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RESUMO

Este trabalho propõe verificar os graus de transitividade nos contextos de uso (transcrições de 
conversação/oralidade)  com  o  verbo  pegar e  analisar  quais  os  traços  de  transitividade, 
propostos  por  Hopper  e  Thompson  (1980),  que  motivam  os  usos  mais 
gramaticalizados/discursivizados.  A  metodologia  aplicada  baseia-se  na  abordagem 
Sociolinguística para análise em tempo real e aparente dos corpora do século XX, PEPP/SSA/
90 (Programa para Estudos do Português Popular de Salvador/BA) e NURC/SSA/70 e 90 
(Norma Urbana Culta da Cidade do Salvador/BA, nas décadas de 70 e 90). A fundamentação 
teórica  utilizada  baseia-se  na  abordagem  Funcionalista  norte-americana,  na  linha  da 
gramaticalização/discursivização  e  nos  graus  de  transitividade,  propostos  por  Hopper  e 
Thompson  (1980).  Esses  autores  apresentam dez  traços  para  verificar  a  transitividade:  1) 
número de participantes, 2) cinese, 3) aspecto, 4) punctualidade, 5) polaridade, 6) modalidade, 
7) agentividade do sujeito, 8) volição/ intencionalidade/ controle, 9) individuação do objeto e 
10) afetamento  do objeto.  Após a contagem da quantidade  de traços  de transitividade  da 
sentença com o verbo, verifica-se se há até cinco traços, constatando que é uma sentença de 
baixa  transitividade;  e  se  há  mais  de  cinco  traços,  trata-se  de  uma  sentença  de  alta 
transitividade. O  continuum de gramaticalização/discursivização desse verbo dá-se por usos 
com sentido pleno, do mais concreto ao menos concreto, até as sentenças em que o  pegar 
aparece como as Construções Foi Fez (CFFs),  sequenciador  intensificador/  focalizador,  às 
frases-feitas/ discursivizadas. Dados já analisados mostraram que os graus de transitividade 
variam de  sentença  para  sentença  e  que  há  traços  de  transitividade  em toda  e  qualquer 
sentença,  mesmo  naquelas  chamadas,  pela  tradição  gramatical,  de  intransitivas,  pois  a 
transitividade dá-se no contexto e não centrada no verbo, porém em se tratando da análise do 
verbo pegar em CFFs,  em sequenciadores intensificadores e frases-feitas/ discursivizadas há 
perda de traços característicos de verbo, não se podendo analisá-lo de acordo com os dez 
traços  de  Hopper  e  Thompson  (1980),  pois  o  pegar perde  em significação  e  em  traços 
gramaticais, deixando de selecionar argumentos e se constituindo como um tipo de construção 
de predicação complexa.

Palavras-chave: Transitividade  –  Graus.  Alta  e  Baixa  Transitividade.  Gramaticalização. 
Discursivização. CFF (Construção Foi Fez). Funcionalismo Norte-americano. 



ABSTRACT

This  study aims  at  verifying  the  levels  of  transitivity,  in  conversation  transcriptions  and 
speeches in Brazilian Portuguese, with the verb the catch; and analyzing which of Hopper and 
Thompson’s  transitivity  features  motivate  more  grammaticalized  /  discursivized uses.  The 
methodology applied is based on Social Linguistics approach, in order to analyze  corpora 
from  XX  century:  PEPP/SSA/90  (Programa  para  Estudos  do  Português  Popular  de 
Salvador/BA) e NURC/SSA/70 e 90 (Norma Urbana Culta da Cidade do Salvador/BA, nas 
décadas de 70 e 90). The theoretical refference is based on American Functionalism approach, 
in the line of grammaticalization/discursivization; and in the levels of transitivity proposed by 
Hopper  and  Thompson  (1980),  which  can  be  verified  through  ten  different  features:  (1) 
Participants, (2) Kinesis, (3) Aspect, (4) Punctuality, (5) Volitionalty (6) Mode, (7) Agency, 
(8)  Affirmation,  (9)  Individuations  of  Object,  and  (10)  Affectedness  of  Object.  The 
continuum of the process of grammaticalization/discursivization of the verb  the catch  he 
might give verb he givesin case that by customs he might give verb along felt full, from the 
more concrete to the fewer concrete, as far as sentences wherein the catch appears as a Foi 
Fez Construtions (CFFs), sequencer intensifier/ focuses, to the “frases-feitas”. Analyzed facts 
already had shown that the transitivity degrees vary of sentence for sentence and that have 
traces  of  transitivity  in  all  and  any  sentence,  exactly  in  those  calls,  for  the  tradition 
grammatical, of intransitivity, therefore the transitivity of in the context and not centered in 
the verb,  however  in  if  treating to the analysis  of the verb  the catch in  CFFs,  sequencer 
intensifier/  focuses and in “frases-feitas” it  has loss of characteristic  traces of verb, if not 
being able in accordance with to analyze it the ten traces of Hopper and Thompson (1980), 
therefore the verb loses in signification and grammatical traces, leaving to select arguments 
and if constituting as a kind predication of building complex.

Keywords:  Transitivity  –  Levels.  High  and  Low  Transitivity.  Grammaticalization. 
Discursivization. CFF (Foi Fez Constructions). American Functionalism.
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1 INTRODUÇÃO

O verbo pegar apresenta plurissignificação, multiargumentação e multitransitividade, 

sendo que varia de acordo com a sentença da  qual faz parte.  Esse seu caráter  múltiplo o 

possibilita assumir graus de transitividade, alternando entre baixa e alta transitividade e tanto 

em contextos  mais gramaticalizados  quanto em menos gramaticalizados,  de acordo com a 

acepção do verbo.  A mudança  de sentido  pode  afetar  a  transitividade,  que pode também 

influenciar no processo de gramaticalização/discursivização. 

Mediante observação de falantes em Salvador, ao utilizar o verbo pegar com sentidos 

além  do  de  agarrar,  pegar  com  as  mãos e  com  usos  cada  vez  mais  abstratos,  como 

Construções Foi Fez (CFFs)  (RODRIGUES, 2006a), buscou-se fazer um estudo em que se 

pudesse verificar  em que nível de gramaticalização/discursivização se encontra o item em 

análise, que vai do estágio de mais concreto para menos concreto. 

Este estudo analisará os fatores que contribuem para o processo de gramaticalização 

do verbo pegar a partir da análise dos graus de transitividade. Serão analisadas as variáveis 

independentes  sociais  gênero,  escolaridade  e  faixa  etária  e  as  variáveis  independentes 

linguísticas  que  são  os  dez  traços  de  transitividade:  participantes,  cinese,  aspecto, 

punctualidade,  polaridade,  modalidade,  agentividade  do  sujeito,  volição,  individuação  do 

objeto  e  afetamento  do  objeto,  tomando  como  variável  dependente  a  alta  e  a  baixa 

transitividade.

1.1 O ESTUDO

Neste trabalho, será analisado o verbo pegar em corpora do século XX, PEPP/SSA/90 

e o NURC/SSA/70 e 90, em tempo real e aparente, para que se possa ampliar os estudos sobre 

o  português  falado  em  Salvador,  tanto  por  falantes  de  escolaridade  básica  quanto  de 

escolaridade superior. O pegar será observado como se apresenta em relação à transitividade a 

partir de seus graus e até que ponto a transitividade contribui para entender seu processo de 

gramaticalização/discursivização.
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O objetivo geral desta pesquisa é analisar os usos do verbo pegar, sua transitividade e 

seu processo de gramaticalização/discursivização. Os objetivos específicos são observar como 

se  comporta  este  verbo,  considerando-se  as  variáveis  independentes  sociais:  faixa  etária, 

escolaridade e gênero; contabilizar os contextos que se configuram como sendo sentenças de 

alta  e  baixa  transitividade  e  onde  se  localizam  ou  se  enquadram  sentenças  mais 

gramaticalizadas.

O  problema  a  saber  desta  pesquisa  é  se  a transitividade  favorece  o  processo  de 

gramaticalização/discursivização de  pegar e em que contextos, quais os falantes que fazem 

mais construções abstratizadas, quais os falantes que mantêm as formas mais concretas? De 

que forma os sentidos do verbo em contextos discursivos tornam-se mais abstratos? 

A hipótese que se levanta é de que quando há perda de transitividade  pegar é mais 

gramaticalizado/discursivizado, ou seja, quando o verbo não subcategoriza argumentos e não 

possui predicação própria, necessitando da predicação de um V2 há perda de transitividade.

Ressalte-se que não se trata de uma pesquisa com pretensões de completude, mas sim 

de complementação a respeito de uma outra forma de se perceber a transitividade. 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta  dissertação  está  dividida  cinco  capítulos,  sendo  o  primeiro  a  Introdução.  O 

capítulo 2 refere-se à  Fundamentação Teórica e está dividido em duas partes. A primeira 

parte  trata  do  Funcionalismo,  abordagem  que  dá  subsídio  teórico  à  pesquisa,  que  se 

subdivide em mais duas partes:  Transitividade  e  Gramaticalização. Em  Transitividade, 

foram  tomadas,  em  comparação,  duas  abordagens  tratando  do  tema  da  transitividade,  a 

Abordagem das  Gramáticas  Normativas  e  a  Abordagem Funcionalista  de  Hopper  e 

Thompson  (1980).  Para  tratar  da  Gramaticalização foram  abordados  os  Estágios  e 

Princípios da Gramaticalização e os processos de Semanticização e Discursivização.

A  segunda  parte  da  Fundamentação  Teórica  diz  respeito  à  Sociolinguística, 

abordagem  esta  que  dá  subsídio  analítico  a  esta  pesquisa,  contribuindo  com  aspectos 

metodológicos  e  de  análise  dos  dados.  Neste  subcapítulo  encontram-se  subitens  sobre 

Variação  e  Mudança  Linguística;  as  Variáveis,  que  se  subitemiza  em  Variáveis 

Linguísticas  e Variáveis Sociais. As Variáveis Sociais são  Faixa Etária, Escolaridade e 
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Gênero e as linguísticas são os traços de transitividade. Finalizando a Fundamentação, ainda 

em Sociolinguística,  encontra-se  o  subitem referente  à  Mudança  em Tempo Real  e  em 

Tempo Aparente. 

