporâneo.  

 

Palavras-chave: Transitividade. Conversação. Prototipicidade. Linguística funcional 

Centrada no Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 This work investigates the phenomenon of transitivity in the conversation. We 

examined the behavior of complements in Brazilian Portuguese speech, and then compared 

the results with previous researches in the English language by Thompson and Hopper 

(2001) and in the Spanish language by Vázques (2004). In Brazil, there are no researches 

that treat this phenomenon in the discursive conversation, for that reason it justifies and 

reveals the importance of this research that aims to answer questions related to the 

transitivity of ordinary conversations. Thus, we describe, explain and analize the transitivity 

based on concrete linguistic data, provided by native speakers of Portuguese language, 

specifically, spontaneous talk of people from Natal-RN. We have used as theoretical 

assumptions the Functional Linguistics usage-based (LFCU), which gathers academics of 

North-American Functional Linguistics, inspired by Chafe (1979), Hopper and Thompson 

(1980), Thompson and Hopper (2001), Givón (2001), Bybee (2010), Traugott (2009, 2011), 

among others, as well as Cognitive Linguistics, presented by Langacker (1987), Taylor 

(1995), Tomasello (1998) and Goldberg(1995), among others. This data consists in 

conversations extracted from the corpus Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA 

CUNHA). The results obtained from this work confirm the assertions defined by prior 

conducted studies on the transitivity in the conversation. The research showed that these 

three idioms, Spanish, Portuguese and English, despite the differences, they present a 

uniform behavior regarding their transitivity in the conversation. We intend, by this work, to 

contribute, in some way, to the comprehension of the focused linguistic phenomenon, 

likewise to build a finer scenario around of the transitivity in the Brasilian Portuguese.  

 

 

Keywords: Transitivity. Conversation. Prototypicality. Functional Linguistics Usage-based. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Falar é tocar um instrumento, o mais 

perfeito de quantos harmônios tem sido 

inventado 

 

Joaquim José Coelho de Carvalho 

 

Transitividade, do latim transitivus, significa literalmente ir além, passar adiante. 

Esse fenômeno vem sendo pesquisado desde os gramáticos alexandrinos. No entanto, o tempo 

não foi suficiente para sanar as dúvidas que o tema suscita e, apesar de seu estudo ser antigo, 

não há um tratamento unânime entre os gramáticos. Diferentes abordagens, como a gramática 

tradicional, a gramática descritiva e a perspectiva funcionalista, apresentam pontos de vista 

distintos (cf. seção 2). Essas diferenças residem, em parte, em como compreender e explicar o 

fenômeno. Alguns estudiosos priorizam analisá-lo olhando apenas para a sintaxe, e outros 

consideram também a semântica e a pragmática. 

Conforme a perspectiva tradicional, transitividade diz respeito à necessidade de um 

verbo exigir um complemento, isto é, faz-se necessária a presença de um Sintagma Nominal 

(SN) codificado como objeto para que o sentido do verbo se complete. Se o verbo não 

necessita de complemento, diz-se que ele é de predicação completa, e é classificado como 

intransitivo.  

Sendo assim, quanto à predicação, os verbos são classificados em transitivos e 

intransitivos, sendo os primeiros divididos em direto, indireto ou direto e indireto 

(bitransitivos). Bechara (2009, p. 415) descreve a oração transitiva sob o enfoque da Regência 

verbal, um fenômeno formal cuja estrutura leva em conta apenas a relação entre o verbo e seu 

objeto. Para o autor, os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de delimitadores 

(Ela não trabalha); já os verbos transitivos direto ou indireto precisam de delimitação 

semântica (O porteiro viu o automóvel e Eles precisam de socorro, respectivamente). Nesses 

exemplos, o verbo ver sem o SN o automóvel e o verbo precisar sem o Sintagma 

Preposicionado (SPrep) de socorro têm predicação incompleta, isto é, precisam do 

complemento para que a oração se complete. 

Vê-se, nessa abordagem, que a transitividade é compreendida como uma propriedade 

categórica do verbo e não da oração.  No entanto, ao observar textos produzidos em situação 

real de comunicação, percebemos que a oração transitiva não segue uma estrutura regular 
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como a descrita anteriormente. Isso nos mostra que as orações não apresentam uma estrutura 

fixa; o falante as constrói na interação discursiva.  

Assumindo esse pressuposto, vamos investigar, nesta pesquisa, como o fenômeno da 

transitividade se manifesta na conversação, mais especificamente, na fala espontânea
1
 dos 

natalenses. Quanto ao entendimento de fala espontânea, concordamos com a definição de 

Mello, (2012, p. 4): 

                           -                                              , 

sem absolutamente nenhum tipo de script                                   
                                                                           

                                                                            

planejado.  

 

 Na conversação, o SN que funciona como o Objeto Direto (OD) de um determinado 

verbo nem sempre é explicitado na fala. De acordo com Furtado da Cunha (2006, p. 124), o 

objeto direto não-expresso (ou zero) pode ser de dois tipos: anafórico e inferido. “   b     

zero anafórico compreende os objetos contextualmente dados ou recuperáveis. Já a categoria 

zero inferido                b                                               b ”. O primeiro 

pode ser recuperado no contexto discursivo/comunicativo, conforme (1)
2
 e (2).  

 

 (1) 446  eu fui com/eu fui mama/... 

 447  escondida de mamãe comprar...  

 448  um x-    … 

 463     F2 tava dentro do saco::...  

 464  que o homem...  

 465  o saquinho mesmo do x-tudo...  

 466  é a::uma sacola que ele botou pra eu...  

 467  para eu levar pra casa...  

(BCN– Evento: Vídeo Game) 

 

O trecho acima foi retirado do evento discursivo Vídeo game. No intervalo do jogo, os 

participantes falam sobre o que comer e F2 narra um fato ocorrido com ela. Observa-se que, 

      ç   “é a::uma sacola que ele botou pra eu...” (   h  466)      h   b         í        

                                                
1
  Tomaremos nesta dissertação conversação e fala espontânea como sinônimas. 

2
 Na primeira coluna os números marcam a numeração das linhas. Na segunda coluna temos a 

indicação dos informantes. 
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verbo botar, mas ele é recuperado pelo ouvinte, uma vez que o SN x-tudo foi mencionado 

anteriormente na conversa. Isso também acontece conforme o OD de levar na linha 467. 

Em (2), observamos, na linha 28       ç   “abre essa e coloca...”: o primeiro verbo 

tem como objeto o pronome essa. Geralmente, os pronomes retomam um referente 

mencionado no discurso ou presente na situação comunicativa. Nessa conversa, o pronome 

essa aponta para um elemento presente na situação, no caso, o lugar no gravador onde se 

coloca a fita. 

 

 (02)  025  quan/quando acabar aí...  

 026  que dé o estalinho...  

 027  você pega...  

 028  abre essa e coloca... 

 029  viu?  

 030     F2 vi... 

 031     F1   [tá certo...               ] 

 032   [grave só um lado...] 

 033  tá...  

(BCN– Evento3: Vídeo Game) 

 

O segundo verbo, coloca (linha 28), não tem nenhum complemento. Inferimos, de 

acordo com o contexto comunicativo, que o falante pede para colocar uma fita para ser 

g        D                    ç   “[grave só um lado...]”, linha 32, o verbo gravar não 

tem objeto explícito; o falante não informa o que deve ser gravado. 

Neste trabalho, vamos analisar as orações que apresentam a estrutura sintática sujeito 

(S), verbo (V) e objeto direto (OD) - não necessariamente nessa ordem - assim como as 

orações que não apresentam objetos expressos nem sujeitos expressos, como mostram os 

excertos acima.  

Como se pode observar nos exemplos dados acima, a codificação sintática do evento 

transitivo na fala espontânea é moldada no discurso com o objetivo de atender à situação 

comunicativa e, por esse motivo, apresenta algumas diferenças da estrutura sintática prescrita  

                                                
3
 Evento: nome atribuído às conversas no Banco Conversacional de Natal (BCN). 
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pela Gramática Normativa. Em outras palavras, não se comporta como uma categoria 

definida. De acordo com Martelotta (2010, p. 63): 

 

[...], nos termos funcionalistas, a gramática não pode ser vista como 

independente do uso concreto da língua, ou seja, do discurso. Quando 

falamos, valemo-nos de uma gramática, ou seja, de um conjunto de 
procedimentos necessários para, através da utilização de elementos 

linguísticos, produzirmos significados em situações reais de comunicação. 

Mas, ao adaptarmos esses procedimentos aos diferentes contextos de 
comunicação, podemos remodelar essa gramática, que, na prática, seria o 

resultado de um conjunto de princípios dinâmicos que se associam a rotinas 

cognitivas e interativas moldadas, mantidas e modificadas pelo uso.  
 

 

Desse modo, a análise da transitividade deve ir além do padrão estrutural, levando em 

conta, também, a situação real de comunicação, conforme evidenciada nas amostras das 

conversas (01) e (02). 

Para dar conta do fenômeno da transitividade na conversação, adotamos a proposta 

dos linguistas Hopper e Thompson (1980). Esses autores defendem que a transitividade é 

determinada discursivamente. Ela é entendida como uma propriedade gradiente da oração, 

revelando o quanto uma atividade é transferida de um agente para um paciente. Dessa forma, 

um enunciado pode ser mais alto em transitividade que outro porque reúne mais traços que o 

identificam como tal. 

Como referência de trabalhos nesse gênero, destacamos os estudos de Thompson e 

Hopper (2001), que abordaram a transitividade na conversação em língua inglesa, e o de 

Vázquez (2004), que investigou o mesmo fenômeno na conversação no espanhol. 

No Brasil, não há pesquisas que contemplem a transitividade em conversas 

espontâneas do dia a dia, o que justifica e revela a necessidade desta pesquisa. Isso posto, 

lançamos essa proposta de investigação, cujo intuito é descrever, explicar e compreender o 

fenômeno da transitividade com base em dados linguísticos concretos, produzidos por falantes 

nativos da língua portuguesa, particularmente da região Nordeste, adotando uma visão 

cognitivo-funcional da língua.  

A importância deste estudo, que compara três línguas diferentes, o espanhol, o inglês e 

o português, consiste, ainda, em detectar se há um comportamento uniforme da transitividade, 

a partir da observação do que é comum e do que é distinto nessas línguas. Visa, também, 

contribuir com uma visão mais ampla do fenômeno da transitividade. 
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Essa proposta de trabalho é resultado da experiência como bolsista de Iniciação 

Científica (CNPq), na base de pesquisa Discurso & Gramática, sob a orientação da 

Professora Maria Angélica Furtado da Cunha. Durante esse período, trabalhamos na 

constituição do Banco Conversacional de Natal
4
 e na investigação das manifestações 

discursivas da estrutura argumental
5
 dos verbos do tipo semântico de ação e de ação-processo. 

A pesquisa de Iniciação Científica, somada às observações de diferentes perspectivas de 

conceber a transitividade, como mostradas anteriormente, culminou nas seguintes questões: 

(a) quais são os vinte verbos transitivos mais frequentes na conversação do dia a dia de 

falantes do português brasileiro, em especial, dos natalenses?;  (b) esses verbos coincidem 

com os tipos verbais estudados por Vázquez (2004) no espanhol?; (c) os verbos transitivos 

mais frequentes na conversação de falantes do português brasileiro também apresentam 

transitividade baixa como propõem Thompson e Hopper (2001) e Vázquez (2004)?; (d) há um 

comportamento uniforme da transitividade nessas línguas? 

É importante ressaltar que há uma grande dificuldade em se trabalhar com dados reais 

de fala. Na interação espontânea, deparamo-nos com algumas dificuldades de análise da fala 

devido a situações que são específicas dela, como por exemplo: entonação; truncamentos ou 

quebra na sequência da fala, seja de palavras ou de frases; superposição ou simultaneidade de 

vozes etc. Por esse motivo, as questões que surgem quando se trabalha com dados reais de 

comunicação apresentam implicações para nossa compreensão da gramática da oração 

(FURTADO DA CUNHA, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
  O Banco Conversacional de Natal é formado por conversas espontâneas, altamente interativas que 

ocorrem entre pessoas que se conhecem, mas não compartilham as mesmas atividades ocupacionais, 
evitando assim uma amostra relativamente homogênea de falantes. 
5
 Estrutura Argumental (EA) é a relação que o predicado mantém com os seus argumentos, 

considerando o número e o caso dos argumentos, que podem assumir vários papéis semânticos. Cada 
papel semântico associado a um verbo pode definir um protótipo e cada verbo define sua moldura 

proposicional única, ou seja, seu próprio arranjo de papéis semânticos. 
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1.1 HIPÓTESES  

 

Para a execução da pesquisa, partimos das seguintes hipóteses.  

1. Os verbos transitivos mais frequentes na conversação podem estar relacionados à 

transitividade baixa. 

2. Os vinte verbos mais frequentes encontrados nas orações transitivas do corpus Banco 

Conversacional de Natal (BCN) podem coincidirem com os vinte tipos verbais mais 

frequentes nas orações transitivas do espanhol, conforme Vázquez (2004). 

3. É possível que o grau de transitividade na conversação do dia a dia de falantes do 

português brasileiro seja baixo.  

4. A análise dos dez traços da transitividade no BCN pode indicar baixa transitividade, 

assim como os resultados da pesquisa de Thompson e Hopper (2001) na conversação 

inglesa. 

5. Os resultados em comum encontrados no inglês, no espanhol e no português brasileiro 

dos natalenses podem apontar para um comportamento semelhante da transitividade 

nessas línguas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar o fenômeno da transitividade na 

conversação no português brasileiro, em especial na conversa do dia a dia dos natalenses.  

Os objetivos específicos são os que seguem. 

1. Selecionar no BCN os vinte verbos transitivos mais frequentes. 

2. Comparar os vinte verbos transitivos mais frequentes no BCN com os vinte tipos 

verbais mais frequentes das orações transitivas hispânicas, conforme Vázquez (2004). 

3. Investigar qual é o grau de transitividade das orações com esses verbos, adotando a 

proposta de transitividade escalar de Hopper e Thompson (1980).  

4. Comparar os resultados da análise dos dez traços da transitividade no BCN com os 

resultados da pesquisa de Thompson e Hopper (2001) na língua inglesa. 



20 

 

5. Identificar no inglês, no espanhol e no português  brasileiro semelhanças e diferenças, 

a fim de verificar se há um comportamento semelhante da transitividade. 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

1.3.1 O método de investigação 

 

 Procuramos, no fenômeno em questão, desenvolver uma análise qualitativa com 

suporte quantitativo. Isso significa que, por um lado, seguimos o rigor de um plano 

previamente estabelecido, a fim de quantificar as orações transitivas mais frequentes para 

obter uma amostra do fenômeno estudado; por outro, na pesquisa qualitativa, não estamos 

preocupados com dados estatísticos: nosso foco de interesse é descrever, interpretar/analisar 

as amostras coletadas. 

 

1.3.2 O material de análise: o Banco Conversacional de Natal 

 

 Os dados que servem para a análise do fenômeno da transitividade foram retirados do 

Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011). Esse banco de dados é uma 

amostragem diversificada que fotografa o uso da língua em situações reais de fala, ou seja, é 

estritamente conversacional, podendo fornecer comprovação empírica para este trabalho. 

O Banco Conversacional de Natal é constituído por vinte (20) conversas espontâneas. 

Não há uma quantidade fixa de informantes por conversa, podendo chegar a cinco ou até seis 

participantes, a depender da situação comunicativa e do lugar onde se desenrola a conversa. 

Participaram das gravações adultos, jovens, idosos e crianças do sexo masculino e do 

feminino. São pessoas que se conhecem, amigos e familiares, mas não compartilham as 

mesmas atividades ocupacionais. 

Os dados analisados foram coletados de nove conversas representativas de discurso 

natural dos natalenses, as quais estão organizadas em torno dos seguintes temas: Música, 

Esportes, Jogo de futebol, Vídeo Game, Aula, Alimentação infantil, Água de Natal, 

Vendedores de salgados, Casa sorteada. Como se pode perceber, os temas são variados e 

versam sobre assuntos do cotidiano. As conversas ocorreram em lugares diversos, como, por 
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exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em salas de aula, biblioteca, 

corredores e em ambientes residenciais, calçadas de rua e até em trânsito dentro de um carro.  

Essas conversas foram selecionadas sem nos preocuparmos com o tópico discursivo 

nem com a quantidade de informantes. Levamos em conta apenas a extensão das conversas 

para termos uma amostragem mais homogênea. Selecionamos as conversas em torno de 300 a 

580 unidades entonacionais.   

A unidade entonacional (UI) pode ser caracterizada como uma porção de discurso 

produzida sob um único contorno entonacional coerente e representa a unidade fundamental 

do processo de produção do discurso falado (CHAFE, 1994). Cada unidade é limitada por 

pausas que o falante naturalmente produz na fala. Significa dizer que cada pausa marca uma 

frase entonacional. Em termos de transcrição, cada unidade entonacional é transcrita em uma 

mesma linha. 

 

 (3) 469  aí mamãe sentou em cima...  

 470  o bicho chega ficou assim...  

 471  sorrindo...                             ((risos)) 

 472     F4 tá...  

 473  é gostoso...  

 474  viu...  

 475  o x-tudo daquele (véio)...  

(BCN– Evento: Vídeo Game) 

 

Observa-se, no exemplo (3), que a UI pode variar em número de palavras. Neste 

trabalho, levamos em conta, também, as conversas entre 1400 e 2900 palavras. As nove 

conversas totalizam 4211 UI e 21.102 palavras.  

A tabela 1, a seguir, sintetiza todas as informações das nove conversas. 
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TABELA 1: Resumo das informações das nove conversas do BCN 

Conver

-sas 
Título Duração Local Inf. UI 

Pala-

vras 

4 Música 13’10’’ UFRN/Sala de aula 4 300 1476 

6 Esporte 18’ UFRN 6 407 1860 

9 Jogo de futebol 14’50’’ Residência/Sala de estar 4 560 2612 

10 Vídeo Game 23’36’’ Residência/Sala de estar 6 532 2627 

11 Aula 11’10’’ Sala de aula 4 514 2368 

15 Alimentação infantil 12’17’’ Residência/varanda 4 471 2712 

16 Água de Natal 11’17 Carro 6 414 2277 

17 Vendedor de salgado 9’ Residência/cozinha 6 435 2268 

18 Casa Sorteada 12’02’’ Carro 5 578 2902 

9 conv     4211 21102 

FONTE: Banco Conversacional de Natal 

 

1.3.3 O tratamento dos dados  

 

 Inicialmente varremos todo o corpus, selecionamos e computamos os verbos 

tradicionalmente classificados como transitivos que ocorrem com um ou dois participantes 

expressos. Levamos em consideração os casos em que o objeto direto é zero anafórico (cf. (1) 

p.16) e os compostos VO, conforme o dado a seguir em (4) (THOMPSON e HOPPER, 2001). 

São ocorrências muito frequentes na conversação. Adotamos esses critérios porque Thompson 

e Hopper também o fizeram. Analisamos, também, os casos em que o sujeito é zero. 

 

 (4)  86 F2 eu vou fazer capoeira... 

  87 F1 eu [queria fazer... ] 

  88  mas mamãe num deixou...   

(BCN– Evento: Esporte) 

 

 Nessa amostra, o verbo têm dois argumentos: o sujeito é agentivo (eu), mas o 

segundo argumento é tema, não é paciente. Ele compõe com o verbo o composto VO. Nesse 

caso, a perspectiva do falante considera o objeto direto como uma entidade afetada pela ação 

verbal. Assim, nesse contexto o verbo fazer pode ser classificado verbo de ação.  
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Não foram computados:  

 os verbos transitivos que têm como complemento um objeto oracional, 

 (5)  25  eu sabia [que ninguém ia mais pegar...] 

 (6) 321   F5 eu pensei [que essa sequência um dois...] 

(BCN – Evento: Vídeo Game) 

 

 os verbos transitivos em que não se pode recuperar o objeto dado na situação 

comunicativa. Os objetos zero inferido. Por exemplo, em (7), F2 pede para a criança 

colocar algo em sua mão. No entanto, não foi descrito na transcrição da conversa qual 

é o objeto que ela pede, nem podemos retomar no contexto discursivo, pois parece um 

evento isolado do discurso. 

 (7) 322 F2 bote aqui na mão da titia.   

  323  bote aqui... ((falando com o bebê)) 

(BCN– Evento: Alimentação infantil) 

 

Após essa coleta, listamos os tipos e as ocorrências dos verbos encontrados em cada 

conversa em ordem alfabética (cf. anexo 1). Em seguida, cruzamos esses resultados e os 

organizamos em ordem decrescente, a fim de selecionar os vinte verbos mais frequentes (cf. 

anexo 2), já que concordamos com a proposta de Bybee (2010), de que a frequência de 

ocorrência na língua em uso pode influenciar significativamente a categorização na língua, e a 

de Vázquez (2004) com relação à relevância do fator frequência para identificar a 

prototipicidade do verbo transitivo.  

