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RESUMO

O princípio da centralidade do verbo, defendido principalmente por Tesnière (1969), postula
o verbo como o centro estruturador da oração, isto é, é a partir dele e não do sujeito que a
oração se organiza. Em sintonia com essa proposição, Chafe (1979) divide o universo
conceptual humano em duas grandes áreas: a do verbo e a do nome. A área do verbo é central
e compreende estados (condições, qualidades) e eventos; a área do nome é periférica e
compreende “coisas” (objetos físicos e abstrações coisificadas). Nessa perspectiva, encontra-
se o nosso estudo de verbos de transferência de posse (ex.: comprar, vender, emprestar,
alugar etc.), desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (UFMG),
como parte de nosso estágio pós-doutoral. Os objetivos desta pesquisa são: descrever, analisar
e explicar o funcionamento dos verbos em questão no uso efetivo da língua, no que tange a sua
transitividade. O corpus se constitui de textos que circulam socialmente. A coleta dos dados
foi feita tanto por meio de ferramenta digital, que permite o levantamento dos verbos de
transferência de posse em sua ambiência linguística e dá celeridade ao processo, quanto de
forma manual. A análise empreendida contou com a Gramática de Valências de Borba (1996)
e os parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980) e Thompson e Hopper
(2001), postulados dentro da perspectiva do modelo teórico do Funcionalismo Linguístico.
Como resultado, esperamos mostrar que, a partir desses referenciais teóricos, o fenômeno da
transitividade torna-se mais compreensível, uma vez que diferentemente das gramáticas
tradicionais, que veem a transitividade como uma propriedade do verbo, a transitividade é
concebida em um contínuo, como escalar e gradiente. Além disso, na avaliação da
transitividade interagem elementos tanto de natureza sintática (presença/ausência de SN
complemento), quanto semântica (papel semântico do objeto) e pragmática (uso textual do
verbo).

ABSTRACT

The principle of the centrality of the verb, defended mainly by Tesnière (1969 ), posits the
word as structuring center of clause, that is, it is from verb and not the subject who organizes
clause. In line with this proposition, Chafe (1979 ) divides the human conceptual universe in
two major areas: the verb and the name. The verb is the central area and comprises states
(conditions, qualities) and events; area name is peripheral and understands "things" (physical
objects and objectified abstractions). In this perspective, is our study of verbs of transfer of
possession (eg. buy, sell, lend, rent etc.), developed at the Graduate Program in Linguistics
(UFMG), as part of our internship post-doctoral. The objectives of this research are to
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describe, analyze and explain how the verbs concerned about the effective use of language in
relation to its transitivity. The corpus is composed of texts circulating socially. Data collection
was done through both digital tool that allows the lifting of verbs of transfer of possession in
their linguistic ambience and gives expedite the process, as manually. The analysis undertaken
included the Grammar of Valencies of Borba (1996 ) and the parameters of transitivity of
Hopper and Thompson ( 1980) and Hopper and Thompson (2001 ), postulates from the
perspective of the theoretical model functionalism Language. As a result, we hope to show
that, from these theoretical frameworks, the phenomenon of transitivity becomes more
understandable, since unlike traditional grammars, who see property as a transitive verb,
transitivity is designed in continuous, scalar and gradient. Moreover, the evaluation of
transitivity elements interact both syntactic nature (presence / absence of complement SN) , as
semantic (semantic role of the object) and pragmatic (textual use of the verb).

1. Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar parte do estudo que desenvolvemos em nosso
estágio pós-doutoral, na UFMG. Dentro do universo de verbos de posse estudados,
apresentaremos "comprar", "vender", "emprestar" e "alugar", e sua análise, descrição e as
explicações do funcionamento desses verbos, a partir da língua em seu uso efetivo. Para essa
empreitada, adotamos como referenciais teóricos: a Gramática de Valências de Borba (1996) e
os parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980) e Thompson e Hopper (2001),
postulados dentro da perspectiva do modelo teórico do Funcionalismo Linguístico. O corpus
se constitui de textos publicitários, anúncios, manchetes, notícias etc.

2. O verbo no centro da oração

Chafe (1970) concebe o universo conceptual humano nas duas grandes áreas, a saber: a
do verbo e a do nome. A do verbo engloba estados (condições, qualidades) e eventos. Dessa
proposição decorre a centralidade do verbo, respaldada anteriormente por Tesnière (1969) e,
posteriormente, por Fillmore (1968) e Ignácio (1984), entre outros. Na perspectiva adotada por
esses autores, o verbo é o centro estruturador da oração, a partir do qual a oração se organiza.
Desse modo, o sujeito se coloca no mesmo nível de realização sintática, configurando-se
igualmente como um complemento do verbo.

Para Ilari e Basso (2008), o verbo proporciona um “molde” ou uma “matriz” para a
construção de sentenças. Essa matriz põe em evidência o fato de que, “preenchendo
adequadamente certos espaços que são previsíveis a partir do verbo, chega-se a sentenças
completas, que caracterizam conceitualmente certos “estados de coisas”.