O capítulo 3, refere-se à pesquisa feita em dicionários sobre o verbo  pegar:  Verbo 

Pegar em  Dicionários.  O  capítulo  4  trata  da  Metodologia aplicada  e  subdivide-se  em 

Constituição dos Corpora; Procedimentos para Análise do Verbo Pegar; Verbo Pegar e a 

Transitividade; Tratamento dos Dados e Constituição dos Grupos de Fatores. O capítulo 

5  refere-se  à  Análise  dos  Dados subdividido  em  duas  partes,  a  primeira  que  faz  um 

Continuum de Gramaticalização/Discursivização do verbo Pegar e o outro que se divide 

em dois, tratando da análise das variáveis independentes linguísticas e sociais:  Análise dos 

Fatores Linguísticos e Análise dos Fatores Sociais. No capítulo 6 estão as Considerações 

Finais desta pesquisa e finaliza-se com as Referências.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para o estudo do verbo pegar em contextos de uso foi necessária uma base teórica que 

desse suporte para sua análise, sendo selecionadas a abordagem Funcionalista, com enfoque 

na  Transitividade  e  na  linha  da  Gramaticalização/Discursivização.  A  metodologia 

Variacionista será auxiliar na seleção e análise dos corpora. A abordagem Funcionalista tem a 

função de subsidiar a base teórica, apresentando-se, pois, como foco central neste trabalho. 

2.1 FUNCIONALISMO 

O funcionalismo é uma teoria  linguística  que estuda a correlação  entre  a estrutura 

gramatical  e  os  diferentes  contextos  comunicativos  em  que  ela  é  usada,  e  apresenta  a 

comunicação como função precípua da língua. O funcionalismo se opõe ao estruturalismo e 

ao gerativismo no que se refere à natureza geral da linguagem, quanto aos objetivos da análise 

linguística,  aos  métodos  e  ao  tipo  de  dados  utilizados  como  evidência  empírica  (cf. 

FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 157). 

O  modelo  funcionalista  caracteriza-se  por  duas  propostas  básicas  de  análise 

linguística: a) a língua desempenha funções que são externas ao sistema linguístico em si; e b) 

as funções externas influenciam a organização interna do sistema linguístico. Conforme os 

funcionalistas,  a  língua  reflete  uma  adaptação  pelo  falante,  às  diferentes  situações 

comunicativas. 

Há duas tradições do pensamento linguístico que são o funcionalismo e o formalismo. 

A primeira tradição refere-se à visão da linguagem como entidade não suficiente em si, em 

que  os  representantes  da  Escola  de  Praga,  como  Halliday,  se  colocam;  e  a  segunda,  o 

formalismo,  examina  a  linguagem  como  um  objeto  autônomo,  investigando  a  estrutura 

linguística  independentemente  do  uso,  tendo  como  representantes  Bloomfield,  pelo 

estruturalismo e Chomsky, pelo gerativismo.

No  funcionalismo  dá-se  mais  atenção  à  função  das  formas  linguísticas  que 

desempenham papel predominante e o formalismo tem como estudo primário a análise da 

forma linguística (NEVES, 1997, p.39).
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Neves (1997) cita, ao longo de seu livro, autores que tratam do funcionalismo, tais 

como Hoffman (1987), que afirma ser uma gramática formalmente orientada a que trata da 

estrutura sistemática das formas de uma língua, enquanto que uma gramática funcionalmente 

orientada analisa a relação sistemática entre as formas e as suas funções em uma língua. Os 

formalistas,  segundo  Dillinger  (1991)  estudam  a  língua  como  objeto  descontextualizado, 

preocupando-se com suas características internas e chegam à concepção de língua como um 

conjunto de frases, um sistema de sons, signos, equiparando a língua à sua gramática. Já os 

funcionalistas, preocupam-se com as relações (ou funções) entre a língua como um todo e as 

diversas modalidades de interação social e não tanto com as características internas da língua. 

Destacam a importância do papel do contexto social, na compreensão da natureza das línguas.

No  paradigma  formal,  uma  linguagem  natural  é  vista  como  um  sistema  abstrato 

autônomo em relação aos modos de uso, enquanto, no paradigma funcional, considera-se que 

as  expressões  linguísticas  não  são  objetos  funcionais  arbitrários,  mas  têm  propriedades 

sensíveis a, e co-determinadas por, determinantes pragmáticos da interação verbal humana 

(DIK, 1987, p. 81-82  apud NEVES, 1997, p. 46). Veja-se o quadro proposto por Dik que 

diferencia os paradigmas formal e funcional:

PARADIGMA FORMAL PARADIGMA FUNCIONAL

Como definir a língua Conjunto de orações. Instrumento de interação social.

Principal função da língua Expressão dos pensamentos. Comunicação.

Correlato psicológico Competência:  capacidade  de 
produzir,  interpretar  e  julgar 
orações.

Competência  comunicativa: 
habilidade  de  interagir  socialmente 
com a língua.

O sistema e seu uso O  estudo  da  competência  tem 
prioridade sobre o da atuação.

O  estudo  do  sistema  deve  fazer-se 
dentro do quadro do uso.

Língua e contexto/situação As  orações  da  língua  devem 
descrever-se  independentemente 
do contexto/situação.

A  descrição  das  expressões  deve 
fornecer  dados  para  a  descrição  de 
seu  funcionamento  num  dado 
contexto.

Aquisição da linguagem Faz-se  com uso  de  propriedades 
inatas,  com  base  em  um  input 

Faz-se  com  a  ajuda  de  um  input 
externo  e  estruturado  de  dados 
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PARADIGMA FORMAL PARADIGMA FUNCIONAL

restrito  e  não-estruturado  de 
dados.

apresentado no contexto natural.

Universais linguísticos Propriedades inatas do organismo 
humano.

Explicados  em função  de  restrições 
comunicativas;  biológicas  ou 
psicológicas; contextuais.

Relação  entre  a  sintaxe,  a 
semântica e a pragmática

A sintaxe é autônoma em relação 
à  semântica;  as  duas  são 
autônomas  em  relação  à 
pragmática; as prioridades vão da 
sintaxe  à  pragmática,  via 
semântica.

A pragmática é  o quadro dentro do 
qual a semântica e a sintaxe devem 
ser estudadas; as prioridades vão da 
pragmática à sintaxe, via semântica.

Quadro 1: Paradigma Formal x Paradigma Funcional

Halliday resume as diferenças da gramática entre as duas correntes linguísticas:

GRAMÁTICA FORMAL GRAMÁTICA FUNCIONAL

Orientação primariamente sintagmática. Orientação primariamente paradigmática.

Interpretação  da  língua  como  um  conjunto  de 
estruturas  entre  as  quais  podem  ser  estabelecidas 
relações regulares.

Interpretação da língua como uma rede de relações: as 
estruturas como interpretação das relações. 

Ênfase nos traços universais da língua (sintaxe como 
base: organização em torno da frase).

Ênfase nas variações entre línguas diferentes (semântica 
como base: organização em torno do texto ou discurso).

Quadro 2: Gramática Formal x Gramática Funcional

Os estudos  funcionalistas  mais  representativos  são  relacionados  às  concepções  da 

Escola Linguística de Praga,  doravante,  ELP, estudiosos que consideram que a linguagem 

permite ao homem reação e referência à realidade extralinguística. A abordagem da ELP é 

caracterizada como um estruturalismo funcional, sendo do domínio comum a afirmação das 

Thèses (1929) do Círculo Linguístico de Praga de que a língua é um sistema funcional, em 

que aparecem lado a lado o estrutural e o funcional. Sua visão funcional é a de que a língua é 
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um sistema de meios apropriados a um fim e um sistema de sistemas, posto que cada função 

corresponde um subsistema, e que todos os subsistemas dizem respeito à frase.

A frase é reconhecida como uma unidade susceptível de análise nos níveis fonológico, 

morfológico,  sintático e comunicativo,  veiculam informações e estabelecem ligação com a 

situação de fala e com o próprio texto linguístico concomitantemente. A frase é bipartida em 

um  elemento  comunicativamente  estático,  o  tema,  é  um  elemento  comunicativamente 

dinâmico, o  rema ou comentário, sendo que o tema tem baixa informatividade porque tem 

sua referência já estabelecida e o rema tem maior informatividade. Os enunciados e os textos 

são relacionados às funções que desempenham na comunicação interpessoal (FURTADO DA 

CUNHA, 2008, p. 158). 

Halliday  e  Dik  entendem  que  os  itens  que  se  estruturam  nos  enunciados  são 

multifuncionais,  ou seja,  as  descrições  estruturais  não se limitam à indicação das funções 

gramaticais.  

Na língua, a ordem das palavras constitui o principal fator de organização informativa 

da frase, por isso que foi alvo de exame, pois se buscava a avaliação da frase efetivamente 

realizada, com determinação da sua função no ato de comunicação. Além disso, baseava-se no 

princípio de não biunivocidade entre forma e funções (cf. NEVES, 1997, p.18-19).

Dik (apud NEVES, 1997, p.19) apresenta um esquema que visa explicar a interação 

verbal que equaciona a consideração funcionalista do papel da expressão linguística dentro da 

comunicação:

Figura: Expressão linguística na comunicação por Dik

Segundo este modelo, a expressão linguística é função: a) da interação do falante; b) 

da  informação  pragmática  do  falante;  c)  da  antecipação  que  ele  faz  da  interpretação  do 

destinatário.  A  interpretação  do  destinatário  é  função:  a)  da  expressão  linguística;  b)  da 

informação pragmática do destinatário; c) da sua conjetura sobre a intenção comunicativa que 
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o falante tenha tido.

Neves  (1997)  afirma  que  em  qualquer  estágio  da  interação  verbal  o  falante  e  o 

destinatário têm informação pragmática, e, de acordo com Dik (1989a apud NEVES, 1997), a 

interação verbal é a interação social estabelecida por meio da linguagem, isto é, constitui uma 

forma de atividade cooperativa estruturada. “Estruturada” no sentido de ser governada por 

regras, normas, convenções e “cooperativa” porque necessita de dois participantes ao menos 

para atingir seus objetivos.

