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RESUMO 

A seguinte iniciação científica de cunho descritivo-analítico intitulado “Revisitando a 

transitividade verbal em corpora escritos: uso e transitividade” pauta-se em dados atuais do 

português brasileiro. Esse projeto tem como objetivo pesquisar em jornais os verbos que 

implicam em mudança de sentido quando mudam sua transitividade e verificar se esses 

estão sendo utilizados quanto a norma padrão da regência verbal pregada pelas gramáticas 

normativas  e  descritivas  nesses  jornais.  Para  isso,  são  considerados  os  apectos do 

português culto venculado pela mídia impressa em dois jornais: um de grande circulação 

nacional (Folha de São Paulo) e outros dois de circulção local (Jornal Itajubá Notícias e O 

Popular), os quais foram utilizados para o levantamento de dados da pesquisa. A 

metodologia utilizada nesse projeto foi o levantamento bibliográfico dos verbos tanto no 

jornal Folha de São Paulo em suas três edições do mês de outubro de 2014 e uma do mês 

de janeiro de 2016, nos livros de gramáticas normativas, editoriais e monografias, em três 

edições do jornal Itajubá Notícias no mês de julho de 2015 e uma edição do jornal O Popular 

de 2016. Como resultado da pesquisa durante esses meses pode-se concluir que até o 

momento quase todos os verbos utilizados por esses meios de comunicação estão em sua 

norma padrão quanto sua transitividade verbal, sobretudo no Jornal Folha de São Paulo. 

Espera-se que a pesquisa possa contibuir nos estudos sintáticos de futuros pesquisadores 

e estudantes de Letras. 
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INTRODUÇÃO 

Esse relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas, no período que 

compreende os meses de março de 2015 a fevereiro de 2016, sobre o projeto intitulado: 

“Revisitando a transitividade verbal em corpora escritos: a gramática e o uso”, a qual foi 

selecionada pela bolsa de projetos de iniciação científica da FAPEMIG do projeto PIBIC. 

O trabalho englobou um aspecto sintático do Português Brasileiro: a regência verbal 

variável. Esse aspecto da língua se dá devido à denamicidade da língua, tanto na fala 

quanto na escrita. 

Muitos verbos regem preposições, sendo classificados, pelos manuais de gramática 

como verbos transitivos indiretos ou transitivos relativos. Porém há aqueles verbos cujo 

complemento não é regido pela preposição, aos quais se dá o nome de objeto direto. 

Por outro lado, existem verbos que são chamados de bitransitivos, ou seja, eles 

necessitam de um argumento interno direto e um argumento interno indireto. Nessas 

categorias de verbo, somam-se os chamados verbos de ligação, cuja finalidade é 

vencular o sujeito ao seu predicado. 

Nessa pesquisa os verbos analisados foram aqueles que apresentam uma 

mudança semântica ao regerem ou não uma preposição, ou seja, os que são 

classificados como transitivo direto, indireto ou bitransitivo. 

Para os 12 meses em que a pesquisa foi realizada, ela se centralizou em gramáticas 

normativas e nos jornais selecionados, porém com a necessidade de aumento do corpus 

outro jornal foi selecionado: O Popular da região metropolitana de Goiás, o qual também 

possui uma menor circulação. Sendo assim, neste relatório estão sendo apresentadas os 

resultados encontrados ao longo da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

Para que a pesquisa fosse desenvolvida, buscou-se alcançar os seguintes 

objetivos: 

1. Geral  

Investigar verbos de transitividade variável no português brasileiro a partir de textos 

escritos na mídia impressa. 

 

2. Específicos  

(i) Verificar em que medida a transitividade verbal influência nas informações e nos 

dados transmitidos ao leitor; 

 

(ii) Evidenciar a variação de transitividade verbal face à prescrição normativa; 

 

(iii) Correlacionar a ocorrência do fenômeno a outros trabalhos existentes sobre a 

temática; 

 

(iv)  Verificar quais dos gêneros textuais apresentam tendência a um 

comportamento variável da regência, afastando-se das prescrições normativas. 



METODOLOGIA 

A pesquisa realizada apoiou-se na análise de quatro gramáticas normativas do 

Português Brasileiro, sendo elas: Marcos Bagno (2011), Cegalla (2008), Cunha e Cintra (1985) 

e Cipro Neto e Infante (1998), além das monografias de Oliveira (2010) e Silva (2010/2011), 

sendo que estas apresentam análises relacionadas à sintaxe e à transitividade verbal.   

Em busca de uma análise gramatical dos verbos que circulam na mídia jornalística, 

foram selecionados três jornais que se apresentam divididos em duas categorias: regional e 

nacional. 