Assim como os demais estudiosos, Vilela (1992) também confere ao verbo um papel
central na constituição de expressões linguísticas, tanto no nível da frase como no nível do
texto. A sua análise move-se dentro da perspectiva teórica de Helbig (1982) e de Fillmore
(1968), no que tange aos papéis temáticos.
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3. Os verbos "comprar", "vender", "emprestar" e "alugar": codificadores de posse

É de Vilela (1992, p. 135-136) que tomamos emprestado o conceito de relação de
posse. Para ele, essa relação se dá entre um indivíduo e algo que este indivíduo dispõe ou de
que pode dispor: um objeto. Esse objeto pertence à classe das coisas inanimadas (comprar ou
vender um carro), ou à classe dos seres vivos (comprar ou vender coelho, cachorro, gato), ou,
em condições bem determinadas, à classe das "pessoas" (comprar, vender escravos, exemplo
de Vilela; ou, Casal de chineses vende filha para comprar Iphone (exemplo da Folha de S.
Paulo,  20-10-2013). Acrescentamos à proposição de Vilela (1992), os verbos "emprestar" e
"alugar" codificadores de posse transitória.

Dentro do grupo dos verbos codificadores de posse, encontram-se "comprar", "vender"
e "alugar" que se inserem em cenas de ação comercial em que se dá o emprego dos
argumentos: comprador, vendedor, para os dois primeiros verbos; e locador e locatário, para o
último verbo; e os argumentos: bens e dinheiro, presentes em ações que envolvem os três
verbos. De acordo com os frames semânticos, para compreender estas palavras, nós
precisamos de ter acesso a um frame Evento Comercial, que proporciona o background de
conhecimento, com base na experiência, em que essas palavras se relacionam. Por exemplo, o
frame evento comercial inclui um certo número de atributos que devem incluir, no mínimo,
comprador, vendedor, locatário, bens e dinheiro, como já dissemos. Assim, uma determinada
palavra  figura num frame para o qual ela é relativizada e, no entanto não pode ser entendida
sem os elementos que compõem a ordem do frame. Uma consequência disso é que a palavra
oferece uma "rota" através de um frame particular. Ou seja, como as palavras se relacionam
com slots no frame, eles se relacionam diretamente com certos elementos dentro de um frame.
Isso se manifesta em termos linguísticos como valência ou estrutura argumental.

O frame Evento comercial, do qual os verbos "comprar", "vender" e "alugar" fazem
parte, prevê um sujeito com o traço [+humano], dotado de intenção de "comprar", "vender"
ou "alugar" algo e para realizar uma ou outra ação é necessário ter o dinheiro que viabilizará a
transação comercial e o objeto: um bem material a ser comprado, vendido ou alugado. Porém,
no corpus utilizado para análise, em trabalho anterior, apresentado no II Congresso Nacional
de Estudos Linguísticos, observamos que o objeto da compra, da venda ou do aluguel fugiu ao
rol dos bens materiais que, via de regra, figura nesse evento comercial. Trata-se de objetos
como: virgindade, voto, apoio parlamentar, rim, cabelo, bebê, barriga etc.

4. Os argumentos dos verbos "comprar", "vender", "emprestar" e "alugar"

Segundo Thompson e Hopper (2010), o termo ‘estrutura argumental’ tem sido usado
para se referir a quantos e a que tipo de argumentos o predicado se relaciona. A ‘estrutura
argumental’ é amplamente entendida na linguística contemporânea como se referindo a idéia
de que os predicados são listados no léxico juntamente com seus frames que especificam quais
argumentos são indispensáveis (Alsina 1996; Dik 1989; Dixon 1991; Fillmore 1968, 1986; de
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Groot 1989; Jackendoff 1990; Langacker 1987; Lazard 1994; Levin 1993; Napoli 1993; Payne
1997; Siewierska 1991; Wechsler 1995, entre outros, apud Thompson e Hopper 2010).

Abreu (2003) entende a estrutura argumental como uma estrutura virtual de relação.
Para ele, "cada vez que nos lembramos de um verbo, surge em nossas mentes, intuitivamente,
um conjunto de 'lugares virtuais' que sabemos, por intuição, que devem ser preenchidos"
(Abreu 2003: 79). O verbo "comprar", por exemplo, no sentido de "adquirir por dinheiro"
poderia ter a seguinte configuração: a) alguém que compra (um agente, aquele que
desencadeia a ação, com os traços: +humano; +intencional); b) algo que é comprado (um
objeto, com o traço: +concreto). Com esse sentido, o verbo "comprar" teria dois argumentos,
como atesta o exemplo: Celebridades compraram carros usados.

Abreu (2003) subcategoriza os argumentos em essenciais, que são aqueles que formam
a rede argumental essencial do verbo e não-essenciais, que são aqueles que somados aos
essenciais, formam com eles, a rede argumental total do verbo, em uma situação de predicação
(Abreu 2003: 81).

Em nosso exemplo, a rede argumental essencial é o agente e o objeto e poderia ter
como rede argumental total: o lugar, onde a compra foi realizada ou a pessoa de quem as
celebridades compraram os carros usados. Isso aponta para a necessidade de discutirmos, a
noção de complementos e de adjuntos, conceitos obscuros nas gramáticas escolares.

Helbig (1992), citado por Cavalcante (1997), propõe três grandes tipos de elementos
que se relacionam com os verbos:  a) os complementos obrigatórios: são aqueles determinados
pela valência e que, em geral, não são dispensáveis nas ocorrências de enunciados; b)
complementos facultativos: são também determinados pela valência, mas são dispensáveis no
contexto comunicativo; c) adjuntos livres: não são determinados pela valência e podem
acrescentar-se livremente a qualquer verbo, desde que haja compatibilidade semântica.