De acordo com Bybee (2010, p. 79), 

 

[...] usar uma língua é uma questão de acessar representações estocadas, 
aquelas que são mais fortes (as mais frequentes) são acessadas mais 

facilmente e podem, assim, ser mais facilmente usadas como base para a 

categorização de itens novos. Por causa disso, um exemplar de alta 

frequência classificado como um membro de uma categoria tende a ser 
interpretado como um membro central da categoria. (tradução nossa) 

 

Tendo em vista a frequência variável dos tipos de verbos por conversa, decidimos 

considerar como mais frequentes os verbos transitivos que ocorreram em todas, evitando 



24 

 

assim o enviesamento dos dados (cf. Tabela 3), pois alguns verbos, como gravar, comer, 

pagar, vender e jogar pareciam-nos ser muito específicos do evento discursivo em foco. Por 

exemplo, após a reorganização dos dados, constatamos que, das vinte e cinco (25) ocorrências 

do verbo comer, vinte e duas (22) ocorreram na conversa Alimentação infantil, ou seja, mais 

de 90% das ocorrências concentradas numa mesma conversa. Esse resultado mostrou-nos que 

a frequência desse tipo verbal está associada diretamente ao tópico discursivo em questão.  

Então, analisamos novamente os dados, descartando os casos semelhantes ao descrito 

acima (cf. Tabela 4). 

Concluída a etapa da coleta da pesquisa, partimos para a análise dos dados e 

comparamos os resultados do BCN com os resultados da língua espanhola (VÁZQUEZ, 2004). 

Posteriormente, seguindo a proposta de Hopper e Thompson (1980), partimos para a 

análise dos dez traços sintático-semânticos da transitividade. Para tanto, recortamos os verbos 

transitivos mais frequentes encontrados na conversa 10 – Vídeo Game. Escolhemos essa 

conversa por ela apresentar maior quantidade de tipos de verbos diferentes numa mesma 

conversa. Ao final, totalizamos uma amostragem de 40 orações (anexo 3). 

Após todo o levantamento, analisamos os dados e, em seguida, comparamos os 

resultados encontrados com os resultados das pesquisas de Thompson e Hopper (2001) e de 

Vázquez (2004). Essa análise comparativa trouxe alguns achados relevantes sobre o 

fenômeno estudado, contribuindo com os estudos da gramática da oração. 

 

1.3.4 Organização da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 1, apresentamos o 

tema, as questões de pesquisa, os objetivos, as hipóteses, a metodologia a ser aplicada e o 

corpus a ser utilizado. 

No capítulo 2, tratamos da fundamentação teórica, descrevemos os pressupostos 

teóricos e as categorias de análise da Linguística funcional Centrada no Uso (LFCU).  

No capítulo 3, dedicamo-nos ao estado da arte, contém sínteses de algumas pesquisas 

sobre o fenômeno da transitividade realizadas por gramáticos e linguistas.  
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No capítulo 4, procedemos à análise dos dados. Num primeiro momento, analisamos 

os vinte verbos mais frequentes encontrados no Banco Conversacional de Natal e 

comparamos com os resultados encontrados por Vázquez (2004) na língua espanhola.  No 

segundo, analisamos os dez parâmetros da transitividade propostos por Hopper e Thompson 

(1980) e comparamos nossos resultados com os encontrados por Thompson e Hopper (2001), 

na língua Inglesa.  

No capítulo 5, apresentamos as considerações finais. A partir dos resultados obtidos, 

são verificadas as hipóteses formuladas e apontadas tendências no estudo da transitividade. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico da pesquisa. Inicialmente, são 

abordadas as considerações gerais sobre a Linguística funcional Centrada no Uso. 

Posteriormente, apresenta-se a transitividade, tema deste trabalho, investigada a partir desse 

referencial teórico. Em seguida, faz-se uma breve exposição sobre categorização e 

prototipicidade. 

 

2.1 LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

  

 Este trabalho se fundamenta nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU), também chamada Linguística Cognitivo-Funcional, que reúne 

estudiosos da Linguística funcional norte-americana, inspirada em Chafe (1979), Hopper e 

Thompson (1980), Thompson e Hopper (2001), Givón (2001), Bybee (2010), Traugott (2009, 

2011) entre outros, bem como da Linguística Cognitiva, representada por Langacker (1987), 

Taylor (1995), Tomasello (1998) e Goldberg (1995), entre outros. Essas duas correntes 

teóricas compartilham vários pressupostos teórico-metodológicos, como:  

 

Não distinção entre léxico e sintaxe; incorporação da semântica e da 
pragmática; relação entre a estrutura das línguas e seu uso; análise de 

enunciados que ocorrem no discurso natural; gramática como representação 

cognitiva da experiência dos indivíduos com a linguagem; reconhecimento 

do estatuto fundamental das funções da língua na descrição das suas formas 
(FURTADO DA CUNHA, 2009). 

 
 

Adotamos essa corrente teórica centrada no uso da língua, pois seus pressupostos são 

essenciais para descrever e analisar o fenômeno da transitividade em dados conversacionais, 

objeto de estudo desta dissertação. 

Essa abordagem assume que conhecimento de mundo e conhecimento linguístico não 

são dissociados, isto é, há um paralelismo entre a categorização linguística e a categorização 

conceptual. A necessidade de categorizar o mundo é que leva o falante a categorizar 

Linguisticamente os eventos (FURTADO DA CUNHA et al., 2003; TOMASELLO, 1998). 

De acordo com esse quadro, a língua é determinada pelas situações reais de 

comunicação, ou seja, ela é moldada no contexto da interação e decorre de processos 
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cognitivos e funcionais. Esses processos desempenham um papel importante na mudança 

linguística, na aquisição e no uso da língua. Podemos concordar, então, que a língua é uma 

estrutura maleável, pois se conforma a diferentes situações sociocomunicativas. 

Nessa perspectiva, a gramática é resultado da estruturação de processos cognitivos e 

comunicativos da língua e por isso é vista como um sistema aberto, suscetível a mudanças e 

                      h                       E     “[  ] um conjunto de formas, padrões e 

práticas que surgem para servir às funções que os falantes necessitam desempenhar com mais 

     ê    ” (F RD; F X; TH M S N  2003    122)  A gramática tem sua origem no 

discurso, aqui tomado como conjunto de estratégias criativas empregadas pelo falante para 

organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte em uma determinada 

situação de comunicação.  

Desse modo, podemos dizer que o uso determina os padrões gramaticais. A sintaxe é 

subordinada a mecanismos semânticos, que nossa mente processa durante a produção 

linguística. Esse componente semântico, por sua vez, é subordinado ao componente 

pragmático (TOMASELLO, 1999). Em outras palavras, motivações cognitivas e fatores 

pragmáticos pressionam o desenvolvimento de novas estruturas gramaticais. Ocorre também a 

(re)utilização de estruturas já conhecidas pelo falante para dar conta de novas funções. O 

arranjo dos elementos linguísticos no discurso se organiza de acordo com a perspectiva que o 

falante deseja enfatizar no ato interacional (FURTADO DA CUNHA et al., 2003). 

Ainda de acordo com a LFCU, as palavras e as construções assumem seus significados 

no contexto, não há uma relação (pré)estabelecida entre símbolos e o mundo real. Os 

significados de palavras e construções são desenvolvidos no uso da língua em situação de 

comunicação, sendo também consequentes de padrões criados culturalmente. 

  

2.2 TRANSITIVIDADE  

 

Na perspectiva da Linguística funcional Norte-americana, a transitividade verbal é 

concebida como uma noção contínua, gradativa e não categórica (HOPPER e THOMPSON, 

1980). Para os autores, a transitividade envolve dez parâmetros sintático-semânticos 

independentes, que focalizam diferentes ângulos da transferência da ação, conforme o Quadro 

1.  
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QUADRO 1 – Parâmetros da transitividade 

Parâmetros Transitividade alta Transitividade baixa 

Participantes Dois ou mais Um 

Cinese Ação Não ação 

Aspecto do verbo Perfectivo (télico) Não perfectivo (atélico) 

Pontualidade do verbo Pontual Não pontual 

Intencionalidade do sujeito Intencional Não intencional 

Polaridade da oração Afirmativa Negativa 

Modalidade da oração Modo realis Modo irrealis 

Agentividade do sujeito Agentivo Não agentivo 

Afetamento do objeto Objeto afetado Objeto não afetado 

Individuação do objeto Objeto individuado Objeto não individuado 

FONTE: Hopper e Thompson (1980) 

 

 

Cada um desses parâmetros contribui para a ordenação de orações numa escala de 

transitividade (cf. FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011): 

 

1. Participantes Não pode haver transferência de ação a menos que dois participantes 

estejam envolvidos no evento. Em (8), o primeiro participante é o 

sujeito eu, e o segundo é o objeto basquete. 

(8)   F2   lá eu joguei basquete...                          

 (BCN– Evento: Esporte)  

                                                   

2. Cinese Ações podem ser transferidas de um participante a outro, mas estados 

não. Logo, algo acontece com as pedras em (9), mas não com a 

senhora em (10).  

(9)    F3   antes eu peguei todas essas pedras...durinha... e soquei...   

(10)  F2   mãe eu admiro muito a senhora... 

(BCN– Evento: Casa sorteada) 
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3. Aspecto Uma ação vista do seu ponto final, isto é, uma ação perfectiva ou 

télica (11), é mais eficazmente transferida para um participante do 

que uma ação que não tenha término (12). 

(11)   F6   formei meu jogo também...  

(12)   F1   ele num tava comendo nada  

(BCN– Evento: Vídeo game/Alimentação Infantil)                                                    

 

4. Pontualidade Ações realizadas sem nenhuma fase de transição óbvia entre o início 

e o fim têm um efeito mais marcado sobre seus pacientes (13) do que 

ações que são inerentemente contínuas (14).  

(13)   F6   quando eu vi o sete...  

(14)   F2   o saquinho mesmo do x-tudo... 

                 para eu levar pra casa...  

(BCN– Evento: Vídeo game)                                                    

 

5. Intencionalidade O efeito sobre o paciente é tipicamente mais aparente quando a ação 

do agente é apresentada como proposital. Assim, em (15) a ação de 

escrever foi intencional, enquanto o evento em (16), não. 

(15)   F1   por que que eu escrevi une livre? 

(16)    F1   eu acho que eu esqueci de colocar libra em português... 

(BCN– Evento: Aula)                                                    

 

6. Polaridade Ações que aconteceram (oração afirmativa) podem ser transferidas 

como em (17), mas ações que não aconteceram (orações negativas), 

não (18). 

(17)   F1   aí eu vou e passo no liquidificador...                

(18)   F5   cupim cega os dentes todinho...e não come...    

(BCN– Evento: Alimentação Infantil/Reforma da casa)                                                    

 

7. Modalidade Esse parâmetro se refere à distinção entre eventos realis e irrealis. 

Uma ação que não ocorreu, ou que expressa um evento hipotético, ou 
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ainda que é apresentada como tendo ocorrido em um mundo não-real, 

contingente, incerto, é obviamente menos eficaz do que uma ação 

cuja ocorrência é de fato certificada como correspondendo a um 

evento real.  

As orações (19) e (20) são marcadas como irrealis. Na primeira, o 

verbo está no tempo futuro, o que indica que a ação de comprar ainda 

não ocorreu. No segundo, a partícula “se” aponta para a 

possibilidade de pegar ou não a máquina, o que denota um evento 

hipotético. Em (21) a oração é marcada como realis, o que significa 

que o evento ocorreu.  

(19)     F5   eu é que vou comprar um gravador...  

(20)     F1   Anacélia se eu pegar essa máquina...  

(BCN– Evento: Amigas)                                                     

(21)     F2   eu fui com/ eu fui mama/... 

                   escondida de mamãe comprar... um x-    …  

 (BCN– Evento: Vídeo Game)                                                    

 

8. Agentividade Participantes que têm agentividade alta (22) podem efetuar a 

transferência de uma ação de um modo que participantes com baixa 

agentividade (23) não podem. 

(22)     F2   e a::uma sacola que ele botou pra eu... 

(23)     F2...(o povo tem o cabelo ruim)... 

(BCN– Evento: Vídeo Game)                                                    

 

9. Afetamento O grau em que uma ação é transferida para um paciente é uma função 

de quão completamente esse paciente é afetado. Assim, por exemplo, 

o afetamento é mais efetivo em (24) do que em (25). 

(24)   F4   eu bebi o leite todo....  

(25)   F6   quando eu vi o sete.... 

(BCN– Evento: Vídeo Game)                                                   

10. Individuação Esse componente se refere tanto ao fato de o paciente ser distinto do 



32 

 

agente quanto à distinção entre o paciente e o fundo em que ele se 

encontra.   

Uma ação pode ser mais efetivamente transferida para um paciente 

individuado (26) do que para um paciente não individuado (27). Por 

exemplo, um objeto codificado por artigo definido é considerado 

como mais completamente afetado do que um codificado por 

indefinido. Esse parâmetro agrupa seis traços conforme o quadro 

abaixo: 

(26)   F2   o saquinho mesmo do x-tudo...  

                é a::uma sacola que ele botou pra eu...   

(BCN– Evento: Vídeo Game)                                                                                         

(objeto anafórico: x-tudo. Apresenta 4 traços: 

concreto, singular, contável, referencial e definido = 

individuado) 

(27)   F2    deixe eu fazer um negocinho...  

  (BCN– Evento: Jogo de futebol)                                                    

 

        QUADRO 2: Propriedades da individuação 

INDIVIDUADO NÃO INDIVIDUADO 

Próprio Comum 

Humano, animado Inanimado 

Concreto Abstrato 

Singular Plural 

Contável Incontável 

Referencial, definido Não referencial 

   FONTE: Hopper e Thompson (1980) 

 

Como se pode ver, esses parâmetros analisam as propriedades do sujeito, do verbo, do 

objeto e da oração como um todo, de modo que a presença/ausência de uma propriedade pode 

implicar a presença/ausência de outra. “Embora independentes, os dez traços funcionam 

juntos e articulados na língua, o que significa que nenhum deles sozinho é suficiente para 

                                      ç  ” (FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011. p. 46). 

Assim, é toda a oração que é classificada como transitiva, e não apenas o verbo. Quanto mais 
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traços de alta transitividade uma oração exibir, mais transitiva ela é. A oração transitiva 

prototípica é aquela em que os dez traços são marcados positivamente, isto é, a mais alta na 

escala de transitividade. 

Seguem, a título de amostragem, dois exemplos de Hopper e Thompson (1980, apud 

FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011. p. 51): 

 

(28)  Jerry Knocked Sam down. ‘J   y           S  ’  

(29)  S           ‘S           ’  

 

Segundo a proposta de Hopper e Thompson, (28) ocupa lugar mais alto na escala de 

transitividade, uma vez que contêm todos os dez traços: dois participantes (Jerry e Sam), 

verbo de ação (Knocked), aspecto perfectivo (ação completa), verbo pontual (não durativo), 

sujeito intencional, oração afirmativa, oração realis (modo indicativo), sujeito agente (Jerry), 

objeto afetado e individuado (Sam – referencial, humano, próprio, singular). 

Em (29), a oração é classificada como intransitiva pela gramática tradicional. No 

entanto, após a análise dos dez traços do complexo de transitividade, verificou-se que essa 

oração contém sete traços: cinese, aspecto perfectivo, verbo pontual, sujeito intencional, 

polaridade afirmativa, modalidade realis, sujeito agente.  

Vê-se, portanto, que as abordagens da gramática tradicional e da Linguística funcional 

ao fenômeno da transitividade são divergentes: enquanto a primeira trata a transitividade 

como uma propriedade dicotômica, isto é, o verbo ou é transitivo ou intransitivo, a última a 

concebe como uma propriedade gradiente de toda a oração. 

Para Hopper e Thompson (1980), a transitividade é vista como um universal 

linguístico que está associado a uma função discursivo-comunicativa. Segundo Furtado da 

Cunha e Tavares (2007, p. 30), a universalidade do complexo da transitividade parece residir 

no fato de que os parâmetros que o compõem estão relacionados ao evento causal prototípico 

[...].  

Para alguns estudiosos da Linguística Cognitiva o evento causal prototípico relaciona-

se ao o conceito da experiência humana de causação, ou seja, a construção transitiva serviria à 

expressão simbólica da noção de causação (cf. DELANCEY, 1987, p. 60; GOLDBERG, 

1995, p. 118, entre outros). De acordo com a perspectiva cognitivista, a ideia de causação 

pode estar relacionada a como o pensamento e as ações são consequentes da constituição 
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corporal e da experiência física e social que os humanos vivenciam. “Essa concepção justifica 

as propriedades atribuídas aos aspectos relacionados à causação: controle, volição e 

responsabilidade do agente, mudança de estado físico perceptível no paciente, contato físico 

entre agente e paciente, etc” (cf. LAKOFF; JOHNSON, 1980).  

No entanto, a fim de compreender e comunicar conceitos que não são diretamente 

associados à experiência física, os humanos, conscientemente ou não, empregam metáforas ou 

metonímias para nomear ou referir-se a aquilo que não se pode ver ou sentir. Isso justifica os 

casos transitivos não paradigmáticos de causação, como reconhece Langacker (1990). 

Segundo o autor, há eventos que não se identificam sequer com uma transferência de energia, 

como ocorre com alguns predicados transitivos (see, remember, etc). Para Vázquez, a saída 

                h        g        “              ó    ”            çõ                   

arquetípicas, ou seja, além de considerar as interações de caráter físico, considerar também 

“as interações de caráter psicológico e social com as quais o domínio de referência 

psic                      ” (VÁZQUEZ  2004)  

Assim se explica que os eventos psicossociais adotem uma estrutura sintática similar 

aos eventos físicos, pois a forma gramatical reflete a analogia conceptual da experiência (cf. 

TALMY, 2000, apud VÁZQUEZ, 2004).  

Adotamos, então, nesta dissertação, com base nessa perspectiva todas as orações que 

perfilham estruturas sintáticas transitivas, inclusive as que representam eventos metafóricos, 

como ocorrem, por exemplo, em (30), em que o verbo transitivo quebrar não implica 

nenhuma mudança física no paciente, mas, antes, sugere semanticamente a ideia de perder 

algo/alguém, ou uma situação, (a freguesia) que por algum motivo foi quebrada, acabada. 

 

(30) 160  F1 rapa::z o cabra botando...  

161   além da expectativa...  

  162   ele num quebra a freguesia mais nunca... 

 

Percebe-se, nesse contexto, que o verbo quebrar, típico verbo transitivo prototípico, 

aquele que implica um sujeito agentivo, intencional, que causa mudança de estado físico no 

paciente, se afasta desse protótipo, uma vez que tem marcação negativa de quatro traços: 

polaridade, modalidade, afetamento e individuação do objeto, posicionando-se no ponto 6 da 

escala de transitividade.  
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Quanto a isso, Hopper e Thompson asseguram que depois de alguma repetência alguns 

verbos perdem o teor de novidade; “           h   ê                          g         

armaze           ‘      õ  ’                                    b        ê        

   g  g         ”  Conforme Goldberg (1995), as ‘extensões’ acontecem em concordância 

com os padrões construcionais que são altamente frequentes.  

 

2.3 CATEGORIZAÇÃO E PROTOTIPICIDADE  

 

Bybee (2010), em seu trabalho sobre construções em corpora da língua em uso, 

defende que categorias exemplares são construídas por meio da experiência e exibem efeitos 

prototípicos gradientes: alguns exemplares podem ser membros centrais da categoria, outros, 

marginais.  Os exemplares podem ser investigados levando em conta duas dimensões de 

categorização – semelhança e frequência (p. 79). 

 

[...] parece que a frequência de ocorrência pode influenciar 
significativamente a categorização na língua. Considerando também que usar 

uma língua é uma questão de acessar representações estocadas, aquelas que 

são mais fortes (as mais frequentes) são acessadas mais facilmente e podem, 
assim, ser mais facilmente usadas como base para categorização de itens 

novos. Por causa disso, um exemplar de alta frequência classificado como 

um membro de uma categoria tende a ser interpretado como um membro 

central da categoria. Exemplares recentes são alocados em espaço semântico 
mais próximo ou mais distante de exemplares fortes, dependendo do seu 

grau de semelhança. A categorização é probabilística nessas duas dimensões 

(tradução nossa). 

 

 A     g     ç                   g       “                 g                  

semelhantes (objetos, pesso      g         )                 í      ” (FERRARI, 2011, p. 31) 

Fazemos isso constantemente em nosso dia a dia, isto é, organizamos informações em nossas 

mentes a partir da nossa experiência no mundo, agrupando em conjuntos específicos objetos, 

atividades, qualidades. Por exemplo, um supermercado é organizado por categorias de itens. 

As prateleiras são dispostas em fileiras com indicação na entrada de cada uma, utilizando 

determinados nomes, por reconhecimento dos atributos essenciais que as definem, por 

exemplo, piscina e jardim, material de higiene, cosméticos, congelados e frios, cereais, etc. 

Podemos ainda subdividir conjuntos maiores em categorias menores. Isto é, o item Cosmético 

pode ser subdividido em xampus, perfumes, hidratantes, maquilagem etc., e são dispostos nas 
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prateleiras ordenadamente por categorias especificas. Assim, quando o cliente precisar 

comprar apenas um item, ele não vai andar por todo o supermercado. Essas estratégias de 

categorização estão relacionadas à nossa capacidade de memória.  

 F       (2011    32)           g          õ        g        b       g      : “     

   g            b                                                                  g    ?” 

Isto é, que características ou atributos deve possuir um animal para que possa ser chamado de 

felino? Antes de respondermos, vamos pensar que o exemplar mais prototípico de uma 

categoria também pode depender do contexto. Assim, se estivermos no Brasil, numa cidade 

urbana, podemos concordar que o item gato seria o mais indicado. Mas se estivermos num 

estado como na Amazônia, poderíamos pensar em onça. Já em outro país como na África, por 

exemplo, provavelmente imaginaríamos que leões, tigres seriam exemplares mais prototípicos 

dessa categoria. 