Sobre a sistematicidade e funcionalidade na língua, Mackenzie (1992 apud NEVES, 

1997, p. 23) declara que a gramática funcional tem como hipótese fundamental a existência de 

uma  relação  não-arbitrária  entre  a  instrumentalidade  do  uso  da  língua  (o  funcional)  e  a 

sistematicidade da estrutura da língua (a gramática). Para estudar a sistematicidade da língua 

pode-se esperar encontrar aspectos funcionais, como a ordem das palavras, sendo fenômenos 

como esses o alvo da gramática funcional.

Quanto  à  integração  dos  componentes,  Neves  (1997)  também cita  De Beaugrande 

(1993,  cap.  III)  e  observa  que  uma  das  prioridades  do  funcionalismo  é  transcender  a 

abordagem modular típica do formalismo, na qual um esquema de níveis ou componentes 

pode ser construído como uma divisão de trabalho entre escolas ou departamentos isolados, 

cada um estudando um aspecto como a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica e a 

pragmática. Essa integração é uma das características do funcionalismo.

Dik (1978, p.6 apud NEVES, 1997, p.25) apresenta uma teoria para a integração dos 

componentes mais moderna, pois acrescenta à teoria funcional da sintaxe e da semântica a 

pragmática, sem a qual o desenvolvimento não é satisfatório.

A pragmática é associada à Gramática por três formas, segundo Auwera (1989 apud 

NEVES, 1997, p.30-1):

(i) A pragmática é uma perspectiva da lingüística como um todo, e, assim, também, 
da Gramática. A pragmática constitui uma perspectiva funcional de qualquer aspecto 
da língua; é a preocupação do fonologista, do sintaticista, do sociolingüista ou do 
neurolingüista, focalizando a apropriabilidade ou a adaptabilidade da língua à sua 
ambiência.
(ii) A pragmática é um componente da lingüística, mas não da Gramática. Há uma 
competência  gramatical  (o  conhecimento  da  forma  e  do  significado)  e  uma 
competência  “pragmática”  (o  conhecimento  das  condições  e  do  modo  de  uso 
apropriado).
(iii) A pragmática é um componente da lingüística e da Gramática: a pragmática se 
incorpora na própria Gramática.
[...] O tipo (i) é subparte de (ii), ficando reduzidos a dois tipos de pragmática:
(i) componente da Gramática: lingüística -> Gramática -> pragmática (a pragmática 
interna à Gramática);
(ii) componente da lingüística, mas não da Gramática: lingüística -> pragmática (a 
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pragmática externa à Gramática).

Neves (1997, p. 55) declara que existem vários tipos de funcionalismo. Para isto, traz a 

constatação  de  Nichols  (1984)  na  qual  afirma  existir  um  funcionalismo  conservador, 

extremado e  moderado.  O  funcionalismo conservador apenas aponta a inadequação do 

formalismo sem propor uma análise da estrutura. Tem como representantes, segundo Valin 

(1990), Susumu Kuno (1987), por apresentar uma sintaxe funcional como componente apenas 

adicional que deve ser acrescentado às teorias formais. O funcionalismo extremado é aquele 

que  nega  a  realidade  da  estrutura  como  estrutura  e  considera  que  as  regras  se  baseiam 

internamente  na  função  sem  haver  restrições  sintáticas.  É  o  funcionalismo  de  Sandra 

Thompson,  em  That-deletion  from  a  discourse  perspective (1987)  e  Paul  Hopper,  em 

Emergent Grammar (1987), segundo Valin, considerados extremados.

Já o funcionalismo moderado, para Valin, é o estudado por Dik, Halliday e por ele mesmo, 

pois  propõem  alternativas  funcionalistas  para  a  análise,  enfatizando  a  importância  da 

semântica e da pragmática para a análise estrutural, mas admite que a noção de estrutura é 

central para a compreensão das línguas naturais (cf. NEVES, 1997, p. 56).

A  partir  do  estruturalismo,  a  linguística  norte-americana  foi  dominada  por  uma 

tendência formalista que se enraizou com Bloomfield e se mantém até hoje com a linguística 

gerativa. Paralelamente, foi se desenvolvendo uma tendência para os estudos funcionalistas 

sendo os trabalhos que mais influenciaram os estudiosos da área os de Boas, Sapir e Whorf. 

Além destes estudiosos, Bolinger foi um dos precursores do funcionalismo norte-americano 

com sua análise dos fatores pragmáticos operando em determinados fenômenos linguísticos 

estudados  por  gerativistas  e  formalistas.  Além  disso,  Bolinger  impulsionou  os  estudos 

funcionais com sua análise de fenômenos particulares como a pragmática da ordenação das 

palavras na cláusula (cf. FURTADO DA CUNHA, 2008, p.163). 

O texto  considerado  pioneiro  no  funcionalismo norte-americano é  o  de  Sankoff  e 

Brown  (1976  apud FURTADO  DA CUNHA,  2008,  p.  164),  The  origins  of  syntax  in  

Discourse,  segundo  o  qual  fornece  evidências  das  motivações  discursivas  geradoras  das 

estruturas sintáticas do tok pisin, língua pidgin de Papua-Nova Guiné, Austrália. 

Outros  funcionalistas  norte-americanos  são  Hopper  e  Thompson,  que,  dentre  os 

estudos  realizados,  está  o  da transitividade no qual  fazem uma reinterpretação  sobre este 

aspecto linguístico em seu artigo Transitivity in grammar and discourse, 1980. Esses autores 

apresentam dez parâmetros de transitividade:  participantes,  cinese,  aspecto,  pontualidade, 

controle/ volição/ intencionalidade, polaridade, modo, agentividade, afetabilidade de O e 
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individuação de O. O complexo de transitividade e seus parâmetros individuais associam-se 

a uma função discursivo-comunicativa: a de assinalar as porções centrais e periféricas de um 

texto narrativo. Isto quer dizer que, a presença ou ausência de um dos dez parâmetros de 

transitividade determinam se uma cláusula  será  mais  ou menos transitiva ou se seu nível 

informacional é de figura ou fundo. 

2.1.1 Transitividade

Neste  subitem  são  apresentadas  as  abordagens  da  gramática  tradicional  e  a 

funcionalista  a  respeito  da  transitividade.  A primeira  abordagem baseia-se  em gramáticos 

normativo-prescritivos, verificando como eles vêem a questão da transitividade, chamada por 

eles de predicação verbal. A segunda abordagem, a funcionalista norte-americana, baseia-se 

nos estudos de Hopper e Thompson (1980) em relação à transitividade.

São apresentados, pois, os contrapontos entre a visão tradicional e o que se verifica 

nos  estudos  dos  graus  de  transitividade,  propostos  por  Hopper  e  Thompson  (1980), 

mostrando, diferentemente da tradição gramatical, que a transitividade não está centrada no 

verbo,  mas  em  todos  os  componentes  discursivos  que  colaboram  para  o  processo  da 

transitividade. 

2.1.1.1 Abordagem das Gramáticas Normativas sobre Transitividade

Foram analisadas  as gramáticas de Sargentim (1992),  Cegalla  (2005),  Rocha Lima 

(1999) e Cunha e Cintra (1985)1. Segundo Sargentim (1992, p. 221), o predicado pode ser 

classificado  de  acordo  com  dois  critérios:  significação e  relação.  (i)  Significação pode 

comunicar:  1) uma ação do sujeito: Fabiano e Sinhá Vitória atravessaram o rio seco; 2) um 

estado do sujeito: Fabiano estava contente.; 3) uma ação e um estado, ao mesmo tempo: Os 

meninos corriam despreocupados. (ii) Relação que se dá de três formas: predicado verbal e 

nominal e verbo-nominal. Quando o predicado informa a ação do sujeito tendo como núcleo o 

1 O critério para a seleção dos gramáticos foi o de serem normativos, apenas, sem pretensões em trazer o que 
dizem os autores de renome. A intenção era mostrar que, em relação ao predicado verbal, estão em consenso 
os gramáticos normativos no que tange ao núcleo do predicado: o verbo.
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verbo, trata-se de predicado verbal; quando o predicado informa o estado do sujeito e tem 

como núcleo  o  nome é  chamado  de  predicado nominal  e  o predicado  que  informa,  ao 

mesmo  tempo,  ação  e  estado  tem  dois  núcleos:  o  verbo  e  o  nome,  denomina-se,  pois, 

predicado verbo-nominal. 

 Cegalla  (2005),  sobre a predicação verbal,  considera a existência  de três tipos de 

predicação: verbal, verbo-nominal e nominal2. Quanto ao predicado verbal, Cegalla (2005, p. 

328) afirma que seu núcleo é um verbo, que pode ser ou não seguido por um complemento ou 

termos acessórios. Cegalla considera que esses tipos de predicado podem ser ampliados com 

termos acessórios e afirma que o verbo é indispensável para a formação do predicado, sendo, 

quase sempre,  o elemento essencial  da declaração,  mesmo tendo consciência  de que há a 

elipse do verbo em algumas frases ou contextos, afirmando que está implícita a sua existência.

De  acordo  com  Rocha  Lima  (1999,  p.  340),  o  verbo é  a  palavra  regente  por 

excelência, por isso, é necessário verificar a natureza dos complementos exigidos por ele, pois 

o  complemento  forma  com  o  verbo  uma  expressão  semântica,  que  torna  o  predicado 

compreensível.  Classifica  os  verbos  em:  a)  intransitivos,  que  dispensam  quaisquer 

complementos, pois encerram em si a noção predicativa; b) transitivos diretos, que exigem a 

presença  de  objeto  direto;  c)  transitivos  indiretos,  pedem  objeto  indireto;  d)  transitivos 

relativos, os quais apresentam complemento preposicional, chamado de relativo; e) transitivos 

circunstanciais,  que  requerem  um  complemento,  preposicional  ou  não,  chamado 

circunstancial  e  f)  bitransitivos,  cujos  complementos  podem  ser  concomitantemente  um 

objeto direto e um indireto ou mesmo um objeto direto e um complemento relativo. Rocha 

Lima (1999, p. 341) descreve os predicados mistos ou verbo-nominais que são constituídos 

por um verbo e  um complemento  chamado  anexo predicativo,  podendo este  referir-se ao 

sujeito ou ao objeto.