Cavalcante (1997) apresenta a subdivisão de Helbig (1992) para os complementos
facultativos. Esses complementos podem ser definidos ou indefinidos. Para ela, esta
subdivisão seria condicionada por fatores comunicativos pragmáticos. Os definidos são
recuperáveis no contexto linguístico imediato e os indefinidos não são recuperáveis no
contexto imediato.

A noção de valência é fundamental para a discussão sobre a estrutura argumental. Croft
(1991, p. 99), por exemplo, considera a valência como "relacionalmente inerente". Payne
(1997, p. 169-70), por sua vez, caracteriza a valência, a partir do número de participantes que
atuam no 'palco'; ou seja,  na cena expressa pelo verbo. Cita como exemplo o verbo eat /
"comer" do inglês, considerando-o de valência dois, pois tem dois argumentos, como vemos a
seguir: "alguém que coma" (um agente) e a "coisa comida" (um objeto). É o que ele chama de
valência semântica. Para ele, a  valência sintática é responsável pelo número de argumento
presente em qualquer oração. Reconhece a flutuação valencial, no que tange ao número de
argumentos (valência quantitativa ou sintática) que o verbo eat / "comer" pode ter, uma vez
que no exemplo: A criança já comeu, o verbo tem apenas um argumento: a pessoa que come.

A nossa reflexão sobre valência verbal se move em consonância com a proposta que
Borba (1996) faz em sua gramática de valências para a língua portuguesa. Esse será o próximo
item que apresentaremos.

5. A Gramática de Valências
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Tradicionalmente, os gramáticos acolhem o verbo nas partes destinadas à: (i)
morfologia, quando tratam do conceito de vozes verbais, da conjugação etc.;  (ii) sintaxe,
quando tratam dos predicados, em que apresentam a transitividade verbal e, por fim, da
regência verbal.

É com a gramática de valências que podemos ver de maneira ampliada e satisfatória a
análise de verbos, uma vez que por ser mais abrangente promove uma redefinição da
nomenclatura tradicional no que tange aos elementos que se relacionam com o verbo. Os
verbos são arrolados como transitivos, aqueles que necessitam de complementos: objeto direto
e indireto e intransitivos, aqueles que não exigem complemento.

Os verbos "ir",   "pesar" e "custar", nas orações 'Eu fui a Belo Horizonte';  'O menino
pesa vinte e cinco quilos'  e  'O relógio custou trinta dólares'  são classificados como
intransitivos, nas gramáticas escolares, porém parece-nos pouco clara a orientação que permite
tal classificação, uma vez que esses verbos exigem os complementos de lugar: a Belo
Horizonte, de peso: vinte e cinco quilos, de preço: trinta dólares. Já na gramática de valências,
esses elementos são considerados constituintes obrigatórios, fazem parte juntamente com o
sujeito da rede argumental dos verbos "ir",   "pesar" e "custar".

A gramática de valências também designada por “gramática de dependências”  é um
modelo teórico de análise fundado por Tesnière (1969), na obra Éléments de Syntaxe
structurale.  Em consonância com a proposição da centralidade do verbo defendida
principalmente por Tesnière, Fillmore (1968), Chafe (1970), Ignácio (1984), entre outros,
Borba (1996) lança a gramática de valências do português.

Segundo Borba (1996),

as primeiras idéias sobre valência se devem a Tesnière, que é quem parte do verbo
como núcleo oracional, tomando-o como uma espécie de pólo imantado, capaz de
atrair um número mais ou menos elevado (?) de actantes, comportando um número
variável de pontos de atração capazes de manter esses actantes sob a sua
dependência (Borba 1996: 19).

Segundo o princípio da centralidade do verbo,  a oração se estrutura a partir da valência
verbal, ou seja, cada verbo exige um determinado número de elementos, com determinadas
características sintático-semânticas, que com ele comporão a oração. Esses elementos são
constituintes obrigatórios que vão preencher as “casas vazias” da estrutura oracional. Na
Gramática de Casos, esses elementos desempenham determinadas funções semânticas como
Agente, Paciente, Instrumental, Experimentador, etc. Esses são chamados de casos ou papéis
semânticos ou papéis temáticos. Ao assumirem as funções de constituintes oracionais são
também chamados de argumentos (Ignácio 2002).

Segundo Ignácio (2002), Tesnière

propôs uma nova nomenclatura para os constituintes da oração,   chamando de
ACTANTES os que, segundo ele, funcionam como complementos do verbo
(Sujeito, Objeto Direto e Objeto Indireto), e de CIRCUNSTANTES aos Adjuntos
Adverbiais. Ao Agente da Passiva chamou de Contra-Sujeito. Embora coloque o
Sujeito1 no mesmo nível sintático do Objeto, reconhece a sua predominância

1 IGNÁCIO, S. E. (2002: 115) alerta-nos quanto ao que se segue: Ainda que o Sujeito se coloque ao mesmo nível
dos demais complementos verbais, cumpre destacar a sua importância como ponto de referência na classificação
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semântica, por isso o denomina de Actante de primeiro grau, seguido do Objeto
Direto (Actante de segundo grau) e do Objeto Indireto (Actante de terceiro grau)
(Ignácio 2002: 110, grifos do autor).