 De acordo com o modelo clássico de cat g     ç    “                           ç    

                    g                               b                         ” (   33)  I    

é, um item pertence a uma categoria se exibir todos os traços que a definem; além disso, os 

traços são binários, determinado elemento pertence ou não pertence a uma categoria.  

 No entanto, em vez de considerar as categorias como estruturas definidas, a Teoria dos 

Protótipos as concebe como estruturas de atributos (traços) graduáveis. Por exemplo, para o 

modelo clássico, os representantes centrais da categoria AVE devem ter bico, ter duas asas, ter 

dois pés, ter pernas, poder voar, colocar ovos, No entanto, há alguns membros que não 

apresentam todos esses atributos. Assim, enquanto pardais e beija-flores podem ser 

considerados prototípicos, porque reúnem todos os traços de ave, avestruzes e pinguins se 

afastam, os primeiros, por terem penas, mas não voarem e os segundos, por não terem penas e 

por possuírem asas com função de nadadeiras (FERRARI, 2011. p. 42). Contudo, os 

exemplares mais periféricos não deixam de ser categorizados como aves.  

 Wittgenstein (1958, apud FERRARI, 2011, p. 33) aponta a dificuldade de definir a 

palavra game (jogo), pois há traços, como competitividade, que não são comum a todos os 

  g        õ            “                  h  ç             ” (family resemblances), 

                  h        ç           h                    b              í         “h  

conjunto de traços que permite compartilhamentos par     ”             b     A         

mesmo modo que há semelhanças entre membros de uma família, há também semelhanças 

entre os membros de uma categoria.  
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 Isso nos leva a pensar que pode ocorrer de haver membros de uma mesma família 

(categoria) que compartilham alguns ou um traço entre si, como também nenhum traço. Por 

exemplo, Membro 1  apresenta os traços A e B, Membro 2 apresentam os traços B, C e D 

enquanto, Membro 3 pode apresentar apenas o traço E. Podemos falar, então, de graus de 

prototipicidade de uma categoria.  

 Assim, segundo Furtado da Cunha et al. (2013),  

 

“[   ]             ç     -se por meio do elemento que exemplifica o protótipo, 

enquanto os outros elementos são classificados considerando as 
características mais próximas e as mais distantes em relação ao exemplar 

prototípico. Essa perspectiva não linear/categórica e não discreta permite o 

tratamento escalar e contí                g          ”  ( . item 5.4. no 

prelo). 
 

 Podemos dizer então que o protótipo diz respeito a um dos membros de uma categoria 

que apresenta os atributos mais salientes. Mas ainda persiste a questão: como elegemos os 

atributos mais salientes de uma determinada categoria? Rosch (1999, apud FERRARI, 2011, 

p. 42) ) assinala que a frequência estatística é outra possibilidade pelas quais os elementos 

      í                              “E                             ú                 

           b     (                           h  ç          )”  

 Além de categorizar o mundo físico e social, categorizamos também a língua. O 

falante sabe o que fazer quando se depara com uma nova instância. Segundo Thompson e 

Hopper (2001, p.48), as “categorias são formadas pelos mesmos tipos de processos que as 

categorias diárias, todas passam por um processo constante de organização cognitiva, 

       ç     g         ç                                         ”  N     g                    

conceitos são reflexos (representação) da realidade externa, mas de como ela é percebida e/ou 

experienciada pelos humanos (FURTADO DA CUNHA et al, 2013). 

 Nesta pesquisa, levamos em conta as duas dimensões de categorização – 

semelhança e frequência. Vamos quantificar os verbos transitivos que ocorrem com mais 

frequência no corpus investigado e observar a transitividade desses verbos a partir do 

modelo da teoria dos Protótipos, que concebe as categorias como estruturas de atributos 

(traços) graduáveis e não de traços binários.  Assim, o exemplar prototípico será aquele que 

apresentar os 10 parâmetros de transitividade (Hopper e Thompson, 1980), pois assumimos 

como atributos que define a oração transitiva (no nível sintático, semântico e pragmático).   
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3. ESTADO DA ARTE 

 

 Vários tipos de classificação dos verbos têm sido apresentados nas gramáticas através 

dos tempos. Essas abordagens vão desde os aspectos formais, que se configuram em regras 

sintáticas, até as que estudam a função de itens gramaticais nas situações comunicativas, em 

situações reais de uso da língua. Nesta última, priorizam-se também as dimensões semânticas 

e pragmáticas da linguagem - abordagem adotada nesta dissertação. 

 Vamos nos limitar, aqui, a comentar o trabalho de alguns gramáticos tradicionais e de 

linguistas que abordam o fenômeno da transitividade. 

 

3.1 O QUE DIZEM OS GRAMÁTICOS ACERCA DA TRANSITIVIDADE 

 

O objetivo desta seção é apresentar o que dizem alguns gramáticos acerca da 

transitividade para, depois, opô-los à visão de alguns linguistas.  Busca-se compreender como 

o verbo se relaciona com seus complementos numa oração. 

Na visão de Cunha e Cintra (1985) e Bechara (2009), por exemplo, a transitividade é 

uma propriedade verbal relacionada à presença/ausência de um Sintagma Nominal (SN) 

codificado como objeto. Apesar de cada um apresentar uma abordagem própria, ambos 

compartilham da mesma opinião quanto à classificação dos verbos em transitivos e 

intransitivos. 

Cunha e Cintra dizem que os verbos intransitivos expressam uma ação completa 

(Pedro viajou), enquanto os transitivos exigem sempre o acompanhamento de uma palavra de 

valor semântico, um sintagma (SN) para integrar-lhes o sentido: um objeto direto (O menino 

comprou um livro), ou um objeto indireto (O velho carecia de roupas). Eles descrevem esses 

tipos de verbo sob o enfoque da Regência verbal e reconhecem que verbos transitivos podem 

ser usados intransitivamente.  

Para Bechara, os verbos transitivos são aqueles que necessitam de delimitadores: os 

transitivos diretos (O porteiro viu o automóvel) e os indiretos (Eles precisam de socorro). Ele 

os define como predicados complexos: 
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O predicado de uma oração pode ser simples ou complexo, conforme o 

conteúdo léxico do verbo que lhe serve de núcleo. Há verbos cujo conteúdo 

léxico é de grande extensão semântica; de modo que, se desejamos expressar 
determinada realidade, temos de delimitar essa extensão semântica mediante 

o auxílio de outros signos léxicos adequados à realidade concreta. Estes 

outros signos léxicos que nos socorrem nessa delimitação da extensão 

semântica do verbo, verdadeiros delimitadores semânticos verbais, se 
chamam argumentos ou complementos verbais (BECHARA, 2009, p. 414, 

415). 

 
 

Segundo o autor, os verbos intransitivos apresentam significado lexical referente a 

realidades bem concretas, não necessitando de outros signos léxicos. São, então, predicados 

simples (Ela não trabalha), (José acordou cedo). 

         b       çõ            “           g                 b                 

      g    ”                      “              ”  isto é, que engloba a natureza de todos 

os signos léxicos que naturalmente apareceriam à direita do verbo, como mostram os 

exemplos a seguir: 

(31)  Eles bebem pouco (algo líquido: água, refrigerante, suco etc.). 

(32)  O aluno não escreveu (um texto: bilhete, carta, oração etc.). 

 

 Bechara conclui que a oposição entre transitivo e intransitivo não é absoluta e que o 

fenômeno pertence mais ao léxico do que à gramática. A transitividade, portanto, é uma 

propriedade inerente do verbo. 

Rocha Lima (2011), não muito diferente dos demais, diz que o verbo é a palavra 

regente por excelência e que se deve sempre proceder à verificação da natureza dos 

complementos por ele exigidos. Em função do tipo de complemento ele classifica os verbos 

em transitivos e intransitivos. 

 Os verbos transitivos são aqueles que exigem a presença de um complemento, um SN. 

São classificados em: Transitivos Diretos - aqueles que exigem a presença de um objeto direto 

(Castigar o filho); Transitivos Indiretos - que pedem a presença de um objeto indireto 

(Escrever a um amigo); Transitivos Relativos - que apresentam um complemento 

preposicional, chamado relativo (Assistir a um baile - Assistir a ele); Transitivos 

Circunstanciais - que requerem um complemento preposicional ou não (Ir a Roma).  

Quanto ao complemento, parece priorizar a abordagem semântica quando afirma que 

“                             b      expressão semântica, de tal sorte que a sua 
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supressão torna o predicado inc        í   ” (   416)                   b            (OD) é o 

complemento que, na voz ativa, representa o paciente da ação verbal e pode desempenhar 

diferentes papéis semânticos. Ele pode indicar o ser sobre o qual recai a ação (Castigar o 

filho), o resultado da ação (Construir uma casa) e o conteúdo da ação (Discutir política) (ex. 

p. 299). 

 Segundo Rocha Lima, as orações intransitivas encerram em si a noção predicativa, 

dispensando quaisquer complementos (Todos fugiram), diferentemente das orações 

transitivas. No entanto, ele reconhece que essa definição não é categórica, uma vez que cada 

tipo de predicação é determinada na frase. Isto é, verbos intransitivos podem empregar-se 

transitivamente, e vice-versa, como em (33) e (34). 

 (33)  Quem não ouve, é surdo (o verbo ouvir, nesse contexto é intransitivo). 

 (34)  Ouvi um ruído (ouvir, transitivo direto) 

 

Como se pode ver, na perspectiva da Gramática Tradicional, a transitividade é vista 

como uma propriedade categórica do verbo. Analisa-se se o verbo precisa de complemento ou 

não e se esse complemento é um objeto codificado como um SN. Bechara (2009) diz que os 

verbos transitivos precisam de delimitadores semânticos, que ele chama de argumentos ou 

complementos verbais. Do mesmo modo, Cunha e Cintra (1985) dizem que os verbos 

transitivos exigem sempre uma palavra de valor semântico que lhe integre o sentido, um SN, 

compondo juntos uma expressão semântica. Rocha Lima, apesar de afirmar não se prender 

tanto à estrutura da frase, mas as às relações funcionais de cada elemento, priorizando, 

portanto, o aspecto semântico                                          ô    : “exigem a 

presença de um OD; [...] pede         ç         I”  A                               

necessária a presença dos três elementos da oração, sujeito (S) verbo (V) e objeto (O), para 

que a oração seja transitiva. 

 

3.2 O QUE DIZEM OS LINGUISTAS ACERCA DA TRANSITIVIDADE 

 

 Iniciamos esta seção destacando uma oposição à visão da Gramática Tradicional. A 

Linguística funcional, por exemplo, compreende a transitividade como uma propriedade 

gradual da oração, ou seja, é toda a oração que é transitiva e não apenas o verbo. Por isso, não 
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é necessária a ocorrência dos três elementos na oração S, V, OD, como citado na seção 

anterior. Veremos, a seguir, com mais detalhes, a visão de alguns linguistas sobre o fenômeno 

da transitividade.  

Entre os linguistas brasileiros, destacamos o trabalho de Neves (2002). A autora 

aborda a transitividade a partir da noção de valência verbal. A valência verbal consiste no 

conjunto de relações que se estabelecem entre o verbo e seus argumentos obrigatórios. 

Segundo essa autora, estes são em número limitado, enquanto os circunstantes, os elementos 

adverbiais que descrevem as circunstâncias do processo (tempo, lugar, modo), são em número 

ilimitado. Para ela, a valência sintática atenderia à valência lógico-semântica          “ g     

e paciente entram como argumentos que preenchem os lugares lógico-conceptuais vazios que 

             b              ” (p.112). Logo, a valência sintática diz respeito à ocupação 

desses lugares vazios:                             b      b    “     ”             r 

preenchidas (sujeito e complemento), compondo a estrutura oracional (estrutura argumental). 

A valência pragmática diz respeito à determinação da valência verbal operada pela 

situação comunicativa. Ela atende às necessidades e intenções comunicativas dos falantes. 

Assim, é possível determinar a necessidade ou a facultatividade do complemento.  

Para justificar essa proposta, a autora apresenta dois exemplos:  

 (35) Paulo comprou o livro. 

  – Paulo comprou o livro? 

  – Comprou. 

 

Na primeira oração, o verbo “       ” tem valência dois, isto é, abre dois lugares que 

devem ser preenchidos, obrigatoriamente, por um agente (Paulo) e um paciente (o livro). Já 

na terceira oração de (35), não há a necessidade de expressão de nenhum dos dois 

argumentos, dada a recuperação desses termos no contexto linguístico – a pergunta em (35). 

(p.113). 

A proposta da autora é extremamente pertinente, uma vez que o fenômeno ilustrado no 

exemplo é muito frequente nos dados conversacionais analisados nesta dissertação.  

Com base em dados de língua escrita, Neves (2000) afirma que o verbo compõe o 

predicado da oração e propõe uma subclassificação semântica das predicações.  Ela apresenta 

três classes principais de predicados verbais: dois dinâmicos (ações e processos) e um não 
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dinâmico (estados). Para a autora, é importante investigar os papéis semânticos que os 

complementos desempenham na oração.  

De acordo com a descrição dos predicados verbais, os verbos de ação ou atividade são 

os que mais se aproximam do modelo de verbos transitivos. Esses verbos são acompanhados 

por um participante agente ou causativo, podendo haver, ou não, outro participante (afetado 

ou não), isto é, podendo haver, ou não, um processo envolvido. 

Segundo a autora, os verbos transitivos “                     objeto, é paciente de 

     ç ” são considerados transitivos prototípicos. Afastam-se, pois, desse modelo os verbos 

de processo e de estado. O primeiro, classificado, também, como predicado dinâmico, 

envolve uma relação entre um nome e um estado, sendo o nome paciente do verbo (afetado). 

O último, os verbo de estado, classificado como não dinâmico são acompanhado por um SN 

(sujeito) que é suporte do estado (p.28).  

Há, ainda, no Brasil, algumas contribuições sobre o fenômeno da transitividade 

advindas da vertente funcionalista norte-americana e outras da linguística sistêmico-

funcional (LSF), como, por exemplo, as pesquisas de Furtado da Cunha e Souza (2011). As 

autoras salientam que, embora sigam caminhos próprios de análise da língua, compartilham 

o interesse central no estudo das funções que a forma linguística desempenha na 

comunicação cotidiana. Para as duas vertentes, a transitividade não é uma propriedade 

categórica do verbo, mas de toda a oração. Segundo as autoras, a transitividade é uma 

categoria sintático-semântica que reflete a gramática da oração. 

Sob a ótica da Linguística funcional, as autoras se baseiam em duas propostas de 

análise, no modelo de Givón (1984, 2001), que se concentra nas propriedades do agente, 

paciente e do verbo, e de Hopper e Thompson (1980), que propõem um tratamento gradiente 

a partir da análise de um conjunto de dez traços sintático-semânticos da transitividade. De 

acordo com essa proposta, as autoras investigam o fenômeno da transitividade em trechos de 

fala do português do Brasil no Corpus do Discurso & Gramática (FURTADO DA CUNHA, 

1998), refletindo sobre a distribuição escalar das orações, a partir dos usos prototípicos.  

Uma análise qualitativa forneceu uma divisão preliminar em dois grandes grupos: o 

das orações com dois participantes expressos e o das orações com apenas um participante 

expresso. Este último refere-se a orações em que o verbo projeta uma moldura semântica 

transitiva, mas pode ocorrer sem o objeto direto. Esse objeto pode ser de dois tipos: anafórico 

            S g                 “   b         ó                    b                      



44 

 

dados ou recuperáveis, enquanto a categoria objetos inferidos compreende os objetos 

previstos pela estru                     b ” (p. 60).  Para concluir, constatam, a partir dos 

exemplos analisados, que orações transitivas prototípicas não são muito frequentes e que o 

exame dos dados reflete algumas possibilidades de manifestação diversificada da 

transitividade, atendendo aos propósitos comunicativos e cognitivos dos usuários da língua.  

Sob a ótica da linguística sistêmico-funcional, a transitividade é entendida como a 

categoria gramatical relacionada à metafunção ideacional, que está vinculada à representação 

das ideias, da experiência humana, entendida como um fluxo de eventos ou acontecimentos. 

A identificação das ações e atividades humanas se dá através dos principais papéis da 

transitividade: processos, participantes e circunstâncias. Esses papéis estão relacionados ao 

verbo, ao substantivo e ao advérbio, respectivamente. S g                “          ç         

esses aspectos que contribui para a construção do sign        g  b           ” (p. 13). 

Seguindo essa proposta, as autoras investigam o papel do sistema de transitividade na 

construção de opinião veiculada pelos editoriais de jornais e revistas. Elas confirmam, assim, 

o postulado da LSF de que as escolhas não são aleatórias, são significativas e geradoras de 

significados distintos quando se consideram os contextos de uso. 

Na análise de Givón (2001), linguista americano, a transitividade é definida como um 

fenômeno que envolve as propriedades semânticas do agente, do paciente e do verbo na 

oração. Para o autor, o evento transitivo prototípico é definido pelos seguintes atributos 

semânticos: agentividade do sujeito (intencional, ativo), afetamento do objeto (concreto, 

afetado) e perfectividade do verbo (evento concluído, pontual). Esses atributos podem ser 

graduais, uma vez que eles podem não coincidir na oração.  

Para o autor, somente agentes podem ser os sujeitos de verbos/predicados que 

descrevem eventos causais. 

 

A classe de agentes na língua é quase exclusivamente humana, com raras 

permissões para carros, computadores, ventos e fogos, ocasional. [...] Eles se 
acham melhor refletidos na classificação de verbos. Em geral, a maioria dos 

verbos que descrevem ações causais são restritos a humanos, e humanos 

capazes de comportamento intencional e de ter controle sobre seu 
comportamento (GIVÓN, traduzido por FURTADO DA CUNHA, 2011, p. 

473). 

 

Há alguns critérios que envolvem a classificação do agente, conforme dito antes, pois 

a agentividade está associada à semântica lexical dos verbos. Por exemplo, os verbos causais 

como sair, dançar, completar, despedir, implicam um sujeito humano, intencional, com 
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controle sobre a ação. No entanto, verbos de cognição (ex. saber, pensar, acreditar, entender, 

querer etc.), emoção (ex. temer, esperar) intenção (ex. querer, planejar, recusar etc.) se 

afastam do modelo prototípico de transitividade, pois, apesar de parecerem selecionar a 

mesma classe de sujeito – humano em geral, porém não intencional, sem controle sobre o 

processo – o referente do objeto direto não registra nenhuma mudança ou impacto observável. 

Esses verbos, segundo Furtado da Cunha e Souza (2011), aproximam-se mais de estados do 

que de ações
6
. O que provavelmente faz o falante codificá-los como verbos transitivos deve-

se ao processo de extensão metafórica.   

 

A extensão metafórica desses verbos para a classe de transitivo prototípico 
explica-se em termos de o sujeito ser ou um agente ou um experienciador, 

isto é, um humano-animado cuja importância no evento é alta, e cujo campo 

perceptual é estendido para o objeto, que é então metaforicamente 
interpretado como afetado pela ação verbal (FURTADO DA CUNHA e 

SOUZA. 2011, p. 44). 

 
 

Givón subclassifica os verbos transitivos de acordo com a mudança física registrada 

no estado do OD paciente. Por exemplo, em (a) “E   construiu uma casa” e    (b) “Ela fez 

          ”    verbos têm objetos criados pela própria ação verbal - uma casa e um vestido, 

respectivamente. Já em (c) “E                    ” o objeto é totalmente destruído – casa. 

Em (d) “E       g         b        ” o verbo denota mudança física do objeto – o cabelo do 

homem mudou de cor. E em (e) “E                    h        ” o verbo perfila a mudança 

de lugar do paciente – o carrinho mudou de lugar. Esses são apenas alguns dos exemplos 

fornecidos pelo autor
7
.  

Quando falamos em extensão metafórica, significa que há casos desviantes, isto é, 

orações que se assemelham a uma das situações consideradas prototípicas. Vejamos a 

       ç                   çõ    “E                ” e “E                  ”, dadas pelo 

autor. 

 

                                                
6
 Para Givón, esses dois tipos de verbos diferem um do outro pelo elemento mudança no tempo. 

Estados não envolvem mudança no tempo, [...] eles podem durar porções de tempo mais curtas ou 
mais longas. Mas, à medida que são codificados na língua como estados, eles são construídos para não 

envolver mudança no tempo.  Eventos por outro lado, envolvem mudança no tempo. (GIVÓN, 

traduzido por FURTADO DA CUNHA, 2011, p. 470) 
7
 (a) He built a house. (b) She made a dress. (c) They demolished the house. (d) They bleached his 

hair. (e) He rolled the wheelbarrow (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2011. p. 

41). 
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[...] Entering a house (‘                 ’)              moving into a 

house  (‘     -                          ’)                       ç      

     ç           ‘     ’      ‘       ’  D               w     g  h  
Ch     (‘        C    ’)                                    C          

    ‘         ’    C                         çõ                    

perspectiva do locativo e o constrói (ou interpreta) como o paciente da ação 

verbal, através de um processo de extensão metafórica. (GIVÓN, 1984, apud 
FURTADO DA CUNHA; SOUZA, p. 43). 

 

Como se pode ver, o modelo transitivo prototípico envolve uma mudança física no 

estado do paciente, isto é, envolve uma transferência de energia entre um agente e um 

paciente mesmo que seja por um processo de extensão metafórica.  

Há também eventos em que não é possível identificar nenhuma transferência de 

energia, como ocorre com os predicados transitivos ver, lembrar e considerar. 