Compondo a categoria nacional, obteve-se o “Folha de São Paulo” e, na regional, o “O 

Popular” e o “Itajubá Notícias”. Do jornal “Folha de São Paulo” as edições utilizadas foram três 

do mês de outubro de 2014, isto é, do dia 11 ao dia 25 de outubro. Já do jornal “Itajubá Notícias” 

as edições escolhidas foram a do mês de julho de 2015, duas do mês de agosto de 2015, e do 

jornal “O Popular” analisou-se edições dos meses de setembro e dezembro de 2015 e de janeiro 

e fevereiro de 2016.  

Selecionados os jornais, fez-se um estudo dos gêneros constituintes do jornal e, 

posteriormente, uma seleção daqueles que iriam ser utilizados nesta iniciação. Dessa forma, 

apresenta-se o seguinte gráfico de gêneros:   

 

Gráfico 1: Gráfico de gêneros 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Com a seleção dos gêneros iniciou-se o cotejo pelos verbos que apresentam regência 

variável no português. Ou seja, os complementos verbais podem ser um objeto direto, fazendo 

do verbo um verbo transitivo direto, um objeto indireto, em que ele se tronará um verbo transitivo 

indireto, um verbo bitransitivo ou um verbo que não precise desse complemento, chamando-o 

assim de verbo intransitivo.  



A tabela a seguir demonstra quais são os verbos mais recorrentes nas gramáticas 

abordadas quanto às suas transitividades.   

 

Tabela 1: Transitividade verbal 
Fonte: Levantamento bibliogáfico 
 

Tais verbos foram utilizados como base para a análise do corpus da pesquisa, sendo 

observado que além de serem os mais recorrentes nas gramáticas normativas, também 

possuíam uma maior incidência nos gêneros analisados.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O levantamento bibliográfico para essa pesquisa pautou-se em autores e linguistas 

 já renomados, os quais foram relevantes ao projeto devido a suas divergências de verbos 

estudados, de conceitos quanto à transitividade e de exemplos. 

Cada autor traz em seu livro uma explicação para transitividade e uma divisão, como 

por exemplo os autores Cipro Neto e Infante que trazem em sua gramática (1998) que “a 

regência verbal se ocupa do estudo da relação que se estabelece entre os verbos e os  

termos que os complementam”, os quais podem ser um objeto direto, um indireto ou ainda um 

objeto direto e indireto, ou um complemento que os caracterizem, no caso dos adjuntos 

adverbiais. 

Para eles, para estudar a regência verbal, os verbos devem ser agrupados de acordo 

com sua transitividade, porém ela não é um fato absoluto, pois um verbo pode atuar de formas 

diferentes em diferentes frases. O último grupo a ser abrangido pelos autores, é o grupo de 

verbos cujas mudanças de transitividade estão relacionadas com mudanças de significado. 

Já para Cunha e Cintra, por exemplo, “a regência verbal é o movimento lógico 

irreversível de um termo regente a um regido”, ou seja, um termo regido é aquele que é 

necessariamente exigido pelo outro, como por exemplo, a conjunção embora que pede o verbo 



no subjuntivo, porém não exige obrigatoriamente essa conjunção. Logo a conjunção é o termo 

regente, e a forma verbal o termo regido. 

Por outro lado para Cegalla (2008) “a sintaxe de regência ocupa-se das relações de 

dependência que as palavras mantêm na frase”, ou seja, “regência é o modo pelo qual um 

termo rege outro que o complementa”. (CEGALLA, 2008, p. 483). 

Marcos Bagno, em sua gramática intitulada Gramática Pedagógica do Português 

Brasileiro (2011), abrange matérias da língua portuguesa de uma forma atual, trazendo 

exemplos do dia-a-dia, assim como definições de temas de estudiosos modernos da língua. 

 

O estudioso além de apresentar   seções que tratam sobre os complementos verbais, 

sintagmas verbais, transitividade e valência, trata também sobre a regência verbal, a qual é 

definida por ele como “a relação dos verbos com a preposição que introduz os complementos 

oblíquos” (BAGNO, 2011, p. 519). Relata também sobre a mudança da regência verbal 

histórica dos verbos, pois com a modificação da fala, os verbos também modificam seu 

sentido, mudando assim suas transitividade. Para tanto, apresenta os principais verbos que 

se modificaram em um quadro comparando as regências arcaicas e clássicas  com  a  

contemporânea,  assim  como  as  regências  prescritivas  e  descritivas fazendo o contraste  

entre a prescrição tradicinalista e a lista oferecida por Bechara. 

 

A tabela abaixo representa quantos verbos cada autor trouxe em sua gramática. 
 

 
Tabela 3: Verbos analisados  
Fonte: Levantamento Bibliográfico 

 

 

Contudo, as gramáticas estudadas forneceram os dados necessários para o 

levantamento do corpus da pesquisa, ou seja, todas as frases existentes nos jornais era 

analisadas segundo à transitividade pregada por esses linguístas



RESULTADOS 

Após o término das análises constatou-se que o jornal Folha não 

apresentou desvios da norma padrão, ou seja, os redatores utilizam os verbos 

em sua transitividade pregadas pelas principais gramáticas do português e isso 

implica tanto nos editoriais, que são lidos geralmente por leitores de mais 

informações, como nas notícias e reportagens, cujos leitores são aqueles menos 

informados. 