Assim, valência é a propriedade que tem uma classe de elementos, de poder ligar-se
com classes específicas de outros elementos, sendo que esta mesma classe se distingue de
outras de mesmo nível sintagmático.  Isso amplia o sentido da expressão gramática de
valências abrangendo também o regime dos nomes, dos adjetivos e de alguns advérbios.

A gramática de valências (doravante GV) é uma gramática de dependências, que se
baseia na relação estabelecida entre categorias de níveis diferentes, entre elementos básicos (=
palavras) ou categorias básicas correspondentes aos elementos básicos que (co)ocorrem num
contexto.

Uma GV, segundo Borba (1996), se constrói considerando que os itens léxicos da
língua ora têm valor absoluto, como "caneta, gato" e são semanticamente auto-suficientes,
tendo necessidade de vinculação nula; ora têm valor relativo, como "filho, saudade" e são
semanticamente incompletos, necessitando, portanto, ligar-se a outros para que se realizem
plenamente. Uma palavra como "caneta", explica o autor, vale por si mesma e tem um valor
semântico específico; já uma palavra como "filho" implica outra que completa a expressão
"filho de". Por isso se diz que itens como "filho, pai, genro, vizinho" são semanticamente
incompletos, por conter uma casa vazia destinada a ser preenchida por outro elemento.

Borba (1996) utiliza o termo valência em três níveis: 1º Valência quantitativa – diz
respeito ao número de argumentos que um predicado pode ter (ex.: P(A);  P(A, A); P(A,
A, A); P(A, A, A, A). Desse ponto de vista um item lexical pode ser avalente ou
monovalente, divalente, trivalente e tetravalente. 2º Valência sintática ou morfossintática –
trata das características morfossintáticas dos elementos que constituem os argumentos. Assim,
o verbo "comprar" prevê um SN1 (sujeito) e um SN2 (objeto). 3º Valência Semântica – é
deduzida da observação das regularidades ou compatibilidades das unidades que operam nas
sequências.  Das propriedades semânticas dos verbos decorrem os papéis semânticos e traços
que caracterizam os argumentos.

6. Funcionalismo

O funcionalismo norte-americano concebe a linguagem como um instrumento de
interação social, privilegiando o uso da língua. Segundo os funcionalistas, a situação real de
comunicação determina a estrutura gramatical de modo tão sistemático que o linguista tem que
“observar o comportamento comunicativo dos usuários da língua, se quer compreender, de
modo mais profundo, o funcionamento da linguagem” (Martelotta 2006).

Desta forma, os funcionalistas se baseiam na utilização concreta da língua pelos
falantes, admitindo que a gramática se molda a partir do uso em situações comunicativas reais,
ou seja, a partir do discurso. Entende-se por discurso as estratégias criativas utilizadas pelo
falante para organizar funcionalmente  seu texto para um determinado ouvinte em uma
determinada situação comunicativa. A gramática é, pois, o resultado da cristalização ou
regularização de estratégias recorrentes, desenvolvidas no discurso (Martelotta 2006).

semântica do verbo. É a partir das relações entre o verbo como Predicador e o Sujeito como argumento de
primeiro grau, que podemos identificar o verbo como sendo de AÇÃO, de PROCESSO e de ESTADO.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3865



A sintaxe, a semântica e a pragmática são relacionadas e interdependentes. Segundo
Furtado da Cunha, Costa e Cezario (2003),

ao lado da descrição sintática, cabe investigar as circunstâncias discursivas que
envolvem as estruturas linguísticas e seus contextos específicos de uso. Segundo a
hipótese funcionalista, a estrutura gramatical depende do uso que se faz da língua, ou
seja, a estrutura é motivada pela situação comunicativa. Nesse sentido, a estrutura é
uma variável dependente, pois os usos da língua, ao longo do tempo, é que dão forma
ao sistema. A necessidade de investigar a sintaxe nos termos da semântica e da
pragmática é comum a todas as abordagens funcionalistas atuais (Furtado da Cunha;
Costa e Cezário  2003: 29).

7. A transitividade: das gramáticas escolares ao funcionalismo linguístico

As Gramáticas Tradicionais apresentam a transitividade como uma propriedade do
verbo. Além disso, os autores desses manuais de gramática, ao tratarem dos verbos quanto à
predicação, adotam concepções diferentes. Said Ali (1964), por exemplo, acolhe sob o rótulo
de intransitivos, tanto os verbos, comumente, rotulados assim pela maioria dos autores que
abordam a questão, quanto alguns verbos considerados pela NGB (1959) e seus seguidores
como verbos transitivos indiretos. Nessa perspectiva classificatória, estão os verbos
“depender” e “competir”, nos exemplos do próprio autor: "O bom resultado depende do
esforço" / "O ensino compete ao mestre." Ainda que a proposição de Said Ali (1964) esteja
respaldada pela concepção latina de transitividade por ele adotada, não atenua o problema que
envolve a questão.