(LANGACKER, 1990, apud VAZQUEZ, 2001, p.7). Mas esses eventos, assim como os citados 

acima por Furtado da Cunha e Souza, são codificados em uma estrutura sintática similar a dos 

         í            “              í g                                           

     h            g          ó    ” (FURTADO DA CUNHA e SOUZA. 2011, p. 42).  

Além dos atributos semânticos de agentividade do sujeito e afetamento do objeto, 

devemos observar, também, a perfectividade do verbo. Essa propriedade envolve um evento 

concluído, pontual, isto é, a completude da ação verbal. Falaremos mais a esse respeito na 

seção seguinte. 

Assim como Givón, Hopper e Thompson (1980) entendem a transitividade não como 

uma propriedade inerente do verbo, como descrita pelos gramáticos tradicionais, mas como 

uma propriedade contínua, gradual. É na oração que se podem observar as relações entre o 

verbo e seus argumentos.  

Nesse trabalho, os autores concebem a transitividade como um complexo de dez 

parâmetros sintático-semântico independentes, o que leva à noção gradual de Transitividade. 

Cada um dos parâmetros contribui para a ordenação das orações de acordo com o grau de 

transitividade manifestado, determinando se a oração é menos ou mais transitiva.   

Não vamos detalhar os dez parâmetros da transitividade proposto por Hopper e 

Thompson (1980), uma vez que já foram expostos e comentados no capítulo 2 (referencial 

teórico), como categorias de análise desta dissertação e serão retomados no capítulo 4, na 

apresentação de análise dos dados.  
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Thompson e Hopper (2001), revisitando a noção de transitividade, não mais em 

narrativas, mas na conversação inglesa, mostram que a transitividade nesse gênero é muito 

baixa.  

Os autores apontam que há um grande interesse pelos estudiosos da linguagem na 

relação entre a transitividade da oração e seu papel na comunicação e ressaltam a importância 

de investigar o fenômeno na conversação espontânea.  

Ao estudar o fenômeno da transitividade na conversação, os autores partiram de duas 

hipóteses: (a) a transitividade na conversação da língua inglesa é muito baixa. Em termos de 

frequência, a oração transitiva é considerada baixa (b) um exame minucioso das questões que 

originam a experiência de quantificar a transitividade das orações no discurso conversacional 

tem sérias implicações para a compreensão da gramática da oração.  

O corpus utilizado pelos autores é constituído por 446 orações presentes em três 

conversas face a face. A conversa se dá entre amigos e membros de uma família em inglês 

americano. Todos os participantes são pessoas letradas, brancas da classe média americana.  

Analisam os quatro tipos seguintes de orações. 

 

1. Todas as orações simples. 

 (36) she was there with the baby” (ela estava lá com o bebê) 

                  “y                  D     ” –  

 

2. Todas as orações tradicionalmente vistas como subordinadas em inglês, exceto as 

reduzidas de infinitivo. 

 Orações complemento.  

 (37) He intimated that there had been some kind of a business deal (Ele imaginou 

que havia algum tipo de acordo comercial) 

 

 Orações adverbiais.  

 (38)  Because Maureen was visiting (Porque a Maureen estava visitando) 
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 Orações relativas. 

 (39) The coffee house chain that’s going to take over the city (A casa de Cafés que 

vai dominar a cidade) 

 

3. Orações elípticas seguidas de orações plenas são contadas como orações plenas. Ex.: 

 (40) I heard Ray howling the blues (Eu ouvi o Ray cantando um blues) 

  you did?                                   (você ouviu?) 

 

  

 Após a análise de cada um dos parâmetros da transitividade, os autores obtiveram os 

seguintes resultados.  

O primeiro parâmetro diz respeito à quantidade de participantes do evento presentes 

nas orações. Os dados mostram que apenas 27% das 446 orações possuem dois ou mais 

participantes. A Tabela 1 apresenta os resultados dessa análise: 

 

 TABELA 2: Frequência da presença de participantes na oração 

Dois participantes ou mais Um participante 

Nº %              Nº % 

121 27 325 75 

 FONTE: Thompson e Hopper (2001) 

 

Thompson e Hopper (2001) afirmam que a baixa frequência de orações com dois ou 

mais participantes é responsável por transitividade baixa na conversação. Após examinar os 

outros parâmetros da Transitividade, concluem que apenas duas orações, em 446, se 

aproximam do grau 10 de transitividade. São elas: 

 

  (41) I sent her a tape of you talking (Eu enviei uma fita pra ela com sua fala 

gravada.) 

  She sent it (Ela o enviou). 
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Cada uma dessas orações tem dois participantes, um Agente (humano), com 

alta agentividade e um objeto individuado e afetado. Cada uma contém um 

verbo de ação, télica e volitiva, é afirmativa, realis e discutivelmente 
pontual.  Mas elas falham no parâmetro                          “enviar” 

envolve uma série de ações que são distribuídas ao longo do tempo 

(Thompson e Hopper, 2001, p. 33).  

 

O segundo parâmetro da transitividade é Cinese, que identifica um predicado que 

denota ou não uma ação física. Os dados revelam que esse traço também é baixo. Das 121 

orações codificadas com dois participantes, há somente 17 (14%) predicados dinâmicos. 

Comprovam, assim, que o parâmetro Cinese, sendo raro na conversação, acarreta baixa 

transitividade. 

Quanto ao Aspecto, 104 (86%) das orações são atélicas. Já o parâmetro pontualidade, 

apenas três predicados expressam eventos pontuais, ou seja, 118 (98%) expressam eventos 

não pontuais.  

O parâmetro modalidade também apresentou baixa transitividade. Das 121 orações 

codificadas com dois participantes, 85 (70%) são irrealis. 

Com relação ao Objeto, 69 (55%) é não individuado e a maioria é não afetado 101 

(84%). Quanto a este, destacam-se aqui, os objetos de verbos de percepção e cognição. Ex.: 

"Eu posso tê-lo ouvido mal. Você não lembra disso?”  

No que se refere ao sujeito, 117 (97%) são agentivos e 60 (50%) orações apresentam 

sujeito não-intencional.  

Os resultados para o parâmetro afirmação não foram apresentados no texto, uma vez 

que, segundo os autores, esse parâmetro não mostra uma forte correlação com outras medidas 

de transitividade.  

Esses dados mostram que as orações mais frequentes na conversação no inglês são 

justamente aquelas baixas em transitividade. Os dados conversacionais em outras línguas 

confirmam esse resultado: “Ew  g (1999) for Ciberon Javanese, Helalsvuo to appear for  

Finnish. Ono and Sadler MS. For Japanese, and Turk (2000)     R      ” (Th         

Hopper, 2001, p. 39). 

Vázquez (2004), após uma análise das ideias tradicionalmente aceitas sobre a noção de 

transitividade, ancora-se em argumentos baseados na aquisição (cf. SLOBIN, 1981; NINIO, 

1999) e na frequência de uso da construção transitiva para uma nova interpretação do 

protótipo, que passa a corresponder às orações de baixa transitividade. A autora se apoia nas 
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investigações mais recentes sobre a percepção de causalidade, que rompem com a ideia de 

causalidade exclusivamente física para incorporar a causalidade psicológica ou intencional. 

Sua investigação segue um modelo baseado no uso, de natureza cognitiva e comunicativa. 

A autora observou que há um consenso entre os estudiosos da linguística cognitiva em 

identificar a transitividade como causalidade (cf. DELANCEY, 1987; CROFT 1990; 

GOLDBERG, 1995; LAKOFF e JOHNSON; 1980; entre outros), isto é, a transferência de 

uma atividade de um agente para um paciente. Essa definição corresponde aos exemplos 

aludidos habitualmente nas descrições do protótipo
8
 transitivo. 

O interesse em codificar o evento transitivo prototípico levou alguns linguistas 

tipologistas a identificar um conjunto de verbos como típicos predicados transit ivos, ou seja, 

aqueles que ocorrem numa construção transitiva canônica. Vázquez cita alguns exemplos 

desses verbos (como matar, bater, quebrar, destruir, dobrar, comer etc), mas considera a 

interpretação muito restritiva, uma vez que essa definição se baseia apenas na codificação 

sintática das cláusulas.  

Nesse sentido, a autora compara alguns verbos que ocorrem em construções transitivas 

tidas como prototípicas em diferentes línguas e conclui que as línguas manifestam resultados 

contraditórios e que, à medida que o número de línguas comparadas aumenta, o conjunto de 

verbos considerados prototipicamente transitivos se reduz. Após analisar a transitividade em 

dados orais e escritos contemporâneos
9
 ressalta que os resultados encontrados não condizem 

com a descrição de verbos reconhecidos como mais frequentes na literatura. Os verbos mais 

frequentes não são necessariamente os mais transitivos.   

Após análise dos verbos, Vázquez selecionou os 20 mais frequentes no esquema 

SVOD e constatou que eles, além de apresentarem baixa transitividade, não condizem com a 

descrição dos verbos transitivos prototípicos citados por “Lakoff (1977, p. 244), Tsunoda 

(1985, p. 387), Andrews (1985, p. 68), Croft, (1990, p. 60), Levin (1999)”. 

 Os verbos transitivos mais frequentes encontrados no corpus da pesquisadora 

espanhola são: Tener, Hacer, Saber, Ver, Creer, Achar, Querer, Mirar, Olhar, Decir, 

Pensar, Conocer, Dar, Recordar, Oir, Lembrar, Ouvir, Buscar, Esperar, Encontrar, Llevar, 

Tomar, Sentir, Leer.  

                                                
8
 O protótipo diz respeito a um dos elementos de uma categoria que apresenta os atributos mais 

salientes (cf. seção 3.4). 
9
 Corpus ARTHUS (Archivo de textos Hispânicos de la Universidad de Santiago) 
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 Neste trabalho, além de analisar as orações segundo a proposta de transitividade 

escalar de Hopper e Thompson (1980), vamos adotar a proposta de Vázquez (2004). A 

escolha dessa abordagem se justifica por abranger o modelo baseado no uso que atribui 

relevância primordial ao critério frequência de uso (de tipos e ocorrências). A seguir
10

, dando 

continuidade a sua proposta de pesquisa, vamos comparar os nossos resultados - os 20 verbos 

mais frequentes no BCN-, com os 20 verbos mais frequentes citados pela autora. 

 Como se pode ver, nas abordagens correntes tradicionais que tentam descrever a 

sintaxe independente dos papéis semânticos (agente e paciente) e em que o verbo é 

considerado como elemento central, assume-se que este determina quantos e quais são os 

tipos de complementos com os quais ele ocorrerá. Isto é, aos verbos correspondem estruturas 

argumentais ou valências fixas.  

 No entanto, de acordo com a proposta funcionalista, os verbos são adquiridos com 

base nas molduras (frames) em que são mais frequentemente usados. São os frames que 

especificam quais argumentos são obrigatórios e quais são opcionais.  Por exemplo, o verbo 

chutar envolve dois participantes: alguém que chuta (o chutador) e o objeto chutado (p.ex. 

bola). Mas, há também no frame da ação de chutar um terceiro participante, a pessoa ou o 

local para onde o objeto foi chutado: A chutou B para C, que pode ou não ser expresso, 

dependendo da intenção comunicativa do falante. Já a moldura semântica do verbo tirar, por 

exemplo, envolve três participantes: um sujeito animado e intencional que tira alguém ou 

algo, um objeto - algo ou alguém- que é tirado e o lugar de onde esse objeto é tirado: são os 

chamados verbos bitransitivos.  Pode ocorrer de o terceiro participante não ser explicitado no 

discurso, mas ele está implicado no contexto comunicativo ou é recuperável pelo 

conhecimento partilhado dos falantes. Vê-se, nessa abordagem, uma combinação de aspectos 

sintático, semântico e pragmático.  

Como se pode perceber, todos os autores resenhados têm a preocupação de explicar a 

transitividade a partir da relação que o verbo mantém com seus argumentos. Alguns optam 

por uma abordagem mais estrutural. Outros linguistas descrevem a transitividade como um 

fenômeno que envolve os componentes sintático e semântico - a transitividade está associada 

à semântica lexical do verbo. Nesse caso, o modelo transitivo prototípico envolve uma 

mudança física no estado do paciente, isto é, uma transferência de energia entre um agente e 

um paciente – mesmo que seja por extensão metafórica. 

                                                
10

 No capítulo 4 – Análise dos dados 
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Hopper e Thompson (1980) dizem que é toda a oração que é transitiva e não apenas o 

verbo, adotando dez traços que atribuem maior ou menor grau de transitividade à oração. Eles 

constatam que orações transitivas, além de serem menos frequentes na conversação, 

apresentam transitividade baixa, e apontam que a investigação da frequência de ocorrência de 

orações transitivas é importante para o estudo da estrutura argumental, pois quanto mais 

frequente for uma construção, mais ela tende a se tornar cristalizada, podendo servir de base 

para variação e extensão.  

Vázquez (2004), com base nessas afirmações, apresenta sua análise ancorada na 

frequência de ocorrências de orações transitivas, levando em conta a definição de 

transitividade como causalidade. Ela propõe uma nova visão sobre a transitividade 

prototípica, em que a oração prototípica é aquela que é mais frequente, e não aquela que 

apresenta mais traços de transitividade. Compara seus resultados com os de tipologistas que 

              “           ”    b         í          nclui que os resultados não coincidem. 

 

3.3  CLASSIFICAÇÃO SINTÁTICO-SEMÂNTICA DOS VERBOS  

 

 Não é foco do estudo da transitividade, neste trabalho, reconhecer os tipos semânticos 

de verbos que são mais frequentes no corpus sob investigação. Mas, para dar conta da análise 

de língua em uso, orientamo-nos pela classificação semântica dos verbos posposta por Chafe 

(1979) e Borba (1996) para examinarmos o parâmetro cinese relacionado ao verbo, um dos 

dez traços da transitividade de Hopper e Thompson (1980). 

 Chafe (1979) não formulou uma proposta específica para a transitividade, mas propôs 

uma classificação sintático-semântica dos verbos, agrupando-os em dois conjuntos distintos: 

os dinâmicos (os verbos de ação e de ação-processo) e os estativos (os verbos de estado e de 

processo). Seu trabalho tem servido de referência para muitos pesquisadores como, por 

exemplo, Borba (1996). Para esse autor, a associação entre um verbo e um nome resulta em 

um caso para o nome e uma classe para o verbo. São essas classes que fornecem os tipos 

oracionais: verbos de ação, de processo, de ação-processo e de estado. 

 Isso posto, apresentamos a seguir a classificação sintático-semântica dos verbos 

proposta por Borba (1996, p. 58-60). Para o autor, os verbos de ação expressam uma atividade 

realizada por um sujeito agente que não afeta objetos, sendo, dessa forma, segundo a tradição 
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gramatical, intransitivos: O pássaro voa; O garoto brinca. Em sua análise, Borba acrescenta 

que os verbos de ação podem apresentar um objeto, mas espera-se que ele seja complemento 

não-paciente          “Vou a Santos”  ou complemento cognato, “A velha gritava 

desaforos”  

 Como processo, um verbo pode expressar um evento ou uma sucessão de eventos que 

afeta um sujeito paciente          “O bebe acordou”; um experimentador, em “Marta ouve 

música”; ou ainda, um beneficiário     “Rosa ganhou uma rosa”.  

  Os verbos de ação-processo expressam uma ação realizada por um sujeito (Agentivo ou 

Causativo) que afetam complementos (afetado ou efetuado). Têm, portanto, dois argumentos 

no mínimo:  

 

a) Sujeito Agentivo: aquele que realiza a ação. Ex.: “José    b           ”. 

Sujeito Causativo: o causador de um ação ou processo. Em geral, é inanimado. Ex.: 

“Um raio partiu uma árvore”. 

 

b) Complemento afetado: expressa uma mudança de estado, de condição ou de posição. 

Ex.: “José quebrou o pires”.  

 Complemento efetuado: algo que passa a existir. Ex.: “José escreveu um romance”. 

 

  Os verbos de estado expressam uma propriedade (estado, condição, situação) 

localizada no sujeito, que é mero suporte dessa propriedade, ou seu experimentador, ou 

beneficiário. Por exemplo, “Mário permaneceu em silêncio”; “Tadeu ama Dirce”; “Fernando 

têm três filhos
11
”, respectivamente. 

 Com base nessa proposta, relacionamos os verbos de ação-processo e ação à presença 

de cinese e os verbos estativos e de processo à ausência de cinese (cf. Esquema dois, p. 80). 

Para tanto, estamos utilizando, na análise, o dicionário de Borba (2002), o qual contém a 

classificação sintático-semântica dos principais verbos da língua. 

 É importante ressaltar que não estamos classificando os verbos dicotomicamente 

como transitivo ou intransitivo, mas apenas tomando por base modelos semânticos para 

                                                
11

 Os exemplos são do autor (p. 58-60). 
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classificar o parâmetro cinese. A análise dos outros parâmetros relacionados ao verbo, assim 

como os relacionados ao sujeito, ao objeto e à oração, pode indicar menor ou maior grau de 

transitividade da oração, o que implica o reconhecimento da gradiência.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos, em primeiro lugar, os resultados quantitativos da 

pesquisa no Banco Conversacional de Natal e a análise dos dados de acordo com o referencial 

teórico. Em seguida, comparamos esses resultados com os encontrados por Vázquez (2004) 

na língua espanhola. Na sequência, procedemos à verificação dos dez traços sintático-

semânticos, propostos por Hopper e Thompson (1980) e comparamos nossos resultados com 

os encontrados por Thompson e Hopper (2001), na língua inglesa. Por fim, verificamos em 

que medida os resultados dessas línguas se assemelham. 

 

 

4.1 RESULTADOS: OS 20 VERBOS MAIS FREQUENTES 

 

Das 4210 unidades entonacionais referentes às (9) nove conversas analisadas no 

corpus, foram coletadas 721 ocorrências de verbos transitivos, representadas por 169 tipos 

diferentes de verbos (cf. Anexo 1). O objetivo primeiro dessa coleta foi mapear todos os 

verbos tradicionalmente classificados como transitivos, com um ou dois participantes 

expressos, para, em seguida, selecionar os 20 tipos mais frequentes (Anexo 2). 

Estipulamos, inicialmente, como critério de análise, além da frequência de ocorrência, 

a seleção dos verbos que estivessem presentes em todas as conversas. No entanto, após a 

coleta dos dados verificamos que apenas os dois primeiro verbos ocorreram em todas as 

conversas e dois em 8 conversas. Os demais foram selecionados levando em conta a 

frequência de ocorrências (3ª coluna, Tabela 3). Organizamos, então, em ordem decrescente, 

os verbos mais frequentes e suas ocorrências por conversa, conforme disposto na Tabela 3: 
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TABELA 3: Verbos mais frequentes por conversa no BCN 

 

 

FONTE: Banco Conversacional da Natal (2011)  

 

 Ao analisar a última coluna da Tabela 3, que apresenta o total de conversas em que o 

tipo verbal ocorreu, observamos que os três primeiros verbos mais frequentes - fazer, ter e 

                                                
12

 Fonte: Conversa nº4 – Música, Conversa nº6 – Esportes, Conversa nº9 – Jogo de futebol, Conversa 
nº10 – Vídeo game, Conversa nº11 – Aula, Conversa nº15 – Alimentação Infantil, Conversa nº16 – 

Água de Natal, Conversa nº17 – Vendedores de salgados, Conversa nº18 – Casa sorteada. 

 Tipos de 

verbos 

Ocorrên-

cias 

Conversas do Banco Conversacional de Natal
12

 Total 

4 6 9 10 11 15 16 17 18 

  1 Fazer 80 1 18 10 3 2 20 6 11 9 9 

  2 Ter   53 9 8 5 7 2 7 8 3 4 9 

  3 Botar 47 3 3 - 3 4 15 7 4 8 8 

  4 Dar 39 - 3 4 3 3 13 4 7 2 8 

 Comer 24 - - - 1 - 22 - 1 - 3 

 Gravar  16 1 - 4 10 1 - - - - 4 

 Vender 16 - - - - - - 5 11 - 2 

5 Querer  15 - 5 - 4 - 4 - - 2 4 

6 Pegar  15 1 - - 5 - 4 1 - 4 5 

7 Comprar  13 - 1 - 4 - 1 - 4 3 5 

 Jogar 13 - 10 - - - 1 2 - - 3 

8 Ver  12 - - 1 3 - 1 6 1 - 5 

9 Dizer 11 - - 3 1 7 - - - - 3 

10 Achar  11 - - 2 2 2 - 3 2 - 5 

11 Tirar  10 2 - - 2 - 3 3 - - 4 

 Pagar  8 - - - - - - - 6 2 2 

12 Tomar  6 - - - - - 4 1 - 1 3 

13 Deixar  6 1 - - - - 1 1 - 3 4 

14 Colocar  5 - - 2 - 2 - - - 2 3 

15 Abrir  5 - - 1 1 - - - 3 - 3 

16 Apertar 4 - - 2 1 1 - - - - 3 

17 Beber  4 - - - 2 - - 2 - - 2 

18 Estudar  4 1 - - - 1 - - 2 - 3 

19 Esperar  4 - - 1 1 - - 1 1 - 4 

20 Quebrar  4 - 2 1 - - - - 1 - 3 
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botar - ocorreram em, praticamente, todas as conversas. No entanto, o quarto verbo - comer -  

em apenas três conversas. Esse dado chamou-nos à atenção, pois, das 25 ocorrências desse 

tipo verbal, aproximadamente 90% ocorreram na conversa 15, Alimentação infantil. Nota-se 

nesse pequeno trecho da conversa, cinco ocorrências do verbo comer: 

 

(44)     228 F2 porque ela sentava e ia comer comida... 

           229  comida com (     ) ela comia com tudo... 