De acordo com Cunha e Cintra (1985, p. 132), o predicado verbal é aquele que tem 

como núcleo, isto é, como elemento principal da declaração que se faz do sujeito, um verbo 

significativo, ou seja, o que traz uma idéia nova ao sujeito.

Vistas todas essas definições dos gramáticos em relação à predicação verbal, entenda-

se agora qual é a concepção funcionalista a respeito deste assunto. 

2 Neste trabalho só será explicitado o predicado verbal a fim de fazer um paralelo entre a prescrição gramatical 
e a tese de Hopper e Thompson (1980) sobre a questão da transitividade.
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2.1.1.2 Abordagem Funcional sobre Transitividade

O entendimento sobre transitividade como um continuum escalar foi extraído do artigo 

feito por Hopper e Thompson (1980), Transitivity in Grammar and Discourse. Por isto, todos 

os  autores  abaixo  citados  seguem  a  orientação  destes  autores  quanto  aos  dez  graus  de 

transitividade propostos, explicitados mais adiante.

O estudo  da  predicação/transitividade  é  de  extrema relevância,  visto  que  todas  as 

palavras  que  constituem o  léxico  da  língua  podem ser  analisadas  no  seu  âmbito,  sendo 

considerado como designador de propriedades ou relações (NEVES, 2000, p.23).

A primeira crítica que se faz às gramáticas tradicionais é que, todas elas comungam a 

idéia  de  que a  transitividade  é  uma propriedade restrita  ao  verbo.  Para os  funcionalistas, 

especialmente  Hopper  e  Thompson,  a  transitividade  não  se  restringe  ao  verbo,  mas  está 

presente de forma escalar, num continuum de sentidos por toda a sentença. Sua codificação se 

dá por motivações discursivas.

Segundo Neves (2000, p. 23), o predicado se aplica a um certo número de termos que 

se referem a entidades, produzindo uma predicação que designa um estado de coisas, ou seja, 

uma  codificação  linguística  que  o  falante  faz  da  situação.  Uma  predicação  constitui  um 

conteúdo proposicional, isto é, um fato, que pode ser conhecido ou pensado, pode ser causa 

de surpresa ou de dúvida, pode ser negado, rejeitado ou lembrado.

Um outro fator a ser considerado, de acordo com Hopper e Thompson (1980), é a 

questão  da  dicotomia  estabelecida  entre  os  gramáticos  em  relação  à  transitividade  e 

intransitividade das sentenças. Os traços de transitividade propostos pelos funcionalistas, para 

medir  os  graus  de  transitividade  das  sentenças  nas  línguas,  mostram  que  há  gradientes 

diferenciados de transitividade, não havendo a oposição entre transitivo e intransitivo. Se a 

transitividade é um processo escalar, continuum, então há nuances em seus casos. Posto isto, 

como considerar  que verbos ditos  intransitivos  não possuem traços  de transitividade,  pois 

conforme os gramáticos,  um verbo intransitivo não necessita de complemento por ter  seu 

sentido completo e não há transferência de ação para um objeto? 

A transitividade é tradicionalmente entendida como uma propriedade verbal,  de tal 

modo que  se  carrega ou se transfere uma atividade de um agente para um paciente, isto é, 

implica  a  existência  de  pelo  menos  dois  participantes  e  uma  ação  tipicamente  efetiva 

(PEZATTI, 2004, p. 190). Entretanto,  segundo  os  graus  de  transitividade  de  Hopper  e 

Thompson (1980),  a  transitividade  é  uma propriedade  contínua,  escalar  (ou gradiente)  da 
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oração como um todo e é na oração que se podem observar as relações existentes entre o 

verbo e seus argumentos. 

Além disso, a tradição gramatical considera a transitividade uma propriedade verbal, 

diferentemente  do  que  se  considera  na  abordagem  funcionalista  que  a  vê  como  uma 

propriedade que se manifesta ao longo discursivo, ou seja, cada elemento de uma sentença 

exercerá importante papel quanto à significação do todo. Pezatti (2004, p. 190) declara que: 

Os usuários da língua constroem, assim, as sentenças de acordo com seus objetivos 
comunicativos  e  com  sua  percepção  das  necessidades  do  ouvinte.  Ou  seja,  em 
qualquer  situação de fala,  algumas partes  do que se diz  são mais relevantes  que 
outras, destacam-se de um fundo que lhes dá sustentação. 

Para  Hopper  e  Thompson,  o  sistema  de  transitividade  é  visto  como  intimamente 

relacionado com a formação de planos no discurso (grounding), sendo que:  foreground – 

constitui-se  das  partes  que  contribuem para  expressar  melhor  os  propósitos  do  falante  (a 

narrativa  dos  eventos);  e  background –  constitui-se  das  partes  que  apenas  ampliam, 

comentam ou embasam a narrativa básica, sem fazê-la progredir.  Foreground e  background 

podem ser traduzidos respectivamente como  figura e fundo, em que  figura compreende o 

esqueleto do texto, a estrutura básica, fazendo o discurso progredir. Fundo apenas cobre essa 

estrutura básica,  sem fazer parte da coerência estrutural,  sem contribuir  para a progressão 

discursiva (PEZATTI, 2004, p. 190).

Pezatti afirma que as línguas possuem recursos morfológicos e sintáticos que refletem 

seu relevo discursivo, determinando se uma sentença é figura ou fundo. Os recursos variam 

desde partículas discursivas até a elaboração de paradigmas verbais, como tempo e aspecto, 

especializados para essa distinção.

Hopper  e Thompson constataram que em inglês não é  um traço o responsável pela 

distinção figura-fundo, mas um conjunto de traços que determinará a altura da sentença na 

escala de transitividade, ou seja, quanto mais uma sentença for  figura, mais alto será o seu 

grau de transitividade e quanto menos traços houver, a sentença será de fundo.

Pezatti (2004, p. 189) declara que o pensamento e a comunicação humana registram o 

universo  individual como uma hierarquia de graus de centralidade ou perifericidade com o 

intuito de facilitar as representações interna e externa. 

Hopper e Thompson (1980, p. 252), para examinar o modo como as línguas codificam 

os  traços  de transitividade  estabelecem dez parâmetros  de transitividade,  fornecendo uma 

escala em que as orações podem ser classificadas como de alta ou de baixa transitividade:
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ALTA BAIXA
A. participantes 2 ou mais, A e O apenas 1
B. cinese ação não-ação
C. aspecto télico atélico
D. pontualidade punctual não-punctual
E. controle/ volição/ 
intencionalidade

controlado/ volitivo/ 
intencional

não-controlado/ não-volitivo/ 
não-intencional

F. polaridade afirmativo negativo
G. modo Real/ realis Irreal/irrealis
H. agentividade A alto em potência A baixo em potência
I. afetabilidade de O O total/ e afetado O não-afetado
J. individuação de O O alta/ e individuado O não-individuado

Quadro 3: Parâmetros de Transitividade por Hopper e Thompson (1980)

Hopper e Thompson apresentam a Hipótese da Transitividade, afirmando que se duas 

orações  (a)  e  (b)  de  uma  língua  diferem  de  tal  modo  que  (a)  apresente  alto  grau  de 

transitividade de acordo com qualquer um dos traços de A a J, e, se uma diferença gramatical 

ou  semântica  concomitante  aparece  em algum outro  lugar  da  oração,  então  tal  diferença 

mostrará que (a) possui maior grau de transitividade que (b). 

Além disso, a presença de um paciente (O) manifesto é apenas um traço da oração 

transitiva,  pois essa propriedade coexiste com outras, como agentividade,  cinese, etc.  Dito 

isto,  há tanto  sentenças  de  alto  grau  de  transitividade  com um único  participante  quanto 

sentenças de baixo grau de transitividade com dois participantes.  Por isso que Swander e 

Santos (2004a) constataram que sentenças ditas tradicionalmente como intransitivas possuem 

traços de transitividade, pois a transitividade não é uma propriedade binária, ela é escalar, ou 

seja, todas as construções de uma língua variam em graus de transitividade, não sendo uma 

propriedade restrita ao verbo. Pezatti (2004, p. 192) afirma que “a função discursiva de cada 

componente da transitividade está relacionada ao relevo discursivo”. 

Em relação ao número de participantes, não pode haver transferência do sujeito para 

o paciente se não houver, pelo menos, dois participantes envolvidos na ação. Quando a oração 

é de fundo geralmente está associada a um único argumento e figura a mais de um e, segundo 

Pezatti, as partes do discurso e outros detalhes a ele subordinados tendem a ser expressas por 

meio  de  formas  verbais  que  denotam  estados,  não  havendo  movimento  da  ação  de  um 

participante a outro. Os exemplos de Swander (2004b) quanto ao número de participantes são: 
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Eu comi a maçã x Eu comi muito.

Em  relação  à  cinese,  diz respeito às ações transferidas de um participante  a outro. 

Quando se  trata  de  estado,  não  há  transferência,  então  não  há cinese.  Orações  de  figura 

narram tipicamente eventos, indicando mudança de lugar ou condição, diferentemente do que 

ocorre em sentenças de fundo, cujo verbo é não-cinético. Exemplos:  Eu empurrei o carro x 

Eu vi o carro. 

O  traço  aspecto está  relacionado  à  telicidade  da  ação  do  predicado,  ou  seja,  diz 

respeito à completude da ação transferida, que pode ser acabada (perfectiva), identificando-se 

como  figura,  ou  não-acabada  (imperfectiva),  representada  pelo  fundo,  que  são  eventos  e 

situações  não  limitados  pelo  discurso,  apresentados  como  progressivos,  repetidos  ou 

simultâneos aos eventos de  figura. Exemplos de Swander:  Eu bebi todo o leite x Eu estou  

bebendo o leite.

Quanto à pontualidade relaciona-se ao inesperado de uma ação ou à ausência de uma 

clara fase transicional entre início e completude, segundo as palavras de Pezatti (2004, p 192). 