Cegalla (1979), por sua vez, apresenta dezesseis verbos, considerando-os
“essencialmente intransitivos”. Os verbos arrolados por ele são: "anoitecer, crescer, brilhar, ir,
agir, nascer, latir, rir, tremer, brincar, chegar, vir, mentir, suar, adoecer, etc." O autor registra
essa lista de verbos em forma de  observação, sem deixar claro o critério que adotou para
agrupar verbos de naturezas sintático-semânticas distintas.

Já Kury (1996) e Rocha Lima (1998) dão aos verbos “ir” e “morar” um tratamento, que
difere totalmente da NGB (1959) e também da maioria dos gramáticos pesquisados. Kury
considera o verbo “ir” numa frase semelhante a que se segue: Ana foi à UFES, como verbo
transitivo adverbial, Rocha Lima o classifica como transitivo circunstancial. Defende este
autor que o elemento locativo é tão indispensável à construção do verbo quanto os demais
complementos verbais. Instaura-se, com isso, uma outra questão que envolve a noção de
complemento e adjunto, já que na proposta desses dois autores o sintagma preposicionado à
UFES, neste caso, é considerado um complemento verbal, não adjunto adverbial de lugar
como querem a maioria dos gramáticos.

A complexidade que envolve a noção de transitividade e a divergência classificatória
apontam para a necessidade de se buscar, a partir de um referencial teórico, uma orientação
que nos permita entender o fenômeno de transitividade. Por isso, buscamos no funcionalismo
linguístico, sobretudo na proposição de Hopper e Thompson (1980), a ferramenta que nos
permite descrever e explicar o fenômeno em questão.

Para Hopper e Thompson (1980), a transitividade refere-se à transferência de uma ação
de um agente para um paciente e, por conseguinte, quanto mais efetiva for a transferência mais
transitiva será a sentença.  Hopper e Thompson (1980) concebem a transitividade como sendo
uma propriedade escalar, vista no contínuo, que fica condicionada por fatores sintáticos,
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semânticos e discursivos. Os autores exibem dez parâmetros a partir dos quais a transitividade
oscila entre a alta transitividade e a baixa transitividade. No quadro a seguir, registramos
esses parâmetros.

Quadro 1: Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980).

Segundo Hopper e Thompson (1980), cada parâmetro pode ser explicado assim: (1)
uma ação só pode ser transferida se houver, pelo menos, dois participantes: A e O (Sara
abraçou João VS. Sara partiu); (2) ações podem ser transferidas de um participante para
outro, enquanto que estados, não (Maria  empurrou Ana VS. Lara admira Sara); (3) uma
ação vista de seu ponto final é mais efetivamente transferida para um paciente do que uma
ação vista em desenvolvimento (Eu comi a maçã VS. Eu estou comendo a maçã); (4) ações
realizadas sem nenhuma fase de transição óbvia entre o início e o fim tem um efeito
marcadamente maior do que ações inerentemente contínuas (Pedro chutou a bola VS. Pedro
carregou a bola); (5) quando A age intencionalmente, a ação se dá mais efetivamente do que
quando não há uma intenção definida (Vera escreveu seu nome na areia (intencional) VS.
Vera  esqueceu seu  nome (não intencional); (6) a polaridade refere-se à distinção entre
afirmação e negação, sendo a afirmação mais efetiva do que a negação (Ana comeu o lanche
VS. Ana não comeu o lanche ); (7) uma ação que não aconteceu, ou que é descrita como
ocorrendo no plano irreal, é menos efetiva do que uma que ocorreu ou que corresponde a um

COMPONENTES ALTA
TRANSITIVIDADE

BAIXA
TRANSITIVIDADE

Participantes Dois ou mais Um

Cinese Ação Não ação

Aspecto Perfectivo Não Perfectivo

Pontualidade Pontual Não pontual

Intencionalidade
do sujeito

Intencional Não intencional

Polaridade da
oração

Afirmativa Negativa

Modalidade da
oração

Realis Irrealis

Agentividade Agentivo Não agentivo

Afetamento de O O totalmente afetado O não afetado

Individualização
de O

O individuado O não individuado
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evento no plano real (João comprou uma moto nova VS. João vai comprar uma moto nova);
(8) participantes com maior potencial de agentividade podem transferir uma ação mais
efetivamente do que participantes com potencial menor de agentividade (Mara abriu a porta
VS. O vento abriu a porta); (9) a transferência de uma ação ocorre em maior grau se o
paciente for totalmente afetado (Sandra bebeu o leite todo VS. Sandra bebeu um pouco do
leite); (10) uma ação pode ser mais efetivamente transferida para um paciente individuado do
que para um não individuado (Maria ama seu namorado VS Mara ama sanduíche. Hopper e
Thompson (1980) apresentam este último parâmetro nos traços a seguir:

Individuado Não individuado

Próprio Comum

Humano, animado Inanimado

Concreto Abstrato

Singular Plural

Contável Incontável

Referencial,
definido

Não referencial

Quadro 2: Propriedades da individuação por Hopper e Thompson (1980)

8. Metodologia

As formas linguísticas são motivadas por fatores de natureza comunicativa, social,
cognitiva, estrutural e histórica. Esses fatores, em conjunto, atuam de modo diverso nos
diferentes contextos de comunicação, complementando-se em uns casos e anulando-se em
outros. Daí, a necessidade de se adotar uma metodologia que considere a interdependência
desses fatores e também sua atuação contextualmente diferenciada (Furtado da Cunha; Bispo e
Silva 2013).