          230 F1  ela (       ) comer só né...  

           231 F2 quando ela via... 

 

(45)    232 F2 é...  

          233 F1 a vida da gente é (      ) mesmo... 

    234 F2 ente/ então o menino num come nada... 

   235    porque ela num faz... 

        236 F1 é:: 

           237 F2 então ela num faz de manhã...  

           238  come umas baganas com (          )... 

           239  aí num sei o que...  

(BCN– Evento: Alimentação Infantil) 

 

 

Esse fato nos mostra que o tópico (evento) discursivo pode motivar a frequência alta 

de determinados verbos. O mesmo ocorre com: 

 

vender - 70% na conversa Vendedores de salgado;  

jogar - 77% na conversa Esporte; 

pagar - 72% na conversa Vendedores de salgado. 

gravar - 63% na conversa Vídeo game. 

 

Observe-se que o verbo gravar, ao contrário dos demais verbos, não tem relação direta 

com o evento discursivo Vídeo game. No entanto, a alta frequência dele nesse evento está 

relacionada diretamente com o contexto comunicativo, com o fato de que se estavam 

gravando as conversas.  Nas outras conversas, a ocorrência de gravar, na maioria dos casos, 
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tem a mesma explicação. Por esse motivo, esse verbo também foi retirado da lista dos verbos 

mais frequentes, conforme mostra a numeração da primeira coluna na Tabela 3.  

 

 

(46) 064 F4 Andressa mandou eu gravar...(a fita) 

 065  eu vou [deixar aqui...    ] 

 066 F3       [pare de gravar...] 

 090  (   ) grave mais não... 

(BCN– Evento: Vídeo game)                                                    

 

Feito esse rearranjo dos dados, encerramos a seleção dos vinte verbos mais frequentes 

no corpus conversacional, com um total de 348 ocorrências (cf. Tabela 4). É importante 

ressaltar que esse total representa 48% das ocorrências de verbos transitivos coletadas no 

BCN. O Gráfico 1 dispõe esses resultados. 

 

 GRÁFICO 1: Total dos tipos e ocorrências dos verbos transitivos do BCN 
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 A Tabela abaixo apresenta os 20 tipos de verbos mais frequentes e a porcentagem de 

ocorrências de cada tipo.  

 

TABELA 4 - Os vinte verbos mais frequentes no BCN 

 Tipos Ocorrências % 

1 Fazer 80 23 % 

2 Ter 53 15 % 

3 Botar 47 13,5 % 

4 Dar 39 11 % 

5 Querer  15 4,3 % 

6 Pegar  15 4,3 % 

9 Comprar  13 4 % 

7 Ver  12 3,5% 

8 Dizer 11 3 % 

11 Achar  11 3 % 

10 Tirar  10 3 % 

12 Tomar  6 1,8 % 

13 Deixar  6 1,8 % 

14 Colocar  5 1,4 % 

15 Abrir  5 1,4 % 

16 Apertar 4 1,2 % 

18 Beber  4 1,2 % 

19 Esperar  4 1,2 % 

17 Estudar 4 1,2 % 

20 Quebrar  4 1,2 % 

Total  348 100% 

FONTE: Banco Conversacional de Natal (2011) 

 

 

 A Tabela 4 mostra que os quatro primeiros verbos apresentam maior frequência de 

ocorrência em relação aos outros listados, conforme o Gráfico 2. Analisaremos esses dados a 

seguir. 
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GRÁFICO 2: Porcentagem dos vinte verbos mais frequentes do BCN 

 

 

 Nota-se, no Gráfico 2, que os quatro primeiros verbos da Tabela 3 – fazer, ter, botar e 

dar - totalizam 62,5% de todas as 348 ocorrências, enquanto os outros dezesseis verbos 

perfazem 37,5% do total de ocorrências. Isto é, são verbos abaixo de 4% de ocorrências no 

BCN. 

De acordo com Vázquez (2004), com relação à frequência de ocorrência, esses tipos 

verbais podem ser considerados os verbos transitivos prototípicos na amostra de conversação 

examinada. Vale lembrar que as orações analisadas são orações simples codificadas 

sintaticamente como transitivas, isto é, com sujeito, verbo e objeto direto, não 

necessariamente, nessa ordem. Pode, também, haver algum argumento omitido, como em 

(47). Nesse excerto, na linha 339, o falante omite o sujeito ele e o objeto vitamina, ambos 

informados anteriormente no discurso. 

 

(47) 337  F1 aí fiz a vitamina dele...  

338  F2  aí ele se aguentou...  

339 F1  botou na boca e dormiu...  

340  F2  hum... 

(BCN– Evento: Alimentação infantil) 

 

 

23% 

15% 

13,5% 11,% 

37,5% 

Fazer 23 % 

Ter 15,% 

Botar 13,5 % 

Dar 11 % 

Outros 16 verbos 37,5%  
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Seguem algumas ocorrências desses verbos no corpus.  

Fazer, o mais frequente no corpus pode ser classificado, de acordo com Borba (2002), 

como verbo de ação-processo, de ação e de processo. Isso acontece devido ao fato de que 

cada item lexical adquire seu valor semântico no uso contextual específico.  Encontramos 80 

ocorrências de orações transitivas diretas com verbo fazer. Esse é um resultado significativo, 

uma vez que, além de ser o mais frequente, fazer ocorreu em todas as conversas analisadas.  

Em (48), por exemplo, fazer apresenta-se em seu sentido pleno de construir e pode ser 

classificado, de acordo com sua estrutura sintático-semântica, como verbo de ação-processo. 

Implica dizer que o verbo fazer expressa uma ação realizada por um sujeito agente (eu, 

marcado morfologicamente na flexão número-pessoa do verbo auxiliar vou), que cria (efetua) 

seu complemento, o referente do OD (meu restaurante e umas quitinetes), que passam a 

existir como resultado da própria ação de fazer. 

 

 (48)  378 F3 “    b                fazer meu restaurante   ” 

  379  “         ” 

  380  “                                      b       ” 

  381  “              fazer umas quitinete...” 

(BCN– Evento: Vendedores de Salgado) 

                

Em (49), fazer assume outro valor semântico. No excerto, a informante F2 diz ter feito 

três cirurgias, ou seja, ela passou por três cirurgias. Nesse caso, fazer é classificado como 

verbo de processo. Esse tipo verbal expressa um evento ou uma sucessão de eventos que afeta 

um sujeito paciente ou um experimentador. Isto é, na oração, o sujeito eu não realiza a ação, 

mas é paciente dela, sofre seus efeitos.  

 

 (49)  048 F2 eu fiz três cirurgias... 

  053 F1 [mas em que parte do] corpo...  

  054  você fez a cirurgia? 

  055 F3 [(      )             ] 

  056 F2 [ eu fiz aqui... ]  

(BCN– Evento: Esporte) 

 



63 

 

 Nos dois casos apresentados, o verbo fazer é codificado em uma estrutura transitiva 

direta, mas seus argumentos desempenham diferentes papéis semânticos, a saber: sujeito 

agentivo e objeto paciente (oração com maior grau de transitividade), e sujeito paciente e 

objeto não paciente (oração conforme menor grau de transitividade), respectivamente. Fato 

semelhante ocorre com os verbos ter, botar e dar. Como o verbo fazer, eles adquirem seus 

valores semânticos de acordo com o contexto em que estão inseridos.  

O verbo ter, o segundo mais frequente no corpus, pode ser classificado, como de 

estado, de ação ou de processo (BORBA, 2002). Apesar da sua alta frequência, não 

encontramos nenhum uso desse verbo como verbo de ação. Selecionamos 53 ocorrências que 

correspondem às orações transitivas diretas, nas quais ele é classificado como verbo de estado 

ou de processo (orações com baixo grau de transitividade). Não foram computados os usos de 

ter com significado de haver/existir, como em (50). 

 

 (50)  140 F1 porque no tempo que eu estudava lá...  

  141  num tinha um esporte de futuro...  

  142  [nada...] 

(BCN– Evento: Esporte) 

 

 Em (51), ter é um verbo de estado, pois apresenta-se em seu sentido pleno de posse. 

Nesse caso, o verbo não designa nem uma ação nem um acontecimento, mas descreve uma 

propriedade ou condição de uma entidade que é codificada como sujeito, o suporte da 

propriedade (BORBA  2002)            “a gente” é suporte da propriedade de ter e o objeto 

       “um negocinho de aço” é a propriedade descrita.  

 

 (51)  229 F1 a gente tem um negocinho de aço (inox)... 

  230  que a gente bota guardanapo né...  

  231   í     “‘   ::” 

  232  “               ?” 

  233  “                  h    ”     

(BCN– Evento: Água de Natal) 
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 Em (52), o verbo ter assume o significado de sentir, nesse caso, ele é classificado 

como verbo de processo. Em outras palavras, o sujeito eu não pratica nenhuma ação, mas é 

afetado pela ação. Ele experiencia a dor de câimbras. 

 

 (52) 242 F1 boto um pano no chão... 

  243  pra ele ficar sentado...  

  244  eu que me canso em tá levantando...  

  245  eu to tendo muita câimbra... 

  246  na minha perna agora... 

(BCN– Evento: Alimentação Infantil) 

 

Essas são apenas algumas ocorrências encontradas no corpus conversacional; há várias 

outras situações que não foram citadas. No entanto, não é o nosso objetivo esgotar a análise 

sobre esses verbos - esta é apenas uma amostragem dos nossos dados.  

Podemos dizer, de acordo com Napoli (1993, apud Thompson e Hopper, 2001) que  

fazer e ter        b                  “b            ç  ”  D                      ê        

uso, impõem pouca limitação aos contextos em que podem ser usados e, portanto, tem uma 

variação maior na sua EA. Isso não é um fato arbitrário sobre os verbos, mas decorre do uso 

da língua. Como podem ser usados em um número amplo de contextos, são também os mais 

frequentes. Em algumas situações,  h g            b                                  “  

negócio é não ter o olho grande” (BCN– Evento: Vendedores de Salgado). 

 O verbo botar é o terceiro mais frequente no corpus, com 47 ocorrências. Pode ser 

classificado como verbo de ação-processo, de ação ou de processo (Borba, 2002). Além de 

muito frequente, botar ocorreu em oito das nove conversas analisadas. Esse tipo verbal pode 

ser codificado com dois ou mais argumentos: um participante sujeito, o agente que pratica a 

ação de botar, um participante paciente, o objeto colocado e um terceiro participante, o 

complemento preposicionado classificado como locativo que designa o local onde o referente 

do objeto foi colocado. No BCN, das 47 ocorrências, 34 não apresentam o terceiro 

participante: ou ele é recuperado no contexto comunicativo ou ele é inferido, conforme o 

excerto em (53).  
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 (53) 447 F3 você vai fazer com quanto?  

  448  com uma fiada?  

  449  duas?                              ((crianças gritando e brincando)) 

    

  457 F3 antes eu peguei todas essas pedras...  

  458  durinha...  

  459  e soquei...  

  460  aí botei o ferrinho com seu Antonio...  

  461  aí...  

  462  botei uma camada assim de concreto...  

  463  bem::...                                                     ((fazendo gestos)) 

  464  bem (rasinho...) 

  465 F1 sei... 

  466 F3 aí botei uma fiada de tijolo...  

 (BCN– Evento: Casa Sorteada) 

 

 Nesse trecho da conversa, F1 e F3 falam sobre a reforma do muro da casa nova de F1, 

e F3 explica detalhadamente como ele fez para que a reforma ficasse segura. As três orações 

com o verbo botar apresentam OD, mas não informam o complemento locativo. Podemos 

recuperá-lo no contexto, pois todas essas ações referem-se à reforma do muro, para aumentar 

sua altura. 

 Em geral, esse verbo ocorre no corpus com o significado de colocar algo, como em 

(53). Nesse caso, ele é classificado como verbo de ação-processo.   

 Além das ocorrências já mencionadas, encontramos, com menor frequência, alguns 

casos em que o verbo botar adquire outro valor semântico no contexto. Em (54), por exemplo, 

os participantes estão conversando sobre a captação e distribuição da água do Rio Pitimbú, na 

Cidade Satélite. Nesse excerto, na segunda ocorrência o verbo botar assume o significado de 

instalar, e a terceira, ocorrência assume o de distribuir. Nos dois casos, expressa uma ação 

realizada por um sujeito agentivo (o cara) e seu complemento é um objeto afetado (uma 

bomba e água (recuperada na conversa), respectivamente). Logo, são também classificados 

como verbos de ação-processo. 
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 (54)  172 F1 é:: o que eles chamam... 

  180  (     ) é uma captação de água...  

  181  o cara capta água...  

  182  limpa...  

  183  bota cloro...  

  184  flúor...  

  185  aí distribui por residência...  

  186  aqui não...  

  187  é tudo podre o chão aqui...  

  188  aí bota uma bomba... 

  189  e distribui com uma caixa central... 

  190  aqui... 

  191  e bota pros bairros... 

(BCN– Evento: Água de Natal) 

 

 Nos fragmentos (55) e (56), botar assume o significado de anotar/registrar. No 

primeiro caso, as informantes estão conversando sobre uma atividade da aula de Francês. 

Uma delas diz ter botado livre num local indicado por ela como aqui, isto é, escreveu livre 

num lugar determinado, concreto. No segundo caso, os informantes estão conversando sobre 

vendas de salgados e um deles estima um lucro aproximado dos possíveis rendimentos do 

dono da cigarreira e pede para o outro anotar/registrar o cálculo, mentalmente. Nesses usos, 

botar, apesar de apresentar outros valores semânticos, também é classificado como verbo de 

ação-processo. 

 

 (55)  183 F1 eu botei aqui...  

  184  livre... 

  185 F2 aonde...  

  186  menina? 

  187 F1 eu escrevi... 

  188 F2 une livre... 

 (BCN– Evento: Aula) 
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(56)  107 F1 só o salário dela... 

  108  sem pagar imposto... 

    

  114 F1 vamos arredondar dois mil...  

  115  fora as passagem...  

  116  sem juntar::... 

  117  bote uns dois mil e quinhentos... 

(BCN– Evento: Vendedores de Salgado)  

 

 O verbo dar também está entre os mais frequentes no corpus investigado e pode ser 

classificado, segundo Borba (2002), como verbo de estado, de ação, de processo ou de ação-

processo. Foi usado em oito conversas das nove analisadas, num total de 39 ocorrências, que 

correspondem a orações transitivas diretas. Algumas ocorrências são orações em que o verbo 

dar é verbo suporte, esvaziado de sentido, como em (57) e (58), conforme indicado na 

metodologia. Nesses casos, o verbo dar não se refere a dar algo a alguém. 

 

 (57) 337 F4 ontem deu uma chuvinha (     )...  

(BCN– Evento: Jogo de futebol) 

 

 (58) 515 F6 (se você descer do palco)... 

  516  eu começo a dar descarte...  

  517  dar carta pro seu...  

(BCN– Evento: Vídeo Game) 

 

 Em (60), o verbo dar pode ser classificado como de ação-processo, pois apresenta um 

participante sujeito, o agente que pratica a ação de dar, e o outro participante paciente, o 

objeto dado. O terceiro participante, quando ocorre, refere-se à pessoa para quem foi dado o 

objeto. 

 

 (60)  362 F2 como é? 

  363 F1 todo dia de manhã...  

  364  seis e meia...  

  365  sete horas eu dou uma vitamina de banana... 

(BCN– Evento: Alimentação Infantil) 
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 Em (61), dar assume outro valor semântico: o de resultar. Sintaticamente, compõe a 

estrutura SVO, como em (60). No entanto, afasta-se do protótipo, o sujeito é um SN não-

humano e não-animado (feijão e farinha), e o complemento, feijão tropeiro, é não paciente, o 

que resulta um grau de transitividade menor da oração.  

  

(61) 375  F3  de jeito maneira...  

376  F4  feijão é uma coisa...  

377   farinha é uma coisa...  

378   mistura é uma outra coisa... ((risos))  

379  F3  feijão e farinha...  

380   dá no mínimo uma/um feijão tropeiro... ((risos))  

  381  F1  um angu...  ((risos)) 

  (BCN– Evento: Aula 

 

 

 Já em (62), deu nada significa que nunca aconteceu nada com Juninho, isto é, ele 

nunca sentiu nada.     

 

 (62) Aí eu faço a vitamina dele... nunca deu nada em Juninho...  

(BCN– Evento: Alimentação Infantil)  

 

 

 

 Os outros 16 verbos transitivos totalizaram 37,5% das ocorrências. São verbos que 

apresentaram baixa frequência em relação aos demais: menos de 4%. 
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  TABELA 5: Os verbos menos frequentes no BCN 

 

 

 

 

 

         

 

 Vale salientar que, desses dezesseis verbos, dez são classificados como verbos de 

ação-processo: pegar, comprar, dizer tirar, tomar, colocar, abrir, apertar, beber e quebrar 

(Borba, 2002). São verbos considerados tradicionalmente como transitivos prototípicos uma 

vez que expressam uma ação realizada por um sujeito agente que provoca mudança de estado 

no paciente. Conforme Vázquez (2004), essa definição corresponde aos exemplos 

mencionados habitualmente nas descrições do protótipo transitivo. No entanto, como se pode 

ver, não são os mais frequentes, alguns chegam a apenas 1,2% do total das ocorrências. Esse 

resultado ratifica a afirmação de Ninio (1990, apud Vázquez, 2004,   101)         “  

                                          ‘                      ’                            

      í                        ‘           ’  [   ]
13

 que resultará ser transitividade baixa, e não 

     ” 

 Em (63), (64) e (65), os verbos pegar, comprar e apertar expressam uma ação 

realizada por um sujeito agente, intencional (eu, eu e ele, respectivamente), e seu 

                                                
13

 (“                        óg                        b  y/                   ”)  

nº Verbos  Quant. 

01 Querer  15 

02 Pegar  15 

03 Comprar  13 

04 Ver  12 

05 Dizer 11 

06 Achar  11 

07 Tirar  10 

08 Tomar  6 

09 Deixar  6 

10 Colocar  5 

11 Abrir  5 

12 Apertar 4 

13 Beber  4 

14 Esperar  4 

15 Estudar 4 

16 Quebrar  4 
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complemento é um objeto afetado pela ação verbal (pedras, ferros e start, respectivamente). 

São todos classificados como verbos de ação-processo, considerados transitivos prototípicos. 

 

(63)  457  F3 antes eu peguei todas essas pedras...  

458   durinha...  

(BCN– Evento: Casa Sorteada)  

(64)  452  F3  eu fiz o seguinte...  

  453   eu comprei aqueles ferros juntinho...  

(BCN– Evento: Casa Sorteada) 

 

(65)  002  F2  é Adelino que já trapaceou...  

003   apertou o start...  

(BCN– Evento: Vídeo Game) 

 Do restante dos verbos, cinco não são de ação-processo, afastando-se, pois, do modelo 

considerado prototípico: querer, achar, esperar, estudar e ver. São verbos codificados com 

dois argumentos, um sujeito e um objeto. No entanto, não apresentam nenhum evento 

caracterizado por uma transferência de energia física entre o agente e o paciente. 

Semanticamente, apresentam um sujeito experiencial e um objeto não paciente. 

 Vale salientar que esses verbos são classificados como transitivos segundo a 

Gramática Tradicional; mas, segundo a formulação de Hopper e Thompson (1980), as orações 

com eles apresentam graus diferentes de transitividade. Por exemplo, a oração (66) localiza-se 

no ponto 8 da escala de transitividade, com marcação negativa apenas dos parâmetros 

afetamento e individuação do objeto. Já em (67), a oração localiza-se no ponto 3 da escala de 

transitividade, com marcação negativa dos parâmetros cinese, intencionalidade, agentividade, 

modalidade, pontualidade, afetamento e individuação do objeto.   

 

 

(66)  235  F4  que eu não/ não percebi...  

236  que tava com o seis...  

  237    eu vi a abertura\achei... 

 (BCN– Evento: Água de natal) 
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 (67) 181  F1 tem dia que ele tá muito abusado...  

  182   num quer a comida por causa dos dentes  

(BCN– Evento: Alimentação Infantil) 

 

 

 

4.2 COMPARANDO OS DOIS CORPORA: BCN E VÁZQUEZ 

 

 Nesta seção, apresentaremos os vinte verbos mais usados no esquema SUJEITO-

VERBO-OBJETO DIRETO no espanhol (VÁZQUEZ, 2004) e, na sequência, vamos comparar 

esses resultados com os vinte verbos transitivos mais frequentes do Banco Conversacional de 

Natal. 

 Segundo Vázquez, 70,44% dos verbos no corpus “                  SUJEITO-

VERBO-OBJETO DIRETO”. A frequência desse emprego confirma o que ela chama de 

centralidade das construções transitivas na configuração da sintaxe do espanhol (p. 101 e 

102). No entanto, não diz nada sobre essas orações transitivas serem consideradas prototípicas 

ou não. Outro ponto importante a destacar é que a linguista não informa se há na análise casos 

em que os argumentos são omitidos/recuperados no discurso. 

 

Seguem os 20 verbos transitivos mais frequentes do corpus do espanhol. 
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TABELA 6: Verbos mais frequentes no padrão transitivo do Espanhol 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

FONTE: VÁZQUEZ, 2004, p. 103 

 

     
 

 A Tabela 6 mostra que, dos vinte verbos selecionados, 14 (70%) – “tener, saber, ver, 

creer, querer, mirar, decir, pensar, conocer, recordar, oir, esperar, encontrar e sentir” -, não 

expressam nenhuma ação que provoque a mudança de estado no paciente. O que se vê, 

segundo a autora, é que são verbos que configuram orações afastadas do protótipo transitivo. 