Diz respeito à duração de uma ação, ou seja, quanto menor for a distância entre a ação e o 

efeito, maior será o grau de pontualidade (SWANDER, 2004b). Exemplos: Eu quebrei o copo 

x Eu carreguei a mala.

O quinto  traço  controle ou  intencionalidade ou  volição indica que o efeito sobre o 

paciente é tipicamente mais aparente quando a ação do agente é apresentada como proposital, 

ou seja, quando há intenção de provocar uma mudança no objeto. Exemplos:  Eu a procurei  

em todos os lugares (intencional) x Eu não percebi sua ausência (não-intencional).

O traço polaridade implica a oposição entre sentenças afirmativas e negativas, sendo 

que as primeiras são mais efetivas do que as segundas. Orações negativas em figura são raras 

já que a negação implica uma digressão para um mundo possível,  mas não real,  enquanto 

eventos  narrados  implicam afirmação e  acontecimentos  reais  (PEZATTI,  2004,  p.  192-3). 

Exemplos: Eu comi alface x Eu não comi alface.

O parâmetro modalidade refere-se à distinção entre a codificação realis e irrealis de 

eventos, isto é, um evento descrito no plano irreal é menos efetivo do que um que se realize 

no plano real. Orações no modo indicativo são mais reais do que no subjuntivo. Exemplos: Eu 

comprei um carro x Ah, se eu pudesse comprar um carro!

Agentividade refere-se ao grau de agentividade do sujeito (A) na atividade da ação. 

Quanto mais alta for a agentividade maior será a efetuação da transferência de uma ação  para 

o paciente. Desta forma, um participante com alto potencial de agentividade pode transferir 

uma ação de tal maneira que um participante com menor potencial de agentividade não pode. 
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Swander cita como exemplos: O guarda me ensinou o caminho x  As estrelas me ensinaram o  

caminho. Os exemplos mostram que a interpretação normal de um evento tendo como agente 

o  guarda tem  consequências  mais  perceptíveis  em  relação  a  um evento  com  agente  as 

estrelas, que poderia ser somente uma questão de estado interno.

Por individuação de O dá-se quando uma ação pode ser transferida mais efetivamente 

para um paciente individuado do que para um não-individuado, estando relacionado ao traço 

afetamento do objeto. De acordo com Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 38-9), há certas 

propriedades que indicam o quanto um paciente pode ser individuado ou não-individuado. 

Veja-se o quadro abaixo, em se tratando de individuação de objeto (HOPPER e THOMPSON, 

1980, p. 253):

INDIVIDUADO NÃO-INDIVIDUADO
próprio comum
humano, animado inanimado
concreto abstrato
singular plural
contável incontável
referencial, definido não-referencial

Quadro 4: Propriedades da individuação do objeto

Uma  ação  pode  ser  mais  eficazmente  transferida  para  um paciente  quando  ele  é 

individuado do que quando não o é.  Destarte,  um objeto definido  é  mais  completamente 

afetado do que um indefinido. Ex. Pedro bebeu toda a cerveja, ou seja, ele consumiu todo o 

conteúdo disponível, porém em Pedro bebeu alguma cerveja fica difícil saber se houve um 

afetamento total. Em pacientes animados e inanimados ocorre o mesmo: Eu me choquei com 

Pedro, observa-se que houve um efeito sobre Pedro, ou em ambos, eu e Pedro. Já em Eu me 

choquei  com a mesa,  é  menos provável,  conforme Furtado da Cunha e  Souza,  que tenha 

acontecido algo com a mesa.

O último parâmetro é afetabilidade do O, em que se dá quando o grau em que uma 

ação  é  transferida  para um paciente  está  em função de quão completamente  esse mesmo 

paciente  é  afetado,  isto  é,  a  afetabilidade  total  do  objeto  decorre  de  uma  perfectividade 

semântica do verbo. Exemplos: Eu bebi o leite todo x Eu bebi um pouco do leite.

A  transitividade  pode ser decomposta em suas partes componentes, sendo que cada 
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uma delas focaliza uma faceta dessa transferência em uma porção diferente da oração. Cada 

parâmetro  de  transitividade  vai  colaborar  para  a  ordenação  de  orações  na  escala  de 

transitividade, e vai mostrar que não está no verbo, propriamente, a transitividade e sim na 

oração como um todo.

O grau de transitividade de uma oração reflete o grau de saliência cognitiva da ação 
transferida de um agente para um paciente. Logo, a universalidade do complexo de 
transitividade parece residir no fato de que os parâmetros que o compõem refletem 
elementos  cognitivamente  salientes,  ligados  ao  modo  pelo  qual  a  experiência 
humana é apreendida (FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 2007, p. 40).

Relevo,  discurso  e  grau  de  transitividade  estão  correlacionados:  a  relevância 

comunicativa que governa a escolha das estruturas oracionais, determinando que a “coluna 

dorsal”  ou  “linha  vertical”  do  texto,  ordenada  temporalmente  segundo  os  princípios  da 

iconicidade, seja representada por orações de mais alta transitividade, e que o suporte (plano 

de fundo) daquela sequência narrativa que está em primeiro plano seja expresso por orações 

de mais baixa transitividade.

Alta  transitividade se liga a primeiro plano (figura) e baixa transitividade se liga a 

plano de fundo (fundo), porque as marcas e propriedades que são irrelevantes para o primeiro 

plano também são irrelevantes para a transitividade. À noção discursiva de fundo como plano 

de menor relevância se ligam diversas noções gramaticais, como a menor transitividade, ou a 

minimalização da dimensão temporal (NEVES, 1997, p. 27).

Swander e Santos (2004a, p. 3) mostram, tomando por base os estudos de Hopper e 

Thompson,  que  sentenças  classificadas  como  intransitivas  possuem  graus  diferentes  de 

transitividade. Vejam-se os exemplos dos autores e, ao lado delas, a classificação de acordo 

com as gramáticas  normativas,  entre  parênteses:  a)  O avião subiu  (intransitiva),  b)  Karla 

necessita de livros (transitiva indireta), c) Karla comprou livros (transitiva direta) e d) Karla 

ofereceu livros a Alex (transitiva direta e indireta). 

Para analisá-las com maior precisão e segundo os parâmetros de Hopper e Thompson 

(1980),  Swander  e  Santos  observam  que  todas  as  sentenças  apresentam  graus  de 

transitividade, não sendo nenhuma totalmente intransitiva. Constatam que a sentença O avião  

subiu apresenta  os  traços  de  transitividade:  cinese,  aspecto  perfeito  (concluso),  verbo 

punctual,  polaridade  afirmativa,  modo  realis,  ou seja,  dos  dez  traços  de  transitividade,  a 

sentença classificada como intransitiva possui cinco traços de transitividade.

Em Karla necessita de livros  há os traços: polaridade afirmativa, modo realis, objeto 

individuado,  ou  seja,  três  traços.  Karla  comprou livros:  cinese,  aspecto  perfectivo,  verbo 
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punctual, sujeito  intencional,  polaridade afirmativa, modo  realis, sujeito agente, isto é, sete 

traços;  e  por  último,  Karla  ofereceu  livros  a  Alex: cinese,  dois  participantes,  aspecto 

perfectivo,  verbo  punctual,  sujeito  intencional,  polaridade  afirmativa,  modo  realis,  sujeito 

agentivo, totalizando oito traços, sendo a sentença de maior potencial de transitividade. A de 

menor  potencial  é  Karla  necessita  de  livros.  Isso  mostra  que  mesmo  uma  sentença  dita 

transitiva indireta pode ser menos transitiva do que uma classificada como intransitiva, como 

foi o caso da sentença  O avião subiu.

Há gradientes de transitividade entre sentenças ditas como intransitivas e que para as 

gramáticas normativas não se distinguem entre si. São os casos de: 1- José morreu; 2- José 

morreu  lentamente;  e  3-  José  morreu  violentamente.  As  três  sentenças  analisadas  pelos 

autores Swander e Santos possuem cinco dos dez traços de transitividade:  cinese,  aspecto 

télico, verbo punctual, polaridade afirmativa e modo  realis. Só que, ainda assim, possuem 

diferenças que as tornam ainda mais específicas. 

Os  elementos de natureza adverbial, assim chamados segundo a visão tradicional da 

gramática,  podem levantar  algumas hipóteses,  pois, no caso da sentença 2 -  José morreu 

lentamente  pode-se inferir que se ele morreu lentamente é porque houve todo um processo 

que fará com que haja um distanciamento interpretativo entre a ação e o efeito resultante dela. 

E da sentença José morreu violentamente, violentamente funciona para se inferir que, se foi 

de forma violenta, é porque tal acontecimento se deu de forma fulminante. 

Percebe-se que mesmo sendo frases com graus de transitividade iguais, ainda assim 

possuem  nuanças  que as diferenciam. Swander e Santos (2004a, p. 4), então, mostram um 

escalonamento  quanto  aos  gradientes  de  transitividade,  ficando a  ordem do maior  para  o 

menor: frase 3 > frase 1 > frase 2. 

As  palavras  acessórias,  de  acordo  com  a  tradição  gramatical,  não  são  termos 

fundamentais para as sentenças, pois apenas se juntam ao objeto principal. Para Swander e 

Santos  (2004a,  p.  4),  “um  termo  cuja  ausência  implica  em  deslocamento  do  sentido 

semântico, não pode ser considerado como algo que não é fundamental”. Como foi visto nos 

exemplos  acima,  o  sentido  dado  às  sentenças  pelos  advérbios  gerou  nuanças  que 

possibilitaram diferenciar uma sentença da outra.

Hopper  e  Thompson  associam  a  transitividade  a  uma  função  discursivo-
comunicativa. O maior ou menor potencial de transitividade se verifica na maneira 
como o discurso é estruturado. Assim, parece-nos que, as sentenças mais transitivas 
são  aquelas  em que  um agente  animado,  intencionalmente  causa  uma  mudança 
física  e  perceptível  de  estado  ou  locação  em um objeto  individuado.  É  preciso 
compreendermos a língua de maneira mais efetiva e não somente limitados a uma 
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visão  metodicamente  excludente  em  que  Sintaxe  e  Semântica  são  disciplinas 
afastadas [...] sem que para tal haja uma utilidade prática (SWANDER e SANTOS, 
2004a, p. 4).