Este trabalho faz parte de um trabalho maior que desenvolvemos em nosso estágio de
pós-doutorado. O nosso interesse foi o de explicar o fenômeno da transitividade de verbos de
posse, a partir das duas perspectivas teóricas, a saber: funcionalista da linguagem, em especial
os parâmetros de Transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980) e também da
gramática de valências proposta por Borba (1996).

O corpus se constitui de textos de circulação social, coletados de forma manual e
também por meio de ferramenta digital que permite o levantamento dos verbos "comprar",
"vender", "alugar" e "emprestar" em sua ambiência linguística. Esse procedimento se deu em
função da facilidade que ele proporciona ao direcionar aos mais variados textos encontrados
na internet. Neste artigo, elegemos dois exemplos com o verbo “comprar”,  "vender", "alugar"
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e "emprestar" para descrever e explicar o seu funcionamento em anúncios publicitários,
manchetes, notícias etc.

Partiremos da rede argumental potencial dos verbos “comprar”, “vender”, “alugar” e
“emprestar”, registrando exemplos colhidos do dicionário de Luft (1996), em seguida,
observaremos nos dados, em contexto de uso, o comportamento sintático, semântico,
discursivo e pragmático desses verbos. Nesse sentido, levaremos em consideração a valência
dos verbos nos enunciados (como eles combinam e com qual elemento combinam). Isso é
uma é uma consequência de como eles se relacionam no frame semântico EVENTO
COMERCIAL.

Concordamos com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) que para pesquisarmos o
uso da língua em situações reais de interação comunicativa, “a aferição da frequência de
ocorrência de um dado fenômeno linguístico é muito importante”, porém o fato de optarmos
por uma análise essencialmente qualitativa para apresentarmos, neste artigo,  não invalida a
reflexão que o fenômeno da transitividade promove.

9. Análise dos verbos "comprar", "vender", "emprestar" e "alugar" à luz da gramática
de valências e dos parâmetros de transitividade de Hopper e Thompson (1980)

9.1 Comprar

O verbo “comprar” no sentido de “adquirir por dinheiro” tem, potencialmente, os
seguintes lugares: X = agente; Y = objeto da compra [+concreto; +animado]; Z = a pessoa
que vende (sendo proprietário ou intermediador); por W = preço do objeto comprado. (Ex.:
Para a filha comprou um bracelete a um joalheiro por dez mil cruzados, Luft 1996: 129).

O verbo "comprar" no excerto extraído da Revista Veja:

comporta-se como verbo de ação-processo, tem como sujeito: 2 milhões de pessoas, com os
traços: [+humano; +intencional], com o objeto: o iPhone 5, com os traços: [+concreto]. A rede
argumental essencial permite-nos afirmar que "comprar" comporta-se como verbo de valência
2.

No que tange aos parâmetros de Hopper e Thompson (1980), há dois participantes, um
agente, intencional, ação, pontual, perfectivo, realis, a oração é afirmativa, o objeto é afetado e
parcialmente individuado, uma vez que apresenta as seguintes características: concreto,
singular, contável e referencial. Por apresentar essas características, a oração na qual o verbo
"comprar' está inserido é de transitividade alta.

O verbo "comprar" no slogan do anúncio publicitário da Empresa Eletrocity:

Para aumentar o embaraço, o rival google planeja um programa de mapeamento para ser vendido pela loja de aplicativo
do iPhone, só não se fala em tragédia corporativa porque a Apple, mesmo sem norte, é muito admirada: 2 milhões de
pessoas compraram o iPhone 5 no primeiro dia de pré-venda on-line e 15% dos usuários adotaram o iOS 6 logo no
primeiro dia. (Revista Veja - Edição 2288, 26 de set de 2012, p. 92, grifo nosso).

ELETROCITY
Todo mundo compra aqui

www.eletrocity.com
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comporta-se como verbo de ação-processo, tem como sujeito: todo mundo, com os traços:
[+humano; +intencional], com capacidade para a realização da compra no estabelecimento
anunciante, porém o objeto da compra não está explicitado.

Concordamos com a tese de  Dias e Dalmaschio (2008: 94) de que "mesmo que esse
lugar-complemento não seja ocupado lexicalmente, ele continua produzindo efeitos",
sobretudo se considerarmos o papel que o slogan desempenha na publicidade.

O slogan, como definem Rabaça e Barbosa (2001:  684), pode apresentar-se em "frase
concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil percepção e memorização, que
apregoa as qualidades e a superioridade de um produto, serviço ou ideia."

Quanto ao conteúdo temático, o slogan

serve ao discurso político, religioso e comercial e tem como objetivo apelar às
paixões, à emoção ou ao entusiasmo por uma idéia ou produto. Como se filia a
grupos distintos, tem nesses grupos finalidades diferentes, mas mantém o princípio,
ou estabilidade, que o caracteriza como gênero. Sua estrutura composicional se
realiza via texto objetivo, repetitivo e apelativo, nas modalidades impressa e virtual,
“tem tendência a enunciação anônima, comporta uma ou mais figuras retóricas, age
tanto pelo que não diz quanto pelo que diz, dissimula aquilo com que persuade e é
um “prêt-a-penser” que pára o pensamento, impedindo-o de refletir” (Gabler et al.
2001: 78, apud Arruda 2009).