São classificados como verbos de estado, de processo ou de ação. Ao contrário, os outros 6 

(30%) – “hacer, dar, buscar, Llevar, tomar, leer”- podem ser considerados verbos mais 

próximos de eventos transitivos prototípicos, uma vez que apresentam uma transferência de 

 Verbo Nº de casos % del esquema sobre el total 

de casos Del verbo 

1 Tener 4810 83,52% 

2 Hacer  2806 51,34% 

3 Saber 2404 78,41& 

4 Ver 2285 62,93% 

5 Creer  1551 81,03% 

6 Querer 1165 90,38% 

7 Mirar  871 67,89% 

8 Decir  883 31,01% 

9 Pensar 792 54,10% 

10 Conocer 782 92,98% 

11 Dar 745 23,51% 

12 Recordar  644 77,78% 

13 Oir  565 60,95% 

14 Buscar 549 88,69% 

15 Esperar 523 70,11% 

16 Encontrar 469 42,52% 

17 Llevar 463 32,74% 

18 Tomar 453 59,68% 

19 Sentir 445 39,45% 

20 leer 404 75,51% 
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energia física entre o agente e o paciente. Exceto hacer (fazer), ocupam posições abaixo do 

grau dez. Ou seja, dos 20 verbos, os mais transitivos são os menos frequentes. Vázquez 

reconhece que, no que se refere ao espanhol, os dados do corpus também põem em dúvida o 

predomínio no discurso das orações altas em transitividade.  

 A autora chama a atenção para o fato de que, entre os 20 verbos mais frequentes, não 

há nenhum dos que habitualmente são citados nas descrições da transitividade prototípica de 

outros pesquisadores e que é preciso esperar até o número 39 para encontrar o primeiro dos 

verbos considerados “                                 ”       b  matar. 

 Ao comparar os resultados de Vázquez com os dados do português, percebe-se que, 

dos vinte verbos mais frequentes encontrados no BCN, dez (50%), coincidem com os mais 

frequentes no corpus do espanhol: fazer, ter, dar, dizer, querer, ver, achar, saber, tomar, 

esperar. No entanto, eles não ocupam as mesmas posições quanto à frequência de 

ocorrências, exceto ter e fazer, que representam os mais frequentes tanto no BCN quanto no 

espanhol.  

 No BCN, dos dez verbos mais frequentes de Vázquez, apenas fazer, ter e dar estão 

entre os quatro primeiros mais frequentes, enquanto os outros sete estão entre os que ocorrem 

com menor frequência, abaixo de 4% (cf. Tabela 4, p. 60).  

 Dos verbos considerados prototípicos
14

, citados na literatura por outros 

pesquisadores
15

, apenas quebrar (break) e abrir (open) ocorreram no BCN, ocupando uma 

das últimas posições. Vale salientar que quebrar (break) está entre os primeiros verbos 

citados nas descrições da transitividade prototípica desses autores, ao lado do verbo matar 

(kill).  

 No BCN, as ocorrências do verbo quebrar, em sua maioria, ocorreram em sequências 

narrativas, como em (68), exceto no dado (69), em que quebrar é usado metaforicamente pelo 

falante.  

 

(68) 088 F3  eu vi quando o cara caiu...  

089   teve um cara...  

  090   que caiu e quebrou a cabeça... 

(BCN– Evento: Jogo de futebol) 

                                                
14

 Kill, hit, break, destroy, bend, eat, smash, cut, destroy e open. 
15 Lakoff (1977, p. 44), Tsunoda (1985, p. 387), Andrews (1985, p. 68), Croft (1990, p. 60-61), Levin 

(1999). 
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(69) 160  F1 rapa::z o cabra botando...                      [suco] referente 

161   além da expectativa...  

  162    ele num quebra a freguesia mais nunca... 

(BCN– Evento: Vendedores de Salgados) 

 

 Esse resultado é muito significativo, uma vez que comprova a preferência de uso de 

certos verbos pelos falantes, tanto no português brasileiro quanto no espanhol, corroborando 

pesquisas realizadas em outras línguas. O verbo ter, por exemplo, é o segundo mais frequente 

na conversa espontânea do português, o primeiro no espanhol e está entre os três mais 

frequentes na conversação do dia a dia do inglês (ao lado de get e be) (Biber et al. 1999, apud 

Thompson e Hopper, 2001, p. 49). Além desses, Thompson e Hopper (2001) acrescentam oito 

verbos considerados mais frequentes, dos quais dois, ver e querer, também estão entre os 

mais frequentes no português, ocupando a sétima e a quinta posições, e no espanhol, 

ocupando a quarta e a sexta posições, respectivamente.  

 Na seção seguinte, submeteremos os verbos mais frequentes à análise dos dez traços 

sintático-semânticos para averiguar qual o modelo da oração transitiva na conversação. 

 

 

4.3 A TRANSITIVIDADE NOS DADOS CONVERSACIONAIS  

 

Nesta seção, vamos investigar a transitividade em nossos dados conversacionais, 

aplicando a proposta de Hopper e Thompson (1980). Analisaremos os verbos mais frequentes 

da conversa 10 – Vídeo Game. O objetivo é obter uma amostragem da transitividade da 

oração na conversação espontânea.  

Apresentaremos os resultados dos dez parâmetros da transitividade seguindo os 

esquemas 1 (participantes), 2 (verbo) e 3 (oração).  

Quanto ao parâmetro número de participantes, mostraremos, inicialmente, os 

resultados quali-quantitativos de todas as orações das nove conversas analisadas. Nessa seção 

inicial, apresentaremos os critérios adotados na seleção de orações transitivas com um ou dois 

participantes expressos, momento em que selecionamos, no corpus, os vinte verbos transitivos 

mais frequentes. Em seguida, nos concentraremos na análise dos outros nove parâmetros na 

conversa selecionada.  
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4.3.1 Número de participantes 

 

ESQUEMA 1: Parâmetros dos participantes 

 

 

 Participante é o elemento que participa da cena perfilada pela oração. Os participantes 

ligados ao verbo na oração são: o sujeito, que pode assumir papel de agente ou não, e o 

objeto, que pode assumir o papel prototípico de paciente ou não. Esses participantes podem 

estar expressos ou não, como propõem Hopper e Thompson (1980) e Furtado da Cunha e 

Souza (2011). 

 Neste trabalho, computamos as orações transitivas com apenas um participante 

morfologicamente expresso, cujo verbo projeta em sua moldura semântica as propriedades de 

agente e de paciente - orações sem sujeito devido à marca morfológica de pessoa no verbo 

(70) e orações com objeto zero anafórico (71) - e com dois ou mais participantes expressos – 

orações com sujeito (agentivo ou não) e objeto (paciente ou não), e as ocorrências com o 

composto V-O (72).  

 

 (70) 348  F1 aí se formou em chefe de cozinha...  

  349   aí abriu o próprio negócio...  

  350   com o dinheiro que ela tinha... 

(BCN– Evento: Vendedores de Salgado) 

 

 

 

Participantes 

Sujeito  

 

Agentivo 

Não  agentivo 
 

Intencional 

Não Intencional 

Objeto 

Afetado 

Não afetado 

Individuado 

Não individuado 
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 (71) 058  F3  é útil demais rapaz...  

059   uma máquina de lavar...  

060  F1  hum...  

061  F3  eu só não comprei ainda pra ( ) ... ((risos))  

  062   porque eu quero que ela emagreça mais um pouquinho... 

(BCN– Evento: Vendedores de Salgado) 

 

 (72) 259  F2  eu vou fazer dança de rua e futebol...  

 260  F5  vamo ve/ pronto... 

 (BCN– Evento: Esporte)  

 

 A frequência e a porcentagem da configuração argumental das 348
16

 orações estão 

representadas no gráfico abaixo. 

 

 

GRÁFICO 3: Porcentagem das orações com dois participantes no BCN 

 

 

 

 Nota-se, no Gráfico 4, que 199 (57%) das ocorrências registram a estrutura S V O, 79 

(23%) não registram a presença do sujeito mas podem ser consideradas como uma oração de 

dois participantes, já que têm o sujeito marcado morfologicamente na flexão do verbo. Das 

demais, 55 (15,5%), totalizam as ocorrências com apenas um participante expresso (sujeito) - 

os casos de objeto zero anafórico - e 15 (4,4%) não apresentam nem sujeito e nem objeto 

explícitos, no entanto, eles podem ser recuperados no contexto discursivo. 

                                                
16

  Refere-se às orações transitivas das nove conversas analisadas. 

SUJEITO  VERBO OBJETO 

199 (57%) 

___ VERBO OBJETO 

79 (23%) 

SUJEITO VERBO   Ø 

55  (15,5%) 

___ VERBO  Ø 

15 (4,4%)    
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 Esse resultado sugere que, na conversação, as orações transitivas podem ser 

codificadas por estruturas diversificadas; no entanto, somente a análise de cada caso é que 

pode comprovar o grau de transitividade da oração como um todo. 

 A análise do parâmetro participantes, da conversa Vídeo Game mostra que todas as 

orações têm dois participantes, expressos ou não. Esse resultado deve-se ao fato de termos 

feito, na primeira fase da análise deste trabalho, uma seleção prévia de orações transitivas 

com o objetivo de investigar quais os verbos que ocorrem com mais frequência na fala do dia 

a dia. Partimos dessa análise para investigarmos o grau de transitividade das orações com 

esses verbos.  

 A presença de dois participantes não significa que a oração apresente transitividade 

alta. Por exemplo, as ocorrências com o verbo fazer são mais transitivas, pois, em geral, têm 

sujeito agentivo e objeto afetado ou efetuado, mas o mesmo não ocorre com o verbo ter. Este 

é um verbo de estado, e, embora muito frequente, a oração em que ocorre apresenta 

transitividade baixa, pois ele denota estado e não ação. O mesmo acontece com o verbo dar: a 

maioria das ocorrências encontradas no BCN não se refere à transferência física como, por 

exemplo, nas amostras em “337 F4 ontem deu uma chuvinha...” e “229 F2 você acha que vai 

dar de quanto”            Jogo de futebol, e em ”426 F5 ele deu um nó na (     )...”    

Vendedores de salgado. 

 Esses resultados mostram que a estrutura sintática parece ser mais forte do que a 

transitividade semântica, isto é, a transitividade sintática prevalece sobre a transitividade 

semântica, já que nem todas as orações denotam objeto afetado e sujeito agentivo, conforme 

veremos a seguir.  

 

 

4.3.2 Agentividade e Intencionalidade do sujeito 

 

 Alta agentividade, segundo Hopper e Thompson (1980), diz respeito ao participante 

que pode efetuar a transferência de uma ação de um agente para um paciente. Esse sujeito 

pode apresentar os traços semânticos [+ humano], e/ou [+ animado]. Já a baixa transitividade 

não registra nenhuma transferência de ação, e o sujeito apresenta os traços [– humano] e [- 

animado].  
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 O traço intencionalidade (volitividade), de natureza semântico-pragmática, diz respeito 

à motivação/intenção do sujeito em executar a ação expressa pelo verbo de uma oração. Esse 

traço, segundo os autores, é um componente que torna mais evidente a transferência. Na 

amostra 73, o sujeito agente (eu) é [+ humano] e [+ animado] e faz a sequência 

intencionalmente.  

 (73) 275 F1 é  porque sempre eu... 

  276 eu faço a sequência assim... 

 

 Das orações com dois participantes, 28 (70%) apresentaram sujeito com alta 

agentividade e intencionalidade. Esses resultados mostram que, no BCN, todo sujeito 

agentivo presente nas orações com dois participantes são, também, marcados volitivamente no 

evento. Em (74), o sujeito é agentivo e intencional (você), uma vez que participa na iniciativa 

do evento, implica a realização da ação do verbo intencionalmente.  

 

 (74) 234 F6 [(e) eu deixei o seis ali...] 

  235  que eu não/não percebi... 

  346   que tava com o seis... 

 

 

4.3.3 Afetamento e Individuação do objeto 

 

 

 O afetamento e a individuação referem-se a propriedades do participante Objeto 

Direto (paciente). O primeiro, segundo Hopper e Thompson (1980), está relacionado à quão 

completamente um Objeto é afetado pela ação verbal. Para Givón  (2001), o afetamento total 

do objeto decorre do aspecto perfectivo do verbo. Assim, objetos totalmente afetados 

dependem da correlação com verbos perfectivos (télicos), isto é, a ações concluídas. Para 

Borba (1996), um objeto afetado é aquele que apresenta mudança de estado físico ou moral, 

mudança de condição, mudança de posição no tempo e no espaço; no caso do objeto 

efetuado, o referente represente algo que passa a existir como resultado da ação denotado 

pelo verbo.  

 Diferentemente dos demais, o objeto Individuado é classificado de acordo com a 

presença de seis traços, de modo que o objeto alto em individuação tem como núcleo um 
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nome próprio cujo referente é humano, animado, concreto, singular, contável, referencial e 

definido. Entretanto, não significa que deve haver todos os traços para que o objeto seja 

considerado individuado. Neste trabalho, consideramos como objeto individuado o 

argumento que apresenta, pelo menos, as propriedades: referencial e definido. 

 No BCN, 9 (23%) orações apresentaram objeto afetado e 9 (23%), individuados. As 

orações com objeto afetado/efetuado não são, necessariamente, as mesmas com objeto 

individuado. Observa-se, em (75), que o objeto é afetado, mas não é individuado, já que o 

complemento cachaça é genérico, não é referencial nem definido. Em (76), o objeto o jogo é 

individuado, mas não é afetado, pois nada acontece com o jogo. Em (77), o objeto é afetado, 

pois muda sua condição física, e é individuado, nesse caso, é referencial e definido. 

 

 (75) 106  F2  seu tio tá doente...  

107   ele tá bêbado...  

108  F4  é o fígado...  

109   de tanto beber...  

  110   cachaça [( )...] 

 

(76) 220  F6 quando eu vi o jogo...  

221   quando vi o jogo eu digo...  

  222   “                        ” 

 

(77) 002  F2  é Adelino que já trapaceou...  

  003   apertou o start... 

  

 A avaliação dos traços afetamento e individuação nos mostra que esses parâmetros no 

BCN são pouco recorrentes. Sua baixa frequência sugere que orações altamente transitivas 

não são muito frequentes na conversação. 

 O esquema a seguir apresenta os resultados dos parâmetros relacionados ao verbo: 

cinese, aspecto e pontualidade.  
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4.3.4 Cinese, Aspecto e Pontualidade 

 

ESQUEMA 2: Parâmetros do verbo 

 

 

 

 Para analisarmos o traço cinese, optamos pela divisão feita por Chafe (1979) e Borba 

(1996). Assim, relacionamos a presença de cinese aos verbos dinâmicos - os verbos de ação e 

ação-processo - e a ausência de cinese aos verbos estativos - os verbos de processo e de estado 

(cf. esquema 2). Vale lembrar que essa análise leva em conta a semântica do verbo e sua 

realização discursiva, o que implica dizer que há gradiência na sua classificação. 

 Ainda, em relação ao verbo, Hopper e Thompson (1980) definem que um enunciado é 

altamente transitivo se uma ação for apresentada como completa e terminada (aspecto 

perfectivo ou télico do verbo) e sem nenhuma fase de transição óbvia entre o seu início e fim, 

isto é, apresentada como não durativa (pontual).  

 Das orações analisadas no BCN, 28 (70%) apresentam verbos dinâmicos (ação e ação-

processo); apenas (14) 35% codificam ação concluída (perfectiva) e 18 (45%) ação não-

durativa, pontual.  

 Por exemplo, em (78), o verbo tirar, de açao-processo, é cinético, No entanto, a oração 

é não perfectiva, pois a ação ainda não se realizou: o tempo verbal (futuro) denota uma ação 

que ainda pode acontecer. É, também, não pontual, uma vez que, no contexto, tirar implica 

uma ação durativa. Já em (79), tirar também é apresentado como não perfectivo, pois a ação 

não é concluída, mas é pontual. Nesse caso, tirar tem um efeito mais marcado sobre seu 

paciente, o lençol. Semanticamente, na primeira amostra, o verbo tirar está mais próximo do 

Verbo  - Cinese 

Cinese 

Ação e Ação-processo 

Perfectivo   

Não-perfectivo 

Pontual 

Não pontual 

não Cinese:  

Processo e Estado 

Perfectivo   

Não-perfectivo 

Pontual 

Não pontual 
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significado de limpar, enquanto na segunda, está mais próximo da ação de pegar, que é 

pontual. 

 

(78) 037 F2  é (  ) do corpo...  

038    certo...  

  039   vai tirar o grude é? 

  040  F1 vou... 

 

(79) 378  F3 não está sujo... 

 379  Andrelisse... 

380  F4  é o lençol...  

381   [( ) tão burro...]  

382  [agora tira um lençol fino...]  

383  F3  [é o lençol...] 

 

 Observe-se que a marcação positiva do parâmetro cinese não implica a marcação 

positiva dos outros dois traços relacionados ao verbo (aspecto e pontualidade). Esses 

resultados mostram que, apesar de cinese apresentar um resultado significativo se comparado 

a não cinético, no geral, as orações são de baixa transitividade, uma vez que, os outros traços 

relacionados ao verbo ficaram abaixo de 50%.   

 É importante ressaltar que as orações que apresentaram verbos dinâmicos são as que 

apresentaram sujeito agentivo. 

 O esquema a seguir apresenta os resultados dos parâmetros relacionados à oração: 

polaridade e modalidade. 
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4.3.5 Polaridade e Modalidade 

 

ESQUEMA 3: Parâmetros da oração: Polaridade e Modalidade 

 

 

 No que diz respeito ao parâmetro polaridade, Hopper e Thompson (1980) classificam 

as orações em afirmativa e negativa. Considera-se que uma oração é negativa ou afirmativa 

conforme a presença ou ausência de um elemento negativo. Assim, uma proposição marcada 

como afirmativa apresenta uma transitividade maior; em contrapartida, quando marcada 

negativamente, a transitividade da proposição será menor.  

 As amostras (80) e (81) a seguir são marcadas como orações negativas.   

 (80) 128 F2 ele num [tem nada disso não...] 

  129  ele se operou de hérnia... 

  130 F3 [hepatite...] 

 

 (81) 357  F2 mãe...  

358  tem uma graninha aí não...  

359   mamãe?  

  360  F6  não 

 

 O parâmetro modalidade, assim como polaridade, diz respeito à realização ou não do 

evento. A modalidade, nos termos de Hopper e Thompson (1980), indica a distinção entre 

eventos realizados – realis – e eventos não realizados - irrealis. São termos que abrangem a 

oposição entre as formas indicativas e as formas menos assertivas, relacionadas a fatos que 

Oração 

Modalidade 

Realis 

Não realis 

Polaridade 

Afirmativa 

Negativa 



83 

 

não ocorreram: futuro, imperativo e subjuntivo, que representam um universo hipotético, 

imaginário. Assim, considera-se o modo irrealis relacionado a eventos menos transitivos. 

 No BCN, das 40 orações analisadas, 29 (73%) apresentaram polaridade alta, 

(afirmativa) e 22 (55%) orações indicaram eventos reais (modo realis). Observa-se, na 

amostra (82), que a polaridade é afirmativa, no entanto, a modalidade é irrealis, um vez que a 

oração indica um evento incerto, hipotético. Já em (83), tanto a polaridade quanto a 

modalidade são marcadas positivamente, isto é, o evento é afirmativo e realis.  

 

 (82) 227  F6  quando eu pego um jogo ruim...  

  228   é pra apanhar do começo até o fim... 

 

(83) 220   quando eu vi o jogo...  

221   quando vi o jogo eu digo...  

  222   “                        ” 

 

O gráfico abaixo reúne os resultados da análise dos 10 traços das orações transitivas 

mais frequentes da conversa Vídeo game.  

 

GRÁFICO 4: Análise dos dez traços da transitividade na conversa Vídeo Game 
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4.3.6 Análise da transitividade das orações da conversa Vídeo game 

 

 

 Nesta seção, vamos analisar o grau de transitividade de algumas orações do BCN, com 

base nos dez parâmetros formulados por Hopper e Thompson (1980). Para melhor descrição, 

organizamos os dados em três grupos: 

 

1. Orações transitivas com sujeito e objeto expressos. 

2. Orações transitivas sem sujeito e/ou objeto expresso. 

3. Orações transitivas sintaticamente codificadas como SVO, sendo o sujeito não 

agentivo. 

O primeiro grupo reúne orações transitivas com sujeito e objeto expressos, sendo o 

sujeito agentivo e o objeto afetado. O segundo contém orações transitivas sem a presença do 

sujeito ou objeto expresso, mas que podem ser recuperados no contexto 

discursivo/comunicativo por serem anafóricos. O último grupo reúne as orações transitivas 

que sintaticamente são codificadas como SVO, mas que têm sujeito não agentivo e o objeto 

não afetado. 

 O trecho da conversa em (84) exemplifica uma oração do primeiro grupo.  

 

(84) 446  eu fui com/eu fui mama/... 

 447  escondida de mamãe comprar...  

 448  um x-    …   

 449  quando eu cheguei com o x-    …  

 

A oração com comprar apresenta os seguintes traços: dois participantes (eu e um x-

tudo,), verbo de ação (comprar), aspecto perfectivo (ação concluída), pontual, sujeito 

agentivo (eu) e intencional, oração afirmativa e realis (modo indicativo), objeto afetado (um 

x-tudo). No entanto, essas orações se posicionam no ponto 9 da escala por ter o traço 

individuação do objeto marcado como negativo.    