Diante do exposto, constata-se que há uma divergência entre a tradição gramatical que 

postula como sendo propriedade do verbo a transitividade, enquanto que a visão funcionalista 

norte-americana concebe como sendo a transitividade uma propriedade escalar, gradual da 

oração como um todo e não exclusiva e categórica do verbo.

2.1.2 Gramaticalização

No  século  X,  na  China,  foram  encontrados  os  primeiros  estudos  que  podem  ser 

caracterizados como de gramaticalização e continuam a se desenvolver no século XVII, com 

Condillac e Rosseau, na França, e Tooke, na Inglaterra. No século  XVIII, a gramaticalização 

foi estudada por Boop, Schlegel, Humboldt, Gabelentz, todos estes na Alemanha e Whitney, 

nos Estados Unidos. No século XX, Meillet, na França, é a figura central e o primeiro que 

utiliza o nome gramaticalização. A partir de então, inúmeros estudos sobre o fenômeno foram 

desenvolvidos, principalmente na Alemanha e na Costa Americana (GONÇALVES,  LIMA-

HERNANDES & CASSEB-GALVÃO, 2007, p. 19).

Meillet (1948), no ano de 1912, refere-se à gramaticalização como a atribuição de um 

caráter gramatical a uma palavra outrora autônoma, isto porque os autores operavam com dois 

módulos linguísticos, inicialmente, o léxico e a gramática. Em 1970, o parâmetro maior para o 

entendimento  da  estrutura  linguística  e  para  o  desenvolvimento  de  estruturas  sintáticas  e 

categorias gramaticais foi o discurso pragmático.

A  gramaticalização  é  vista  como  um  processo  voltado  para  a necessidade 

comunicativa  e  pode  ser  entendida  também  como  alterações  de  propriedades  sintáticas, 

semânticas e discursivo-pragmáticas de uma unidade linguística que promovem a alteração de 

seu estatuto categorial. 

O reconhecimento da importância da gramaticalização na interação entre discurso e 

gramática  abriu  novos caminhos  no  campo  da  pesquisa.  Para  alguns  estudiosos,  a 

gramaticalização pode ser  processo, mas também pode ser  paradigma ou mesmo pode ser 

um  fenômeno diacrônico  ou sincrônico.  É processo quando se detém na identificação  e 

análise de itens que se tornam mais gramaticais. A gramaticalização é considerada paradigma 
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se observada num estudo de língua que se preocupa em focalizar a maneira como formas 

gramaticais e construções surgem e como elas são usadas. Já a gramaticalização observada 

pelas perspectivas sincrônica e diacrônica acontece quando a preocupação do estudo recai na 

explicação de como as formas gramaticais surgem e se desenvolvem na língua, no caso da 

diacrônica, e no caso da sincrônica, quando a preocupação volta-se para a identificação de 

graus de gramaticalidade que uma forma linguística desenvolve a partir dos deslizamentos 

funcionais  a  ela  conferidos  pelos  padrões  fluidos  de  uso  da  língua  (cf.  GONÇALVES, 

LIMA-HERNANDES & CASSEB-GALVÃO, 2007, p.  16).

Castilho (1997,  p.31-2),  após  fazer  um percurso  histórico  sobre  gramaticalização, 

define-a como sendo:

[...]  o  trajeto  empreendido  por  um item lexical,  ao  longo  do  qual  ele  muda  de 
categoria sintática (= recategorização) e recebe propriedades funcionais na sentença, 
sofre alterações  morfológicas,  fonológicas  e  semânticas,  deixa de ser uma forma 
livre,  estágio  em que  pode  até  mesmo desaparecer,  como conseqüência  de  uma 
cristalização  extrema.  Esse  trajeto  se  dá  tanto  no  tempo  real  quanto  no  tempo 
aparente. [...] a gramaticalização é a codificação de categorias cognitivas em formas 
lingüísticas,  aí  incluídas  a  percepção  do  mundo  pelas  diferentes  culturas,  o 
processamento da informação, etc. 

Heine e Reh (1984 apud CASTILHO, 1997) que consideram a gramaticalização como 

uma evolução em que unidades linguísticas perdem em complexidade semântica, liberdade 

sintática  e substância  fonética.  Essa  afirmação levou muitos  estudiosos a debater algumas 

questões,  como:  1)  de  que  “unidades  linguísticas”  se  está  falando:  lexicais,  gramaticais, 

semânticas,  discursivas?;  2)  de  que  “evolução”  se  está  falando:  evolução  das  categorias 

gramaticais  e  discursivas,  no  plano  diacrônico?;  e  3)  em  que  consiste  a  “complexidade 

semântica”? Há algumas respostas para esses questionamentos, quanto à perda de liberdade 

sintática  e  a  redução  fonológica  por  que  passam  as  expressões  que  se  gramaticalizam. 

Entretanto, o restante ainda está obscuro. Sobre  o  segundo  questionamento,  há  uma 

distinção de natureza terminológica entre gramaticização e gramaticalização. Castilho (1997, 

p.27) explica os termos:

Por gramaticização entende-se o fenômeno da transição entre categorias, apanhadas 
em seu processo no plano sincrônico. Esse processo é particularmente perceptível 
quando examinamos a emergência da gramática na conversação.
Por  gramaticalização entende-se o produto final que resulta da gramaticização, no 
plano diacrônico.  Entretanto,  por uma questão de comodidade e também por que 
“gramaticalização” se tornou um termo mais difundido, adotarei sistematicamente 
esse último no presente texto. 
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Há  uma  tendência  em  se  atribuir  o  termo  gramaticalização com  a  perspectiva 

diacrônica e o  termo gramaticização com a perspectiva sincrônica da mudança contínua de 

categorias e significados. Além disto,  Heine  et al (1991a, p. 3), citados em Golçalves  et al 

(2007, p. 19), constatam que há outros termos utilizados como sinônimos de gramaticalização, 

porém são inadequados,  pois  identificam apenas  características  semânticas  e/ou sintáticas, 

como  reanálise,  sintaticização,  bleaching (desbotamento  semântico),  enfraquecimento 

semântico,  fading (desaparecimento  gradual  semântico),  condensação,  redução,  dentre 

outros. 

A respeito da gramaticalização e mudança linguística, Meillet propõe a existência de 

três classes de palavras: as principais, as acessórias e as gramaticais, sendo que há entre elas 

uma transição gradual, chamada de gramaticalização. Meillet compreende a gramaticalização 

como a “atribuição de um caráter gramatical a um termo outrora autônomo”. 

Por gramaticalização, Meillet (apud CASTILHO, 1997) afirma que se pode entender 

tanto um processo diacrônico, isto é, a derivação de usos “acessórios e “gramaticais” de um 

uso  “principal”,  quanto  um  processo  sincrônico,  isto  é,  a  convivência  dos  usos  assim 

constituídos  num  mesmo  recorte  do  tempo.  Sugere,  pois, que  a  gramaticalização  é  um 

processo inacabado, sem fim, por isso se vale da metáfora da espiral. Benveniste (1968 apud 

CASTILHO, 1997), discípulo de Meillet, lança o termo auxiliação para indicar a passagem de 

um verbo pleno para verbo auxiliar. Kurylowicz (1965) define gramaticalização como sendo 

um  processo  em que  se  verifica  a  ampliação  dos  limites  de  um morfema,  cujo  estatuto 

gramatical avança do léxico para a gramática, ou de um nível menos gramatical para mais 

gramatical, isto é, de formante derivativo para formante flexional. Quando Kurylowicz admite 

que  existe  uma “graduação na gramaticalização”,  sua atitude  é  tipologicamente  incorreta, 

pois,  de  acordo  com  essa  perspectiva,  as  flexões  seriam  mais  gramaticais  do  que  os 

morfemas-vocábulo.

Roberts (1993  apud CASTILHO, 1997) vê a  gramaticalização como a mudança de 

uma categoria léxica para uma funcional, associada à perda do conteúdo lexical. Ao afirmar 

isso,  propõe  que  a  gramaticalização  dos  verbos  passa  pelos  estágios:  Verbo  pleno  > 

construção predicativa > forma perifrástica > aglutinação. 

Hodge  (1970  apud CASTILHO,  1997)  admite  que  há  dois  estágios  de 

gramaticalização: 1) sintaxe forte e morfologia fraca, que, de um modo geral, corresponde aos 

estágios  I  e  II  de  Humboldt,  e  2)  sintaxe  fraca  e  morfologia  forte,  que  corresponde aos 

estágios III e IV de Humboldt. O slogan que marcou seu trabalho é: “a sintaxe de ontem é a 

morfologia  de hoje”.  Givón (1971) por conta  dessa afirmação,  nos quadros da Gramática 



36

Funcional,  declarou  que  “a  morfologia  de  hoje  é  a  sintaxe  de  ontem”.  Posteriormente, 

acrescentou  a  esta  afirmativa  que “a sintaxe de hoje  é  o discurso pragmático  de ontem”, 

surgindo daí a escala: 

Discurso > Sintaxe > Morfologia > Morfofonêmica > Zero
Quadro 5: Escala de gramaticalização de Givón

Givón  (1971  apud CASTILHO,  1997,  p.30)  declara  que  no  processo  de 

gramaticalização o modo pragmático de comunicação dá lugar ao modo sintático; com isso, 

expressões linguísticas  com  vinculação  sintática  fraca  se  transformam  em  expressões 

sintáticas fortemente ligadas.

A gramaticalização se instaura no momento em que uma unidade linguística começa a 

adquirir  propriedades de  formas  gramaticais,  ou seja,  possui  estatuto  gramatical,  tem sua 

gramaticalidade  ampliada.  Além  disto,  fenômenos  de  gramaticalização  envolvem 

esvaziamento semântico, porque elementos  lexicais ou construções de natureza lexical estão 

se  tornando  ainda  mais  gramaticais  (GONÇALVES,   LIMA-HERNANDES & CASSEB-

GALVÃO, 2007, p. 16).