O slogan, em análise, estrutura-se assim: Todo mundo + compra + Ø + aqui. O lugar-
complemento não preenchido lexicalmente, nesse slogan, parece uma estratégia utilizada pelo
publicitário.

9.2 Vender

O verbo “vender” no sentido de “ceder por certo preço” tem, potencialmente, os
seguintes lugares: X = agente; Y = objeto da venda [+concreto; -animado]; Z = a pessoa que
compra; por W = preço do objeto vendido. (Ex.: Meu vizinho vendeu a casa a um médico por
uma fortuna, Luft 1996: 528).

O exemplo foi coletado de A Tribuna, jornal de grande circulação no Estado do
Espírito Santo:

A notícia do dia 22 de março de 2014, informa ao leitor que uma professora de dança
vende amendoim, de segunda a sexta-feira, em um cruzamento no Centro de Vitória-ES.

Do ponto de vista da gramática de valências de Borba (1996), a análise do verbo
“vender” permite-nos classificá-lo como verbo de ação-processo e está empregado no sentido
de “ceder por certo preço”, seleciona um sujeito agente [+humano]: professora, com intenção
de agir [+intencional] e tem controle sobre a ação de vender: amendoim, [+controlador].  O
verbo “vender”, nesta ambiência linguística, está se comportando como um verbo de valência
dois, uma vez que seleciona um sujeito agente e um complemento concreto: amendoim.

Professora vende amendoim no Centro
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Ao aplicarmos os parâmetros de Hopper e Thompson (1980), observamos que: há dois
participantes; há ação; perfectividade; há um evento concluído, pontual: vende, já que, em
manchetes, o emprego do presente correspondendo ao passado recente se verifica com maior
frequência. Além disso, Silva (2013, p. 83) assegura que o uso do presente nas manchetes de
capa se deve à motivação de caráter discursivo, uma vez que confere à manchete um estatuto
de novidade e instantaneidade. Há um agente; há intencionalidade; quanto à polaridade é
afirmativa; quanto ao modo é realis; o objeto é afetado e parcialmente individuado.

O exemplo com o verbo "vender" foi extraído da seção Polícia do site da Folha Vitória,
jornal de Vitória-ES:

"vender" comporta-se como verbo de ação-processo e está empregado no sentido de “ceder
por certo preço”, seleciona um sujeito agente [+humano]: o homem, com intenção de agir
[+intencional] e tem controle sobre a ação de vender: uma bicicleta, [+controlador].  O verbo
“vender”, nesta ambiência linguística, está se comportando como um verbo de valência dois,
uma vez que seleciona um sujeito agente e um complemento concreto: uma bicicleta.

Quanto aos parâmetros de Hopper e Thompson (1980), há dois participantes, um
agente, intencional, há ação, pontualidade, perfectividade, realis, a oração é afirmativa, o
objeto é afetado e parcialmente individuado. Por apresentar essas características, a oração na
qual o verbo "comprar' está inserido é de transitividade alta.

9.3 Alugar

O verbo “alugar” no sentido de “dar em aluguel, ceder temporariamente mediante
pagamento” tem, potencialmente, os seguintes lugares: X = agente; Y = objeto do aluguel
[+concreto; -animado]; Z = a pessoa que aluga; por W = preço do objeto alugado. (O primo
alugou-lhe um apartamento, Luft 1996: 51).

O exemplo a seguir foi extraído do site jurisway:

"Alugar" comporta-se como um verbo de ação-processo, com o sentido de "ceder
temporariamente mediante pagamento", tem um sujeito agente [+humano]: eu, com intenção
de agir [+intencional] e tem controle sobre a ação de alugar: uma casa, [+controlador]. Há três
argumentos presentes: eu, uma casa e para uma amiga, logo tem valência 3.

Com relação aos parâmetros de Hopper e Thompson (1980), há dois participantes, um
agente, intencional, há ação, pontualidade, perfectividade, realis, a oração é afirmativa, o
objeto é afetado e parcialmente individuado. Por apresentar essas características, a oração na
qual o verbo "alugar' está inserido é de transitividade alta.

Homem é baleado após cobrar dívida da venda de bicicleta na Serra

(...)De acordo com informações da polícia, o homem, que estava desempregado, vendeu uma bicicleta e não
recebeu o dinheiro. Ao cobrar o pagamento do comprador, ele foi baleado. (...). Disponível em:
http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2014/04/homem-e-baleado-apos-cobrar-divida-da-venda-de-bicicleta-na-
serra.html. Acesso em: 22 de abril de 2014.

Aluguei uma casa para uma amiga, sem contrato. Nos primeiros meses os aluguéis foram pagos normalmente, agora,
ela disse que somente pagará quando puder. Afinal, a locação depende de contrato ou pode ser apenas verbal?
(Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?pagina=1&idarea=40&idmodelo=3880. Acesso em: 05 de
dez de 2013)
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A placa informa:

O verbo "alugar", igualmente ao exemplo anterior, comporta-se como  ação-processo,
com o sentido de "ceder temporariamente mediante pagamento", tem um sujeito agente
[+humano]: nós = Luiz, com intenção de agir [+intencional] e tem controle sobre a ação de
alugar: materiais ( caixas térmicas, tendas, freezers, pratos, talheres, taças, rechaud, jogos de
mesa, tampões, toalhas de mesa, cobre manchas, capas de cadeiras, etc...). Realiza-se com dois
argumentos: nós (= Luiz) e os materiais, que são arrolados a seguir; é, portanto, um verbos de
valência 2.