O segundo grupo de orações diz respeito às transitivas sem sujeito ou objeto expresso. 

Como mencionamos anteriormente, no uso real da língua, os OD que acompanham um 

determinado verbo nem sempre são explicitados na fala e podem ser de dois tipos: anafórico e 
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inferido (FURTADO DA CUNHA, 2006, p. 124)  “   b              ó                   

objetos contextualmente dados ou recuperáveis. Já a categoria zero inferido compreende os 

objetos previstos pela                           b ”  Enquanto os objetos anafóricos apontam 

para um referente único, recuperado do contexto discursivo anterior, os inferidos não indicam 

nenhum elemento que possa ser recuperado do contexto prévio. Nesta dissertação, 

consideramos os objetos diretos explícitos e não-explícitos na oração, em especial os 

anafóricos, como em (85). 

 

(85) 465 F3 o saquinho mesmo do x-tudo...  

 466  e a::uma sacola que ele botou   pra eu...  

 467  para eu levar   pra casa...  

 468  pronto...   

 469  aí mamãe sentou em cima...  

 470  o bicho chega ficou assim...  

 

 Em (85), as duas orações em negrito têm objeto zero anafórico (o saquinho do x-tudo), 

que pode ser considerado um subtópico discursivo, ao lado do tópico primário, representado 

pelo sujeito (FURTADO DA CUNHA, 2011, p. 62). Essas orações foram classificadas como 

orações com dois participantes: sujeito intencional e agentivo (ele e eu), objeto afetado e 

individuado (x-tudo, nos dois casos), Além disso, os verbos são dinâmicos (botar, levar), o 

aspecto é perfectivo (ação concluída), e a oração é afirmativa e realis. Posicionam-se no 

ponto 10 e 9 da escala, respectivamente, por terem o traço pontualidade marcado como 

positivo na primeira oração e negativo na segunda.   

Os exemplos abaixo referem-se ao terceiro grupo, às orações transitivas que, 

sintaticamente, são SVO, mas cujo sujeito é não agentivo e o objeto é não afetado; são 

orações com verbos classificados como de processo e de estado: 

 

(86) 525 F4 ai...  

 526  queria hambúrguer... 

 527 F6 [um real (  )...] 

 528 F2 [(  ) dois de paus...] 

 529 F4 gostoso... 

 530  mãinha... 
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 (87) 412 F4 coitado (      )...                             ((música de vídeo game))  

 413 F3 ela tá acabando (  )... 

 414  do vencedor...                                                          ((risos)) 

 415 F4 ela tem (trinta créditos ainda)... 

 

As orações em (86) e (87) posicionam-se mais abaixo na escala, ambas apresentando 

grau 3 de transitividade. Em (86), o sujeito (eu), que é recuperado na situação comunicativa,  

é um experienciador, e em (87), o sujeito (ela) é suporte de uma propriedade; logo, ambas não 

têm objeto afetado. Além disso, receberam marcação negativa dos traços cinese, 

perfectividade, intencionalidade, agentividade, pontualidade, afetamento e individuação.  

Segundo Furtado da Cunha e Souza (2011)  “O verbo querer, assim como os verbos de 

cognição e sensação, está sintaticamente mais próximo de um estado do que de u    ç  ” (p. 

59).   

Percebe-se, nas amostras analisadas, que há orações com baixa, média e alta 

transitividade. Assim, achamos mais produtivo organizar os resultados respeitando essa 

divisão. Dividimos a escala em baixa transitividade, aquelas orações que ocorreram com um a 

quatro traços; em média transitividade, orações com cinco a sete traços, e em alta 

transitividade, orações com oito a dez traços em que o grau 10 representa a oração transitiva, 

prototípica. 

Apresentamos no Quadro 3, uma escala identificando a quantidade de traços e a 

porcentagem das orações analisadas. A primeira linha dispõe os dez traços de transitividade. 

Na linha seguinte, temos a quantidade de orações que apresentaram cada um dos traços. Por 

exemplo, na primeira coluna, baixa transitividade, ocorreram seis orações com dois traços 

correspondentes ao ponto dois da escala. A terceira linha exibe a porcentagem de cada coluna. 
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QUADRO 3: Escala das orações transitivas (BCN) 

 

 

Traços  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

Orações 0 6 5 4 2 9 3 4 5 2 

 

% 

 

15 (37,5%) 

 

14 (35%) 

 

11 (27,5%) 

 

Transit. Baixa Média            Alta           / Prototípica 

 

 

 Observa-se, no Quadro 3, que, apesar de os resultados para cada bloco de 

transitividade serem quase equivalentes, em torno de 30%, a transitividade baixa prevalece 

em relação à média e à alta. As orações que apresentaram transitividade baixa têm, em sua 

maioria, verbo de estado e de processo. Há apenas dois casos de transitividade baixa com os 

verbos dinâmicos fazer e tirar. As orações transitivas média e alta exibem verbos dinâmicos 

(ação e ação-processo). As transitivas médias correspondem às orações com marcação 

negativa de alguns parâmetros, como, aspecto do verbo, polaridade, modalidade e, em alguns 

casos, afetamento e/ou individuação do objeto. As transitivas altas, principalmente as 

orações com grau 9 de transitividade, tiveram, em sua maioria, marcação negativa de um dos 

parâmetros relacionados ao objeto: afetamento e individuação. Ainda em relação à 

transitividade alta, as orações situadas no ponto 8, além da marcação negativa dos traços do 

objeto, apresentaram também marcação negativa do parâmetro pontualidade. 

 Verifica-se, também, nas amostras analisadas até aqui, que orações transitivas 

prototípicas não são muito frequentes na conversa espontânea. Conforme o Quadro 3, das 40 

orações analisadas, apenas duas apresentam grau máximo de transitividade. Dessas, uma não 

tem o objeto direto explícito expresso, mas é anafórico.  

 Se não considerássemos este um caso de oração com dois participantes, teríamos a 

ausência de três parâmetros relacionados ao objeto: participantes, afetamento e individuação, 

o que reduziria essa oração para o grau 7  de transitividade. Assim, registraríamos apenas uma 

ocorrência de oração transitiva prototípica. Esse procedimento também acarretaria a 

diminuição do grau de transitividade de pelo menos mais três orações que se posicionam nos 
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pontos 8 e 9 da escala e que manifestaram a mesma estrutura argumental, S  V  Ø. Nesse caso, 

o quadro apresentaria os seguintes resultados: 

 

QUADRO 4: Escala das orações transitivas com objeto explícito (BCN) 

 

Traços  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

Orações 0 6 4 5 3 11 3 3 3 1 

 

% 

 

15 (37,5%) 

 

17 (42,5%) 

 

7 (17,5%) 

 

Transit. Baixa Média            Alta           / Prototípica 

 

 

 Nessa situação, a transitividade média prevaleceria em relação à baixa e à alta.  

 Em geral, podemos afirmar que a transitividade na conversação espontânea dos 

falantes natalenses oscila entre baixa e média. Assim, se tomarmos como ponto de referência 

orações transitivas prototípicas, as que apresentam os dez traços, podemos concordar com 

Thompson e Hopper (2001) e Vásquez (2004) que a transitividade na conversação é baixa. 

 É importante ressaltar aqui que esses números ilustram uma amostragem da 

transitividade de orações com os verbos transitivos mais frequentes usados por falantes 

natalenses em situação de comunicação.  

 A seguir, vamos comparar esses resultados com a transitividade nos dados 

conversacionais da língua inglesa.   
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4.4 Comparando dois corpora: a transitividade em dados conversacionais do inglês  

e do português brasileiro 

 

TABELA 7: Transitividade em dados conversacionais do inglês e do português brasileiro 

 THOMPSON E HOPPER BCN 

Participantes 27%  dois participantes 100% dois participantes 

Cinese: 14% cinéticos  70% cinético  

Aspecto do verbo 14% télicos 35% télicos 

Pontualidade  2% pontual  45% pontual 

Afetamento  16% afetado 23% afetado 

Modalidade  30% realis 55% realis 

Individuação  55% individuado 23% individuado 

Polaridade  - 73% afirmativo 

Intencionalidade  50% intencional 70% intencional 

Agentividade  97% agentivo 70% agentivo 

FONTE: THOMPSON E HOPPER, 2001. 

 

 Com relação ao parâmetro participantes, os dados do BCN apresentaram 

transitividade alta (100%), enquanto em Thompson e Hopper, a transitividade é baixa (27%). 

A diferença deve-se ao fato de termos selecionado, no início da pesquisa, orações com verbos 

transitivos com dois participantes, explícitos ou não.  

 O segundo parâmetro, cinese, também apresentou diferença. Em Thompson e Hopper 

a transitividade é baixa, com 14% cinético, enquanto no BCN a transitividade é maior, 70% 

cinético. A diferença reside, provavelmente, em como as ocorrências foram analisadas. 

Segundo Thompson e Hopper (2001, p. 34), os predicados que foram marcados positivamente 

como cinéticos são aqueles que nomeiam uma ação física; no BCN, registramos as 

ocorrências de orações com verbos que denotam uma ação física ou não, c       “quando 

eu vi o jogo”        ver não implica nenhum contato físico com o objeto, no entanto há um 

sujeito agentivo, intencional que realiza a ação de ver, que não afeta seu complemento. Se 

retirássemos esses casos, a transitividade com relação a esse parâmetro reduziria para 47%, 

ainda assim, uma porcentagem mais alta do que a de Thompson e Hopper. 
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 Quanto aos outros parâmetros, em Thompson e Hopper, três apresentaram 

transitividade baixa (14% télicos, 2% pontual, 16%        )    ê  “                

                    “     ”   “b     ”
17

 (30% realis, 45% individuado, 50% não 

intencional), e um parâmetro apresentou transitividade alta (97% agentividade). O parâmetro  

polaridade
18

 não foi analisado.  

 No BCN, apenas dois parâmetros apresentaram transitividade baixa (23% individuado 

e 23% objeto afetado), três estão divid           “     ”   “b     ” (35% télicos, 45% pontual 

e 55% realis), e três                             “    ” (73% polaridade afirmativa, 70% 

intencional, 70% agentivo). 

 Percebe-se, nos dois corpora, que os traços em comum que registraram baixa 

transitividade, ainda que com porcentagens distintas, referem-se àqueles relacionados ao 

verbo (aspecto e pontualidade) e ao objeto (afetamento). 

 A análise de Thompson e Hopper (2001) indica que a transitividade na conversação do 

inglês é, em geral, baixa em oposição à alta. No BCN, dada a divisão tripartida da escala de 

transitividade, os resultados demonstram que as orações se localizam entre a média e a baixa 

transitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 Cf. Thompson e Hopper (2001, p. 36) 
18 Os autores afirmam que o Parâmetro polaridade não mostra uma forte correlação com outras medidas de 

transitividade; no entanto, não justificam o porquê. Cf. Thompson e Hopper (2001, p. 36) 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Esta dissertação investigou o fenômeno da transitividade na conversação no 

português brasileiro, em especial na fala espontânea dos natalenses, à luz dos pressupostos 

da Linguística funcional centrada no uso. A análise seguiu a proposta escalar de Hopper e 

Thompson (1980), que entende esse fenômeno como uma propriedade gradual da oração, 

revelando o quanto uma atividade pode ser transferida de um agente para um paciente, e a 

proposta de Vázquez (2004), que atribui relevância primordial à frequência de uso de oração 

transitiva. Essa perspectiva escalar da transitividade vai de encontro à proposta da Gramática 

Tradicional, que concebe as categorias gramaticais como discretas e binárias. A abordagem 

adotada nesta dissertação parece ser mais adequada ao tratamento do fenômeno, em especial 

quando se analisa a língua em uso, uma vez que nos deparamos com a instabilidade que é 

própria da língua. Ilustrativo é o caso das orações com um ou dois participantes, devido à 

omissão do objeto direto por razões pragmáticas, ou ainda a ocorrência de um objeto que não 

apresenta nenhuma mudança de estado perceptível, como ocorre, por exemplo, com verbos 

de ação e de processo.  

O corpus escolhido, representativo de dados de fala, possibilitou investigar a 

transitividade na língua em uso. Analisamos 721 ocorrências, correspondentes a 169 tipos 

diferentes de verbos em nove conversas do BCN. Dentre esses, selecionamos os 20 verbos 

mais frequentes, o que correspondeu a um universo de 348 ocorrências. A análise da 

transitividade foi realizada a partir da aplicação dos dez parâmetros sintático-semânticos 

propostos por Hopper e Thompson (1980), em 40 orações com os verbos mais frequentes, de 

uma mesma conversa. 

A coleta de dados iniciou ao tomarmos o parâmetro participante, um dos dez 

propostos por Hopper e Thompson (1980), como critério de seleção. A preocupação foi 

selecionar dados que fossem coerentes com os das duas línguas comparadas: o espanhol e o 

inglês.  

A dificuldade da marcação desse traço deve-se a discussões sobre quais e quantos 

seriam os participantes envolvidos na oração transitiva, já que a análise do parâmetro reflete 

o tratamento da transitividade não somente no nível sintático, mas também no nível 

semântico. Alguns problemas estão relacionados a questões que são próprias da língua como, 

por exemplo, no português é comum a omissão dos pronomes pessoais e até do sujeito 
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envolvido na ação; na língua inglesa, o mesmo não ocorre, pois não há conjugação verbal e, 

por isso, fazendo necessário usar os pronomes para saber quem está praticando a ação.  

Outra dificuldade foi a comparação com duas línguas. Tanto Hopper e Thompson 

(2001) quanto Vázquez (2004) defendem a tese de que a transitividade na conversação é 

baixa; no entanto, apresentam análises diferentes. No espanhol, por exemplo, a autora 

apresenta os vinte tipos de verbos transitivos mais frequentes e define como prototípicos 

aqueles que são mais frequentes, mas não informa como esses mais frequentes apresentaram 

transitividade baixa. Para fins de análise e comparação, usei a classificação semântica dos 

verbos proposta por Borba (1996). Na língua inglesa, os linguistas levaram em conta a 

análise dos dez parâmetros da transitividade. Assim, o modelo transitivo prototípico é aquele 

que apresenta todos os traços. Na língua portuguesa, além de selecionarmos os verbos 

transitivos mais frequentes, também analisamos os dez traços sintático-semânticos. 

 No BCN, a pesquisa identificou que, dentre os vinte verbos transitivos mais frequentes 

na conversação, 4 são verbos de baixa informação, podendo adquirem seu valor semântico 

no uso, e, por esse motivo, podem ser usados em vários contextos, além de apresentarem um 

números maior de estruturas argumentais. Os outros 16 verbos são menos frequentes, são 

verbos com muita informação, que são usados em contextos mais específicos. Thompson e 

Hopper (2001), ao discutirem o assunto, predizem que, quanto menos frequente for um 

verbo, menor a possibilidade de variação no padrão estrutural. 

 Para analisar os dados, dividimos os 20 verbos em dois grupos: o primeiro é composto 

pelos quatro verbos mais frequentes, fazer, ter, botar e dar, que representam mais da metade 

do total de ocorrências (62,5%); o outro, é composto por dezesseis verbos (37,5%), querer, 

pegar, ver , dizer, achar, tirar, comprar, tomar, deixar, colocar, abrir, apertar, beber, 

esperar, estudar, quebrar. Estes verbos foram usados pelos falantes em contextos mais 

específicos, justificando, assim, sua baixa frequência.   

Na fase inicial da análise, a pesquisa apontou a possibilidade de os verbos transitivos 

mais frequentes não estarem totalmente relacionados à transitividade baixa, como era 

previsto. Dos vinte tipos de verbos mais frequentes, doze (22 ocorrências) podem ser 

considerados verbos mais próximos de eventos transitivos prototípicos, uma vez que 

designam uma transferência de energia física entre o agente e o paciente, como os verbos de 

ação-processo - fazer, pegar, comprar, dizer, tirar, tomar, deixar, colocar, abrir, apertar, 

beber e quebrar (BORBA, 2002). No entanto, somente a análise de cada caso é que poderá 

comprovar o grau de transitividades desses eventos.  
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 Quando comparada com a análise feita no espanhol, a pesquisa aqui relatada mostrou 

que, dos vinte verbos mais frequentes no BCN, nove coincidem com aquelas encontradas na 

Língua Espanhola (VÁZQUEZ, 2004). Podemos considerar esse resultado satisfatório, uma 

vez que, segundo Vázquez, após comparar diferentes línguas, ela conclui que as línguas 

manifestam resultados contraditórios (cf. Estado da arte). Esse resultado se deve, muito 

provavelmente, à semelhança entre as duas línguas. O espanhol e o português são as línguas 

latinas mais próximas. Segundo Camorlinga (1997), 85% das palavras possuem uma origem 

em comum. São línguas muito próximas na sua genealogia e na tipologia. 

 Constatamos, também, que, dos dez verbos transitivos em comum nessas línguas, 

fazer, ter e dar estão entre os quatro primeiros mais frequentes, enquanto os outros sete 

(dizer, querer, ver, achar, saber, tomar, esperar) estão entre os que ocorrem com menor 

frequência, abaixo de 4% (cf. Tabela 4). Alguns desses verbos, como por exemplo, ter, ver e 

querer, são também citados por Thompson e Hopper (2001) como mais frequentes em 

Inglês.  

 Quanto à análise da transitividade em nossos dados, constatamos que as orações 

mais frequentes não são necessariamente os mais transitivos. Das 40 orações transitivas 

examinadas, apenas duas foram marcadas como transitivas prototípicas com grau dez de 

transitividade. Diante desse resultado, comprovamos que orações transitivas prototípicas não 

são muito frequentes na conversação, pois os verbos transitivos mais frequentes apresentam 

transitividade baixa em oposição à alta (cf. Quadro 3), corroborando, assim, as pesquisas 

realizadas na conversação do inglês, por Thompson e Hopper (2001) e do espanhol, por 

Vázquez (2004). 

 A pesquisa mostrou que as três línguas - o espanhol, o português e o inglês -, 

embora diferentes, apresentaram um comportamento semelhante quanto à transitividade na 

conversação: os verbos transitivos mais frequentes estão relacionados à transitividade baixa; 

a transitividade na conversação do inglês, do espanhol e do português é baixa e orações 

transitivas prototípicas, com grau dez, são raras na conversação.   

Ainda em relação à transitividade, observa-se, no BCN, que alguns parâmetros têm 

uma correlação estreita como outros parâmetros. Ou seja, a marcação negativa de um 

parâmetro pode implicar a marcação negativa de outro que com ele se relaciona. Do mesmo 

modo, quando marcado positivamente, outros também poderão ser. Por exemplo, em 

transitividade baixa (anexo 4) a marcação negativa do traço cinese implicou a marcação 

negativa de mais cinco traços - os traços relacionados ao verbo (aspecto e pontualidade), ao 
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sujeito (agentividade e intencionalidade) e ao objeto (afetamento).  O traço individuação 

poderia estar incluído nessa relação, não fosse a ocorrência positiva em duas orações. 

Essa correlação entre cinese e os parâmetros mencionados só se efetua, portanto, do 

lado negativo da escala de transitividade, pois, quando marcado positivamente, não implicou 

a marcação positiva de todos os outros. Em nossos dados, por exemplo, observa-se que a 

marcação positiva do traço cinese implicou um sujeito agentivo e intencional. Porém, essas 

orações indicaram que a ação não foi concluída (não perfectivas); portanto, não há 

afetamento do objeto. Constatamos, então, que o afetamento do objeto depende, em parte, da 

marcação positiva de outros componentes da transitividade tais como: perfectividade, 

modalidade e polaridade.  

A correlação entre os traços perfectividade do verbo e afetamento do objeto mostrou-

se quase absoluta nas orações analisadas. Ou seja, nem todas as orações marcadas como 

perfectivas tiveram o objeto afetado. Essa correlação pode ser expressa da seguinte forma: se 

a ação não aconteceu, isto é, se a perfectividade foi marcada negativamente, não houve 

transformação no estado ou na condição do paciente. A oração seguinte exemplifica essa 

correlação:  

227  F6  quando eu pego um jogo ruim...  

228  é pra apanhar do começo até o fim... 

 

Do mesmo modo, constatamos forte correlação probabilística entre os parâmetros 

modalidade da oração e afetamento do objeto quando estes são marcados negativamente. 

Assim, se a oração é vista como incerta, duvidosa, hipotética, ou seja, se não houve 

ocorrência do evento, não haverá afetamento do objeto. Assim, as 18 orações transitivas 

marcadas com modalidade negativa (irrealis) tiveram o traço afetamento também marcado 

negativamente.  A marcação positiva do traço modalidade não implicou a marcação positiva 

de afetamento. Nesse caso, o afetamento do objeto tanto pode ser positivo quanto negativo, 

uma vez que o traço afetamento não depende apenas da coocorrência com o traço 

modalidade. 

A correlação entre polaridade da oração e afetamento do verbo mostrou-se absoluta 

nas orações analisadas, pois, nos dados, toda oração negativa teve objeto não afetado. Um 

evento com polaridade negativa enfraquece a transitividade da oração, já que a negação do 

evento implica que não houve nenhuma mudança no estado ou na condição do objeto.  
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 Além das correlações acima, constatamos forte correlação entre os traços 

modalidade e perfetividade. A maioria das orações com o traço modalidade marcada 

negativamente (irrealis), teve verbos marcados como não perfectivos. A análise em um 

corpus maior pode comprovar se essa relação é de fato probabilística.  