Dentre os 234 textos analisados, sendo eles 9 editoriais, 34 notícias, 10 

reportagens e 27 cartas ao leitor do jornal Itajubá Notícias e 25 reportagens e 5 

notícias do jornal O Popular, existem frases que possuem os verbos que 

apresentam desvio quanto seu uso. Verifica-se que o verbo “chegar” e “voltar” 

são aqueles com mais incidência, e que verbos como “preferir” e “visar” 

aparecem apenas em algumas frases, assim como os verbos “lembrar” e 

“assistir”.  

Observa-se também desvios quanto ao verbo “agradar”, sendo esse 

utilizado como verbo transitivo direto, quando na verdade deveria ser utilizado 

como indireto, e aquele, que embora não seja um verbo estudado pelos 

gramáticos, apresentou um desvio, pois foi utilizado como um verbo transitivo 

indireto. O verbo “atender” também foi encontrado no com um desvio quanto a 

transitividade verbal, porém esse foi utilizado pelo jornal O Popular no dia 03 de 

fevereiro de 2016. 

A tabela abaixo representa em quantas frases foram encontrados os 

desvios e em que quantidade os verbos são utilizados sem seguir a transitividade 

pregada pelas gramáticas, além de demonstrar quantas frases ao todo foram 

relevantes ao trabalho. 



 

Tabela 2: Desvios encontrados 
Fonte: Corpus da pesquisa 

 

Pode-se perceber então que dentre os três corpus selecionados foram 

encontradas diversas frases relevantes para a pesquisa, porém algumas não 

contêm nenhuma inadequação quanto ao uso da transitividade dos verbos, já 

outras possuem esse desvio. Os verbos mais encontrados foram os citados 

acima e observa-se que em cada frase que os verbos assumem uma regência 

diferente e é o contexto que determina se esses regem ou não uma preposição. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa se mostrou relevante, pois a partir dela pode-se observar que 

os jornais utilizados para análise (Folha, 2014, Itajubá Notícias, 2015 e O Popular 

2016) tanto no gênero textual editorial, o qual é voltado para um público leitor 

com mais informações, como as reportagens e notícias que são em sua maioria 

coerentes com a forma padrão quanto à regência de verbos que mudam de 

sentido ao alterarem de transitividade, porém, sobretudo o jornal Itajubá Notícias 

e O Popular, apresentam alguns desvios das normas pregadas nas gramáticas. 

Por outro lado, esse mesmo fato fez com que o trabalho se tornasse 

desafiador, pois houve uma necessidade de ampliação do corpus, fazendo com 

que o corpus se ampliasse para mais um gênero presente nesse meio de 

comunicação e mais um jornal: a carta ao leitor e O Popular, respectivamente. 

Ambos não foram selecionados a princípio, pois esperava-se que os dois jornais 

e os gêneros a priori escolhidos conteriam desvios quanto à norma padrão da 

transitividade verbal. 

Sabe-se que o jornal Folha de São Paulo circula entre várias pessoas de 

diferentes níveis sociais, e possui uma abrangência nacional, diferente do jornal 

Itajubá Notícias, que, por sua vez, tem um campo menor de circulação, sendo 

ela mais acentuada no sul de minas, assim como ocorre com o jornal O Popular, 

o qual possui um grande número de leitores na região metropolitana de Goiás. 

A Folha, que está presente tanto na internet como nas bancas, apresenta 

seus verbos sem desvios quanto ao uso. Por outro lado, o Itajubá Notícias, que 

não apresenta essa grande circulação, e o jornal O Popular, que está também 

presente tanto virtualmente quanto nas bancas de jornais e apresenta maior 

circulação se comparado ao Itajubá Notícias, apresentam alguns desvios da 

norma padrão de transitividade quanto ao uso. 

Nos últimos meses da pesquisa, foram levantados mais dados em todas 

as notícias, reportagens, lids, manchetes entre outros constituintes desse gênero 

e verificou-se que mesmo com uma linguagem tão próxima da realidade, como 

é o caso das notícias, pode ser encontrada a norma padrão dos verbos pré 

selecionados. 



Conclui-se desse ano de pesquisa que o jornal Folha de São Paulo está 

utilizando a regência verbal padrão quando comparados à gramática normativa, 

diferentemente de alguns casos encontrados nos jornais Itajubá Notícias e O 

Popular, onde foram encontradas frases relevantes a pesquisa por apresentarem 

desvios da norma culta da língua portuguesa quanto a esse aspecto do 

português brasileiro. 
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