No que tange aos parâmetros de Hopper e Thompson (1980), há dois participantes, um
agente, intencional, há ação, pontualidade, perfectividade, realis, a oração é afirmativa, o
objeto é afetado e parcialmente individuado. Por apresentar essas características, a oração na
qual o verbo "alugar' está inserido é de transitividade alta.

9.4 Emprestar

O verbo “emprestar” no sentido de “ceder, pôr à disposição por certo tempo", tem,
potencialmente, os seguintes lugares: X = agente; Y = objeto do empréstimo; Z = a pessoa a
quem o objeto é emprestado. (Empresto livro aos colegas, Luft 1996: 234).

"Emprestar" na notícia abaixo:

é um verbo de ação-processo, apresenta três argumentos: um sujeito (agente) com o traço
[+humano]: Kate Hudson, que tem a intenção de emprestar: a sua casa, objeto afetado,
individuado; tem um outro argumento: beneficiário - Lea Michelle (= para ela). Além disso, a
oração é altamente transitiva, uma vez que tem mais de dois participantes. E também cinese;
pontualidade; perfectividade; polaridade afirmativa, realis.

No site de informações sobre seguros de carro, observamos que "emprestar" comporta-
se como:

Alugamos materiais para eventos em geral
caixas térmicas, tendas, freezers, pratos, talheres, taças, rechaud, jogos de mesa, tampões, toalhas de mesa, cobre
manchas, capas de cadeiras, etc...
Ligue e faça seu orçamento sem compromisso.
Luiz Tel.: (27) 3299-0064 e 99707-1004.

Lea Michelle contou que a atriz Kate Hudson emprestou a sua casa para ela e a família após a morte de Cory Monteith e
que isso foi fundamental para a sua recuperação.
(Disponível em: http://www.purepeople.com.br/noticia/lea-michele-fala-sobre-o-namorado-cory-monteith-na-tv-ele-era-
o-maior-homem_a13820/3/ Notícia. Acesso em: 12 de dez de 2013).

O segurado emprestou o carro para um amigo e houve um acidente. A seguradora pode recusar o pagamento da
indenização? (Disponível em: http://seguro.omelhortrato.com/post/O-segurado-emprestou-o-carro-para-um-amigo-e-
houve-um-acidente-A-seguradora-pode-recusar-o-pagamento-da-indenizacao.aspx. Acesso em: 12 de dezembro de 2013)
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verbo de ação-processo, apresenta três argumentos: um sujeito (agente) com o traço
[+humano]: o segurado, que tem a intenção de emprestar: o carro, objeto afetado, individuado;
tem um outro argumento: beneficiário - para um amigo. Além disso, a oração é altamente
transitiva, uma vez que tem mais de dois participantes. E também há cinese; pontualidade;
perfectividade; polaridade afirmativa, realis.

10. Considerações Finais

Como vimos os verbos "comprar", "vender", "alugar" e "emprestar" se inserem em
cenas de ação comercial que envolvem: comprador, vendedor, locatário e alguém que
empreste, bens e dinheiro. De acordo com os frames semânticos, para compreender estas
palavras, nós precisamos de ter acesso a um frame Evento Comercial, que proporciona o
background de conhecimento, com base em nossa experiência. Dentro desse escopo, esses
verbos selecionam como argumentos: A1 = agente, humano, intencional; A2 = objeto,
concreto; A3 = vendedor e A4 = preço do objeto (exemplos elaborados: João comprou um
IX35 de Pedro por R$99.000,00 e Pedro vendeu um IX35 para João por R$99.000,00). Porém,
ao analisarmos a língua a partir do uso, observamos que a rede argumental desses verbos
apresenta outra configuração, como atestam os exemplos retirados do corpus.

Com relação à transitividade, na perspectiva de Hopper e Thompson (1980), que
propõem uma análise desse fenômeno de forma escalar e gradiente, toda oração é classificada
como transitiva, não apenas o verbo. Cada um dos parâmetros proposto pelos autores
contribui para a ordenação de orações na escala de transitividade, de acordo com o grau de
transitividade que manifestam. Daí, falar em transitividade alta ou baixa, uma vez que quanto
mais traços de alta transitividade uma oração exibe, tanto mais transitiva ela é. A oração
transitiva canônica - a mais alta na escala de transitividade – é aquela em que os dez
parâmetros traços (parâmetros) são marcados positivamente. Os excertos com os verbos
"comprar", "vender", "alugar" e "emprestar mostraram-se altamente transitivos.

Hopper e Thompson  (1980) associam a transitividade a uma função discursivo-
comunicativa: o maior ou menor grau de transitividade de uma sentença reflete a maneira
como o falante estrutura o seu discurso para atingir seus propósitos comunicativos.

A transitividade oracional está relacionada a uma função pragmática. O modo como o
falante organiza seu texto é determinado, em parte, pelos seus objetivos comunicativos e, em
parte, pela sua percepção das necessidades do seu interlocutor. Nesse sentido, o texto
apresenta uma distinção entre o que é central e o que é periférico.
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