Outros traços, como é o caso de pontualidade e individuação do objeto, apresentam 

correlação mais fraca ou nenhuma correlação com outros parâmetros do complexo da 

transitividade no sentido de transferência da ação. O traço pontualidade, necessariamente, não 

co-ocorre com nenhum outro traço apesar de estar ligado ao traço cinese. Um verbo pode ser 

não perfectivo, ao mesmo tempo ser pontual. A sua marcação negativa não compromete 

nenhum parâmetro relacionado à efetivação do evento transitivo, embora a marcação positiva, 

cuja ação é vista como não durativa (pontual), fornece maior transitividade à oração. 

O mesmo ocorre com o traço individuação do objeto. Um paciente com marcação 

negativa, isto é, a presença de um paciente não individuado não implica que não houve 

transferência da ação, embora a presença de paciente individuado comprove o quanto uma 

ação foi efetivamente transferida. É possível, também, uma oração apresentar um objeto 

individuado sem que este tenha sido afetado. Esses traços, embora marcados 

independentemente, atribuem maior transitividade a oração. 

Os dados da pesquisa evidenciam que a comprovação probabilística da correlação 

dos parâmetros de alguns desses componentes tendem a atuar numa mesma direção, 

enquanto outros parecem atuar independentemente. Por exemplo, no BCN o traço 

agentividade pressupôs intencionalidade, assim os dois traços podem ser marcados como um 

único traço e não dois.  

Percebemos, também, que os traços propostos por Hopper e Thompson não 

apresentam o mesmo nível de envolvimento. Alguns traços parecem ser mais proeminentes 

do que outros na investigação da oração transitiva, isto é, parecem obedecer a uma certa 

hierarquia, de acordo com o  grau de importância na codificação do evento. Por exemplo, 

para Givón (2001), o afetamento do objeto é um dos parâmetros do exemplar de evento 

transitivo prototípico, mas o autor não comenta nada sobre a individuação desse objeto como 

o faz Hopper e Thompson (1980).  

Nesta pesquisa, não houve preocupação em discutir a ordenação dos dez traços, o que 

demandaria uma pesquisa mais acurada.  
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Propusemos, apenas, uma subdivisão sem nos preocupar com o grau de envolvimento 

de cada traço na codificação do evento, mas com a quantidade de traços presentes em uma 

oração, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

TABELA 7: Quantidade de traços por blocos: transitividade baixa, média e alta 

Transitividade baixa 1 a 4 traços 

Transitividade média 5 a 7 traços  

Transitividade alta 8 a 10 traços sendo 10 traços o caso prototípico 

 

As dúvidas aqui levantadas apontam alguns caminhos para pesquisas futuras: 

 faz-se necessário estender a análise da transitividade para as outras conversas do 

Banco Conversacional de Natal, bem como para outros corpora conversacionais de 

outras regiões.  

 Givón (2001) define o evento transitivo prototípico a partir das propriedades 

semânticas do agente, paciente e verbo da oração: agentividade (ter um agente 

intencional e ativo), afetamento (ter um paciente concreto e afetado) e perfectividade 

(ter um evento concluído e pontual). Essas propriedade parecem reunir sete dos dez 

traços propostos por Hopper e Thompson (1980): participantes, agentividade e 

intencionalidade do sujeito, afetamento do objeto, perfectividade e pontualidade do 

verbo. Dependendo da proposta assumida, os dados apresentariam, consequentemente,  

resultados diferentes. Cabe, então, investigar quantos e quais dos dez traços de Hopper 

e Thompson (1980) são mais significativos no sentido de representar a transferência 

de atividade de um agente para um paciente.  

 considerando a análise realizada nesta dissertação e as discussões levantadas, parece 

relevante escalonar, a partir dos dados de língua em uso, os traços que são mais 

determinantes de transitividade baixa, média e alta, uma vez que esses traços não 

apresentam os mesmos valores. Por exemplo, na escala proposta no Quadro 3, todas as 

orações que se situam no ponto sete da escala apresentam os mesmos traços? 

 Do mesmo modo, faz-se necessário ordenar os traços de acordo com o grau de 

envolvimento na codificação do evento transitivo prototípico. 
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 Concluímos este trabalho, como resultado do primeiro momento da pesquisa, 

ressaltando o fato de que as investigações não se dão por encerradas. As considerações 

apresentadas são ensejos para um futuro estudo que, pautado em outros corpora, possa 

fornecer subsídios às investigações sobre a transitividade verbal na conversação, observando 

na linguagem do dia a dia os padrões mais recorrentes a fim de compreender como os 

predicados se comportam no discurso de falantes brasileiros. 
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ANEXO 1: LISTA DE TIPOS E OCORRÊNCIAS DOS VERBOS ENCONTRADOS NO 

CORPUS  

169 tipos verbos - 721 ocorrências 
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1 Acabar1 Arranjar1 Abrir 1 Abrir 1 Acertar 1 Aceitar 3 Abrir 1  Abastecer 

1 

Acabar 1 

2 Achar 1 Botar 2 Achar 1 Achar 1 Achar 4 Amassar 1 Achar 4 Abrir 1 Aguentar1 

3 Amar 4  Calar 2 Apertar 1 Apanhar 2 Acompan

har 2 

Assistir 2 Ajeitar 2 Abrir 1 Analisar 1 

4 Assistir 2 Colocar 1 Apertar 2 Apertar Anteceder 

1 

Bater 2 Beber 2 Achar 1 Arranjar 1 

5 Botar 5 Comprar 1 Bater 1 Aquietar 1 Botar 2 Botar 14 Beber 2 Achar 2 Arrodiar 1 

6 Colocar 4 Dar 1 Chamar 2 Beber 1 Botar1 
(escrever) 

Cobrir 1 Botar 8 Adminis-
trar 1 

Atropelar 
1 

7 Controlar 

2 

Dançar 1 Colocar  2 Botar 2 Circular 1 Começar 

1 

Brincar 1 Aprender 1 Aumen-tar 

2 

8 Dançar 10 Ensinar 2 Combinar 

1 

Buscar 1 Colocar 1 Comer 22 Cancelar 1 Arranjar  1 Botar 10  

9 Deixar 2 Escutar 1 Conver-sar 

1 

Cair 1 Colocar 2 Comprar 1 Captar 1 Arredon-

dar 1 

Calcular 1 

10 Descon-

trolar 1 

Fazer 1 Cuidar Cantar 1 Confun-

dir 1 

Conseguir 

1 

Chamar1 
(nomear) 

Aumentar 

2 

Chamar 2 

11 Ensinar 1 Fazer 16 Dar 4 Colocar 1 Dar 2 Cortar 1 Chegar 3 Botar 4 Cobrir 1 

12 Entregar 2 Jogar 10 Deixar 2 Comer 1 Deixar 1 Cortar 1 Dar 3 Chegar 1 

(dar) 

Completar 

1 

13 Estudar 2 Lembrar 1 Desgravar 

5 

Comprar 2 Escrever 4 Dar 5 Deixar 1 Chegar 1 Comprar 6 

14 Fazer 3 Levar 1 
(receber)  

Enviar 1 Dar 2 Estudar 1 Enjoar 2 Desejar 1 Comer 2 Conseguir 

1 

15 Gravar 1 Passar 1 Escolher 1 Deixar 1 Fazer 2   Esquentar 

2 

Desliguei1 Comprar 4 Construir 

1 

16 Iniciar 1 Praticar 1 Esperar 1 Embara-

lhou 2 

Gravar 1  Fazer 19 Distribuir 

2 

Construir Contar 1 

17 Mandar 3 Quebrar2 Fazer 10 Esperar 1 Guardar 1 Inventar 1 Enterrar 1 Cortar 1 Criar  1 

18 Marcar 1 Querer 5 Ficar 1 Falar 1 Lembrar 1  Jogar 1 Esperar 1 Crescer 1 Dar 3 

19 Pegar 1 Ter 9 Fichar 1 Faltar 2 Lembrar 1 Levar 1 Fazer 6 Dar 3 Decidir 1 

20 Ter 10 Treinar 4 Gravar 4 Fazer 3 Ler 5 Meter 1 Fechar 3 Demorar 1 Definir 1 

21 Tirar 3 Trocar 4 Lavar 1 Formar 1 Mandar 1  Negar 1 Jogar 1 Diminuir 1 Deixar 1 

22 Trazer 3  Levar 1 Gravar 10 Olhar 1 Passar 1 Jogar1 
(passar) 

Enrolou 1 Derrubar 1 

23 Trazer 2  Levar 3 Lascar 2 Passar 2 Passar 2 Lascar 2 Entregar 1 Encerrou 1 

24   Limpar 1 Lavar 1 Pegar 1 Pegar 4  Limpar 1 Esperar 1 Escolher 4 

25   Olhar 1 Levar 2 Qualifi-

car 1 

Poupar 1 Matar 1 Estudar 2 Faltar 4 

26   Parar 1 Mandou 1 Saber 1 Preferir 1 Mostrar 1 Fazer 12 Fazer 1 
(calcular) 

27   Perder 1 Mata 1 Substituir 

3 

Puxar 3 Pegar 1 Ficar 1 Fazer 10 

28   Poder 1 Parecer 1 Ter 1 Querer 5 Pegar 2 Ganhar 1 Fazer 1 

29   Quebrar  1 Pegar 6 Tocar 1 Raspar 1 Pintar 2 Limpar 1 Ficar 1 
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30   Redigir 1 Pertencer 1 Usar 1 Repetir 1 Pular 1 Manter 2 Ganhar 1 

31   Redigitar 1 Puxar 1 Ver 1 Segurar 1 Sair 1 Mastigar 1 Levantar  

1 

32   Saber 1 Querer 5  Sentir 1 Servir1 Mostrar 1 Mostrar 2 

33   Saber 1 Saber 2  Separar 1 Ter 9 Negociar 1 Murar 2 

34   Sair 1 Sair 1  Ter 7 Tirar 6 Pagar 6 Olhar  1 

35   Soltar 1 Salvei 2  Terminar 

1 

Tomar 1 Passar 2 Pagar 2 

36   Subir  1 Seguir 1  Tirar 2 Valorizar 

1 

Por 1 Pegar 1 

37   Ter 5 Segurar 1  Tirar 4 Vender 2 Quebrar 1 Pegar 1 
(calcular) 

38   Terminar 1 Ter 8  Tomar 5 Vender 3 Receber 1 Pegar 2 

39   Tomar 1 Tirar 1  Ver 1 Ver 6 Servir 1 Pensar 1 

40   Ver 1 Tirar 1   Ver 1 
(observar) 

Servir 1 Querer 3 

41    Trocar 2    Sobrar 1 Recalcular 

1 

42    Ver 5    Sustentar 1 Reformar 

1 

43        Ter 4 Saber 1 

44        Vener 11 Saer  1 

45        Ver 2 Sobrar  1 

46        Virar 1 Socar 1 

47         Sortear 1 

48         Sortear 1 

49         Sortear 1 

50         Ter 10 

51         Trazer  1 

52         Trocar 2 

53         Usar 1 

54         Ver 1 
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ANEXO 2: LISTA DOS VERBOS E OCORRÊNCIAS EM ORDEM DECRESCENTE 

 

Nº Verbos Ocorrências 

1 Fazer  80 

2 Ter  53 

3 Botar  47 

4 Dar  39 

5 Querer  15 

6 Pegar  15 

7 Comprar 13 

8 Ver  12 

9 Dizer 11 

10 Achar 11 

11 Tirar  10 

12 Tomar  6 

13 Deixar  6 

14 Colocar  5 

15 Abrir  5 

16 Apertar  5 

17 Beber  4 

18 Esperar  4 

19 Estudar  4 

20 Quebrar   4 

21 Trazer   3 

22 Escolher  3 

23 Assistir  3 

24 Aumentar  3 

25 Escrever 3 

26 Faltar  3 

27 Mostrar  3 

28 Treinar  3 

29 Passar  3 

30 Aceitar  3 

31 Chamar  3 

32 Amar  3 

33 Desgravar   3 

34 Trocar 3 

35 Levar  3 

36 Arranjar  3 

37 Bater  3 

38 Cortar  3 

39 Ensinar  3 

40 Entregar  3 

41 Fechar  3 

42 Ficar  3 

43 Lembrar  3 

44 Limpar  3 

45 Sair  3 

46 Servir  3 

47 Sortear  3 

48 Substituir  3 

49 Chegar  2 

50 Ler  2 

51 Sabe  2 

52 Puxar  2 

53 Lascar  2 

54 Acabar  2 

55 Acompanhar  2 

56 Ajeitar  2 

57 Apanhar  2 

58 Calar  2 

59 Cobrir  2 

60 Conseguir  2 

61 Construir  2 

62 Controlar  2 

63 Distribuir  2 

64 Embaralhou  2 

65 Enjoa  2 

66 Esquentar  2 

67 Faltar  2 

68 Ganhar  2 

69 Lavar  2 

70 Manter  2 

71 Matar  2 

72 Murar  2 

73 Olhar  2 

74 Pintar  2 

75 Salvei  2 

76 Segurar  2 

77 Sobrar 2 2 

78 Terminar  2 

79 Trouxe  2 

80 Usar  2 

81 Abastecer  1 

82 Administrar 1 

83 Aguentar  1 

84 Amassar  1 

85 Analisar 1 

86 Anteceder  1 

87 Aprender 1 

88 Aquieta 1 

89 Arredondar  1 

90 Arrodiar 1 

91 Atropelar 1 

92 Brincar  1 

93 Buscar 1 

94 Cair 1 

95 Calcular 1 

96 Cancelar  1 

97 Cantar 1 
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98 Captar  1 

99 Chamar  

(nomear) 

1 

100 Circular  1 

101 Combinar 1 

102 Começar  1 

103 Completar 1 

104 Confundir  1 

105 Contar 1 

106 Conversar  1 

107 Crescer  1 

108 Criar  1 

109 Cuidar 1 

110 Decidir  1 

111 Definir 1 

112 Demorar   1 

113 Derrubar 1 

114 Descontrolar  1 

115 Desejar  1 

116 Desliguei  1 

117 Diminuir  1 

118 Encerrou 1 

119 Enrolou 1 

120 Enterrar  1 

121 Enviar  1 

122 Escutar 1 

123 Falar 1 

124 Fichar 1 

125 Formei 1 

126 Guardar  1 

127 Iniciar  1 

128 Inventar  1 

129 Levantar  1 

130 Marcar  1 

131 Mastigar  1 

132 Meter  1 

133 Negar  1 

134 Negociar  1 

135 Parar 1 

136 Parecer 1 

137 Pegar 

(calcular)  

1 

138 Pensar 1 

139 Perder 1 

140 Pertencer 1 

141 Poder 1 

142 Por  1 

143 Poupar  1 

144 Praticar 1 

145 Preferir  1 

146 Pular  1 

147 Qualificar  1 

148 Raspar  1 

149 Recalcular 1 

150 Receber  1 

151 Redigir  1 

152 Redigitar 1 

153 Reformar 1 

154 Repetir  1 

155 Seguir 1 

156 Sentir  1 

157 Separar 1 

158 Socar 1 

159 Soltar 1 

160 Subir  1 

161 Sustentar  1 

162 Tocar  1 

163 Valorizar  1 

164 Virar  1 

165 Comer 24 

166 Gravar 16 

167 Vender 16 

168 Jogar 13 

169 Pagar 8 
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ANEXO 3:  ANÁLISE DOS DEZ PARÂMETROS DA TRANSITIVIDADE NA CONVERSA 

VIDEO GAME 
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1 125 F4 [cirrose...]  

126 F5 é não...  

127 é outro nome...  

128 F2 ele num [tem nada disso não...]  

129 ele se operou de hérnia... 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

2 228 F6 é pra apanhar do começo até o fim...  

229 F5 tem que deixar meu ( )...  

230 F6 (esse jogo) num tem esse negócio 

de ( )  

231 F5 coisa de sorte... 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

3 296 F6 minha filha...  

297 você vai piorar...  

298 sente na poltrona...  

299 F2 tenho problema nas minhas costas 

não... 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

4 312 F4 você quer esse ou esse?  

313 F5 tanto faz... 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

5 525 F4 ai...  

526 queria hambúrguer... 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

6 091 F5 ai meu Deus...  

092 num acho nem graça... 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

7 136F2ele tinha hérnia... 

137F4num era cirrose não...  

138era um negócio no fígado...  

139ele mermo disse... 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

8 357 F2mãe...  

358 tem uma graninha aí não...  

359 mamãe?  

360 F6 não 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

9 412 F4 coitado ( )... ((música de video 

game))  

413 F3 ela tá acabando ( )...  

414 do vencedor... ((risos))  

415 F4 ela tem (trinta créditos ainda)... 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

10 314 F6 eu quero um bom...  

315 pra fazer [(pouco descarte)...]  

316 eu quero é um bom...  

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
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11 522 F2 eu quero uma coisa rápida e 

prática...  

523 pipoca... 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

12 261 F6 ( ) seis de espada...  

262 eu ia dá uma/fazer uma (sequência)...  

263 mas num tinha mais seis... 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

13 097 F2 (o povo tem o cabelo ruim)... 

((falando do jogo))  

098 F4 eita...  

099 viviam saindo fora da (bolinha)... 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 

14 012 F2 sai Adelino... ((risos))  

013 num vô dizer nada não... 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

15 038 F2 certo...  

039 vai tirar o grude é? 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

16 417 F2 ia se lascando no video 

game...((música de video game))  

418 F3 ninguém pode pegar esta bosta...  

419 F2 dá pra quatro... 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 

17 437 ( ) tô com vontade de caminhar...  

438 F6 tu num ia esperar a outra... 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 

18 380 F4 é o lençol...  

381 [( ) tão burro...]  

382 [agora tira um lençol fino...]  

383 F3 [é o lençol...] 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

19 025 F1quan/quando acabar aí...  

026 que dé o estalinho...  

027 você pega...  

028 abri essa e coloca...  

029 viu? 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 

20 227 F6 quando eu pego um jogo ruim...  

228 é pra apanhar do começo até o fim... 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

21 358 tem uma graninha aí não...  

359 mamãe? 

360 F6 não  

361 F5 comprar leite condensado...  

362 F2 em Margarida são os olhos da cara... 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

22 144 F5 como é...  

145 Maria...  

146 aquele negócio que dá...  

147 quando a pessoa bebe demais? 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

23 204 F6 meni::na que jogo ruim...  

205 do começo ao fim...  

206 negócio ruim...  

207 quatrocentos pontos...  

208 F5 você pegou o morto foi?  

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

24 209 F5 eu peguei o morto? 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

25 275 é porque sempre eu eu...  1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
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276 eu faço a sequência assim...  

277 vindo daqui maior... 

26 515 (se você descer do palco)...  

516 eu começo a dar descarte...  

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 

27 517 dar carta pro seu... 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 

28 532 F4 painho num compra todo dia...  1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 

29 062 F3 pare de gravar...  

063 F2 num paro não...  

064 Andressa mandou eu gravar...  

065 eu vou [deixar aqui...] 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 

30 314 F6 eu quero um bom...  

315 pra fazer [(pouco descarte)...] 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

31 235 que eu não/não percebi...  

236 que tava com o seis...  

237 eu vi a abertura achei/ e vi o sete... 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

32 280 F6 o que foi que eu fiz...  

281 botei o menor pra cá aí o costume né...  

282 quando eu vi o sete...  

283 achei que o seis era colocado... 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

33 230 F6 (esse jogo) num tem esse negócio 

de ( )  

231 F5 coisa de sorte...  

232 [é porque eu/o problema]  

233 F3 [( )...]  

234 F6 [(e) eu deixei o seis ali...]  

235 que eu não/não percebi...  

236 que tava com o seis... 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

34 280 F6o que foi que eu fiz...  

281 botei o menor pra cá aí o costume né...  

282 quando eu vi o sete...  

283 achei que o seis era colocado...  

284 porque o melé tava depois do sete... 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

35 446 eu fui com/eu fui mama/...  

447 escondida de mamãe comprar...  

448 um x-    … 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

36 531 F2 todo dia painho compra uma ( )...  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

37 218 F6 eu disse a você...  

219 que ia ser uma pisa...  

220 quando eu vi o jogo...  

221 quando vi o jogo eu digo...  

222 “                        ” 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

38 106 F2 seu tio tá doente...  

107 ele tá bêbado...  

108 F4 é o fígado...  

109 de tanto beber...  

110 cachaça [( )...] 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
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39 463 F2 tava dentro do saco::...  

464 que o homem...  

465 o saquinho mesmo do x-tudo...  

466 e a::uma sacola que ele botou pra eu...  

467 para eu levar pra casa...  

468 pronto...  

469 aí mamãe sentou em cima...  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

40 002 F2 é Adelino que já trapaceou...  

003 apertou o start... 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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ANEXO 4: RESUMO DA ANÁLISE DOS DEZ PARÂMETROS DA TRANSITIVIDADE NA 

CONVERSA VÍDEO GAME 
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1 ter 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

2 ter 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

3 ter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

4 querer 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

5 querer 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

6 achar 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

7 ter 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

8 ter 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

9 ter 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

10 querer 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

11 querer 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

12 ter 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 

13 fazer 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

14 dizer 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

15 pegar 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
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1 tirar 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 

2 tirar 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

3 abrir 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 

4 esperar 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 

5 pegar 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

6 comprar 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

7 beber 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

8 dar 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

9 dar 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 

10 comprar 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 

11 fazer 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 

12 pegar 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

13 pegar 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

14 deixar 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
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1 fazer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

2 ver 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

3 ver 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

4 deixar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

5 botei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

6 comprar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

7 comprar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

8 comprar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

9 beber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

10 botei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11 apertou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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