Castilho (1997, p.25) distingue os estágios – pelos quais passam os itens em processo 

de  gramaticalização,  que  são  a  sintaticização,  a  morfologização,  redução  fonológica e 

alterações semânticas – dos princípios de gramaticalização, que são a analogia, a reanálise, 

a continuidade e a unidirecionalidade. 

2.1.2.1 Estágios de Gramaticalização

Os estágios pelos quais os itens gramaticais passam quando se gramaticalizam são: (i) 

sintaticização,  (ii)  morfologização,  (iii)  redução fonológica,  (iv)  estágio zero e  sofrem 

também (v) alterações semânticas.

Lehmann (apud CASTILHO, 1997, p.32) elaborou um quadro ilustrativo para mostrar 

os estágios de gramaticalização:

FASES DA GRAMATICALIZAÇÃO
Nível Discurso > Sintaxe > Morfologia > Morfofonêmica > Zero
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FASES DA GRAMATICALIZAÇÃO
Técnica Isolante > analítico > sintético-aglutinante > sintético-flexional

Sintaticização ---> Morfologização ---> Desmorfemização ---> 

Processo  GRAMATICALIZAÇÃO
Quadro 6: Fases da Gramaticalização

Castilho (1997, p.32) desconsidera o discurso como ponto inicial  no processo e dá 

detalhes a respeito dos estágios da gramaticalização.

Sobre sintaticização de um item lexical, este item é recategorizado, pois passa de uma 

classe  a  outra  e  sobre  a  categoria  funcional,  argumenta  que  as  categorias  sintagmáticas 

recebem propriedades argumentais e de adjunção na sentença. 

A  sintaticização possui algumas faces:  recategorização  sintática,  em que cada item 

lexical  dispõe  de  propriedades  gramaticais  que  os  integram em diferentes  classes  léxico-

sintáticas.  Observa-se um  continuum na  recategorização  lexical,  segundo Hopper-Traugott 

(1993):  

Categoria maior [Nome, Verbo, Pronome] > Categoria mediana [Adjetivo, Advérbio] 

> Categoria menor [Preposição, Conjunção]
Quadro 7: Continuum de recategorização lexical

A  organização  da  recategorização  sintática assim  está  apresentada  por  Castilho 

(1997, p.33): 

(1) Grupo Verbal, (2) Grupo Nominal, (3) Grupo Pronominal, (4) Grupo Adverbial e (5) 

Grupo dos Nexos.
Quadro 8: Continuum de recategorização sintática

Na  recategorização do  Grupo  Verbal,  o  fenômeno  mais  interessante  é  o  da 

transformação de um verbo pleno em um verbo funcional e, posteriormente, transformando-se 

em verbo auxiliar. Veja-se o exemplo do verbo sedere > ser “estar assentado”, e stare > “estar 

de  pé”  em que,  inicialmente,  selecionavam sujeitos  não  agentivos,  especificando  o  lugar 

ocupado  por  eles.  Eram,  pois,  Locativos.  Os  Locativos  originam  os  Existenciais  e  os 

Possessivos, transitando de verbos plenos para funcionais. 

Para explicar a passagem de Locativo para Existencial, Lyons (1968: 409-410) explica 
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ser natural raciocinar que se uma pessoa ou algo ocupa determinado lugar é porque existe, ou 

seja,  o  lugar  é  cognitivamente  mais  concreto  que a existência  e a  gramaticalização  faz o 

percurso do mais concreto para menos concreto.

O  surgimento  dos Possessivos como Lat.  tenere,Germânico *kap “agarrar, tomar” > 

*haf > Ingl.  have tinham o sentido original de “agarrar com as mãos”, “ter nas mãos”. Isso 

alterou a organização do Aspecto Inceptivo,  em que verbos como  pegar e  agarrar foram 

associados a infinitivos e começam a indicar o início do estado de coisas codificado em port. 

pegou a falar “começou a falar”,  garrou a criar uma coisa assim, garrou a atacar, dados 

identificados na fala piracicabana por Rodrigues (1974). 

A respeito do Copulativo, acontece quando um item transforma-se de uma expressão 

nominal para predicado sentencial, como é o caso da cópula, nas línguas indoeuropéias, que 

foi gramaticalizada como um verbo. A exemplo tem-se no Port. o verbo ser.

Um  verbo  funcional  pode  transformar-se  em  verbo  auxiliar,  e  este  em  afixos, 

morfologizando-se, e apresenta a representação dos processos de gramaticalização do verbo: 

Verbo pleno > Verbo Funcional > Verbo Auxiliar > Clítico > Afixo
Quadro 9: Processo de Gramaticalização do verbo

Sobre o Grupo Nominal, a recategorização deste grupo exemplificada por Maurer Jr. 

(1959, p. 248-250 apud CASTILHO, 1997): Verbos dão origem a Nomes substantivos, como 

os infinitivos (comer é bom), os particípios (em expressões nas quais se apagou o nome, como 

“collecta pecúnia > coleta”, promessa, etc.), gerundivos no plural neutro (fazenda > lenda); 2) 

adjetivos se recategorizam como Substantivos (galgo < cannis galicus, o pobre), Substantivos 

se recategorizam como Adjetivos (vermelho < vermiculus, louro < laurus). Com isto, Castilho 

(1997, p.36) ilustra esta recategorização da seguinte forma: Verbo > Nome [Substantivo > 

Adjetivo, e Adjetivo > Substantivo]

No  Grupo Pronominal,  é  natural  das línguas organizarem seu quadro pronominal 

privilegiando a codificação das pessoas do discurso e dos lugares ocupados por elas no espaço 

físico,  sendo,  pois,  os  pronomes  fundamentalmente  dêiticos.  A  gramaticalização  destas 

formas mostra a perda do caráter dêitico, mostrativo, tornando-se mais abstratas, deslocando 

seu valor para o de identificação do lugar no discurso, ou anáfora.

No Grupo Adverbial, podem recategorizar-se, gramaticalizando-se como Advérbios: 

os nomes, tendo como exemplo do Port. a progressiva abstratização do N tipo na fala: “isto 

aqui é um tipo de camisa”, em que tipo é o núcleo do SN [um tipo de camisa], que cede seu 



39

núcleo para  camisa,  recategorizando-se como Especificador  de SN, formando a expressão 

adverbial  Delimitadora.  Em outro  caso,  tipo se  localiza  fora  do  SN,  ampliando  seu  uso: 

“bom...  tipo...  que  tal  comer  uma  pizza?”  (CASTILHO,  1997,  p.38).  Outra  classe  que  é 

recategorizada como advérbio é a classe dos  verbos, que tem o exemplo do Fr.  voire, que 

aparece nos Advs. de designação voici, voilà.

O Grupo dos Nexos também sofrem recategorização. O caso das recategorizações por 

que passam as  preposições  são:  1)  Nome > Preposição,  quando partes  do corpo humano 

(Nome) são recategorizadas como preposições: Ingl. back “costas” pode indicar espaço: three 

miles  back “três  milhas  atrás”  ou  tempo:  three  years  back “três  anos  atrás”.  A 

gramaticalização do nome passa pelo continuum: 

1) N > N relacional > Prep. Secundária > Prep. Primária > Clítico > Afixo; 

2) Verbo > Preposição
Quadro 10: Recategorização do grupo dos nexos

Quando os verbos em formas nominais recategorizam-se como preposições, no caso 

do Ingl. regarding, considering, que são utilizados para introduzir novos tópicos discursivos; 

3)  Numeral  >  Preposição,  a  exemplo  disso  tem-se  segundo,  em  português,  que  se 

recategorizou como preposição.

Além  das  preposições,  as  conjunções  também  passam  pelo  processo  de 

gramaticalização,  recategorizando-se  em  várias  classes.  Sweetser  demonstra  que  as 

conjunções  são  polifuncionais,  atuando  no  domínio  do  conteúdo,  no  epistêmico  e  no 

conversacional.  Castilho  (1997,  p.40)  apresenta  as  recategorizações  por  que  passam  as 

conjunções: 1) Nome > Conjunção, exemplificada pela palavra modo que constitui a locução 

conjuncional  causal  a modos que,  de variantes  amoque, mode,  pramor de,  registradas por 

Amaral  (1922)  no falar  caipira;  2) Verbo > Conjunção,  em que o verbo em processo de 

transformação parece funcionar como índice de modo irreal, como em port. “Digamos que eu 

possa”; 3) Advérbio > Conjunção, exemplificado pelo advérbio latino  magis “mais” que se 

transforma  em  conjunção  coordenativa  mas; e  4)  Pronome  >  Conjunção.  Os  pronomes 

relativos estão perdendo propriedades pronominais, restringindo sua atuação gramatical à de 

uma  conjunção  sem  papel  funcional.  Isto  é  o  que  dialetólogos  como  Amaral  (1922), 

Nascentes (1953) e linguistas como Câmara Jr. (1972) e Tarallo (1983) mostram em seus 

trabalhos (cf. CASTILHO, 1997).

Sobre Categorização Funcional,  Castilho (1997, p.41) trata  do fenômeno na língua 
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falada,  sincronicamente,  em  Castilho  (1994a)  e  mostra  o  trabalho  de  Tarallo  sobre  a 

emergência  de  uma  gramática  brasileira,  no  qual  hipotetiza  que  [...]  a  re-organização  do 

sistema pronominal [...] teve como consequências importantes a implementação de objetos 

nulos no sistema brasileiro de um lado, e sujeitos lexicais mais frequentes de outro.

Na  gramaticalização  funcional,  há  a  recategorização  dos  tópicos  discursivos  que 

preenchem as funções de Sujeito e de Objeto Direto. Além disso, está ocorrendo um processo 

de gramaticalização da ordem dos constituintes funcionais, no Português do Brasil que se tem 

constatado um enrijecimento progressivo.

Sobre o estágio de gramaticalização,  morfologização,  trata-se da criação de formas 

presas, sejam afixos flexionais ou derivacionais.

Quanto à criação de afixos flexionais,  divide-se em: Flexão Verbal e Nominal.  Na 

Flexão Verbal, observa-se que os morfemas de tempo podem ser derivados de auxiliares e de 

advérbios. Na Flexão Nominal, os morfemas de caso representam a gramaticalização de itens 

independentes, perfazendo a hierarquia: 

N + Caso > Prep. – N + Caso > Prep. – N > Caso + N. 
Quadro 11: Morfologização na flexão nominal

Os três gêneros do Indo-Europeu põem a questão da origem do feminino, em que o 

morfema do feminino pode ter-se calcado no neutro plural {-a}, que tinha o sentido coletivo. 

Além deste caso, nem todas as línguas do mundo dispõem da categoria de Número e que as 

categorias de número no mundo correspondem a Singular, Plural, Dual, Trial e Paucal. Ainda 

apresenta alguns casos de gramaticalização do número, como os plurais cumulativos que dão 

origem a novas regras de pluralização,  ilhó > ilhoses; ananá > ananases; eiró > eiroses 

(SANTOS JOTA apud GONÇALVES, 1994, p. 96). 

Quanto à  morfologização na criação de afixos derivacionais, o caso do nome latino 

mente feminino,  que  significa  “modo,  maneira”.  Esse  nome  pospôs-se  a  Adjetivos,  no 

sintagma  nominal,  dando  origem a  expressões  como  agir  cristã  mente,  de  modo  cristão. 

Mente tornou-se átono, cliticizando-se ao adjetivo, num processo ainda não consumado, se for 

levado em conta casos em que se diz falou franca e asperamente. 

Quanto à  Redução Fonológica, processo em que formas livres fundem-se a formas 

livres,  transformando-se em formas presas,  gramaticalizando-se como afixos.  É o caso da 

formação de futuro nas línguas românicas, na qual a forma trissilábica  habeo reduziu-se ao 

ditongo ei, como em amar + ei = amarei.
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O Estágio Zero ocorre quando um morfema desaparece, retomando-se o processo da 

capo. Um longo processo de gramaticalização produz categorias fixas, rígidas, inalteráveis. 

Elas  se  tornam,  por  isso  mesmo,  antifuncionais.  A cristalização  de  estruturas  contraria  a 

natureza mesma da língua,  no que ela tem de criativo,  de transitório,  de re-elaborador.  O 

estágio zero é o momento máximo de exaustão da estrutura, e anuncia a retomada do processo 

contínuo que é a gramaticalização.

2.1.2.2 Princípios de Gramaticalização

Em relação  aos  princípios  de  Gramaticalização,  não  há  acordo  entre  os  linguistas 

quanto a uma teoria para dar conta dos fenômenos ditos de gramaticalização.

Lehman (1982a apud CASTILHO, 1997) identificou cinco princípios:

• Paradigmatização:  de  acordo  com  este  princípio,  construções  sintáticas 
integram-se como formas perifrásticas em paradigmas morfológicos [o que] 
conduz a paradigmas progressivamente pequenos e homogêneos.

• Obrigatoriedade:  dentro  do  paradigma,  a  escolha  entre  seus  membros 
sujeita-se  a  regras  gramaticais.  O conjunto  categorial  representado  pelo 
paradigma torna-se progressivamente obrigatório nas sentenças da língua.

• Condensação:  quanto  mais  um  signo  se  gramaticaliza,  tanto  menos 
complexos se tornam os constituintes com os quais ele pode combinar-se.

• Coalescência: este princípio se manifesta da justaposição (via cliticização, 
aglutinação e fusão) para uma alternância simbólica.

• Fixação:  o  signo  gramaticalizado  tende  a  ocupar  uma  posição  fixa 
inicialmente  na  sintaxe  e  depois  na  morfologia,  tornando-se  um 
preenchedor de espaços gramaticais (slots).

Lehman considera que a gramaticalização diz respeito à autonomia do signo: quanto 

mais  autônomo  o  signo,  menos  gramaticalizado,  e  quanto  menos  autônomo,  mais 

gramaticalizado.

Sobre o grau de autonomia do signo, são três aspectos que permitem medir o grau de 

autonomia  do  signo:  (1)  o  peso:  para  ser  autônomo,  um  signo  deve  ter  certo  peso, 

propriedades  que  o  distingue  dos  demais  membros  de  sua  classe,  proporcionando-lhe 

proeminência  no paradigma;  (2) a coesão:  quanto mais  relações com outros  signos,  tanto 

menos autônomo se tornou o signo; (3) a variabilidade: quanto maior a mobilidade do signo, 

tanto maior será sua autonomia. Hopper (1991 apud CASTILHO, 1997) admite a existência 

de cinco princípios e muito assemelhados:
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1. Estratificação (“layering”): Dentro de um domínio funcional amplo, novas 
camadas emergem continuamente. Quando isto acontece, as camadas mais 
antigas  não  são  necessariamente  descartadas,  mas  podem  continuar  a 
coexistir e a interagir com as camadas mais novas.

2. Divergência: Quando a forma lexical gramaticalizou-se num clítico ou num 
afixo, a forma lexical original permanece como um elemento autônomo e 
sofre as mesmas mudanças que um item lexical comum.

3. Especialização:  Dentro  de  um  domínio  funcional,  é  possível  haver  em 
determinado  estágio  variedades  de  formas  com  nuanças  semânticas 
diferentes; quando a gramaticalização ocorre, estreita-se essa variedade de 
escolhas  formais,  e  um  número  menor  de  formas  selecionadas  assume 
significados semânticos mais gerais.

4. Persistência: Quando uma forma se gramaticaliza, passando de uma função 
lexical para uma função gramatical, tanto quanto isto seja gramaticalmente 
viável, alguns traços do seu significado lexical original tendem a aderir à 
nova forma gramatical, e detalhes de sua história lexical podem refletir-se 
na sua distribuição gramatical.

5. Descategorização:  Formas  em  processo  de  gramaticalização  tendem  a 
perder ou a neutralizar as marcas morfológicas e as propriedades sintáticas 
das categorias plenas Nome e Verbo, e a assumir atributos característicos 
das categorias secundárias tais como o Adjetivo, o Particípio, a Preposição, 
etc.

São  alguns  princípios  de  gramaticalização,  segundo  Castilho  (1997,  p.52):  (i) 

analogia,  (ii)  reanálise,  (iii)  continuidade  e  gradualismo e  (iv)  unidirecionalidade. 

Analogia é uma sorte de aproximação psicológica entre categorias em ausência, isto é, entre 

categorias  situadas  no  eixo  paradigmático.  Esse  princípio  leva  à  criação  de  formas  não 

explicáveis se tomadas no eixo sintagmático. 

Analogia e reanálise podem agir na gramaticalização de uma mesma expressão, como 

em  ir  +  infinitivo  [de  destinação],  em  vou  sair  para  caminhar reanalisado  como  [vou 

caminhar]  um pouco,  no qual  o  verbo  ir passa a ser auxiliar  do verbo no infinitivo.  Por 

analogia, verbos que não são de movimento passam a construir-se com o auxiliar  ir, dando 

surgimento a expressões aparentemente contraditórias, como vou ficar por aqui mesmo. 

A reanálise é entendida como um processo por meio do qual os falantes mudam sua 

percepção de como os constituintes de sua língua estão ordenados no eixo sintagmático. Essa 

mudança de percepção se deve a um tipo de raciocínio conhecido como abdução. 

Sobre  abdução, Hopper-Traugott (1993, p. 39  apud CASTILHO, 1997) consideram 

que  provém de um resultado observado, invoca uma lei, e infere então o que poderia ser o 

caso; assim, dado o caso que Sócrates morreu, podemos correlacionar esse fato com a lei geral 

de que todos os homens são mortais, e, portanto Sócrates era um homem. Já  Peirce declara 

que a abdução é a base da percepção humana, e o único tipo de raciocínio através do qual se 
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pode  dar  origem a  novas  idéias.  Hopper-Traugott  (1993,  p.  56  apud CASTILHO,  1997) 

partindo  dos  exemplos  do  surgimento  do  pretérito  perfeito  nas  línguas  românicas,  que 

sofreram um processo de reanálise, constatam que a reanálise é o desenvolvimento de novas 

estruturas a partir de estruturas mais antigas. 

Quanto  à  continuidade e gradualismo,  Kurylowicz afirma que a gramaticalização 

tende continuamente à inovação da estrutura das línguas. Lichtenberk (1991, p. 37) acredita 

que a variação é uma consequência necessária do gradualismo da mudança linguística (cf. 

CASTILHO, 1997, p.52). 

Um ponto é consenso entre os linguistas sobre a gramaticalização: “não é um processo 

que possa extinguir-se, sendo muito difícil identificar claramente suas fases”. Isso porque, é 

um processo recorrente e interminável. Como afirma Heine-Claudi-Hünnemeyer (1991 apud 

CASTILHO, 1997), a gramaticalização “é um processo contínuo” e “qualquer tentativa de 

segmentá-lo em unidades discretas será de certa forma arbitrária”. Castilho constata que a 

continuidade da inovação provoca uma continuada re-estruturação das línguas. 

Sobre o  princípio  da unidirecionalidade,  quanto  ao  caráter  cíclico,  a 

gramaticalização  é  unidirecional,  pois  é  um  processo  irreversível,  em  que  só  pode 

desenvolver-se  da  esquerda  para  a  direita,  não  podendo  haver  desgramaticalização.  Um 

estágio A deve seguir-se a um estágio B e não vice-versa, segundo Hopper-Traugott (1963, p. 

95 apud CASTILHO, 1997, p.53). 

Alguns  autores  constatam  que  há  processos  de  desgramaticalização,  entretanto, 

Castilho  acredita  que  isso  não  é  possível,  interpretando  esses  fenômenos  como sendo de 

discursivização e  não  desgramaticalização.  Por  isto,  propõe  três  grandes  processos  de 

constituição  da  língua  na  teoria  modular:  gramaticalização,  semanticização  e 

discursivização. 
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2.1.3 Semanticização e Discursivização

A respeito da semanticização, Castilho (1997, p.60) considera como sendo a alteração 

semântica por que passam os itens em sua utilização gramatical ou discursiva. Acompanhando 

sua  recategorização  gramatical,  os  itens  podem ser  ressemantizados,  sofrer  alterações  na 

direção de seu escopo ou em sua abrangência fórica, e assim por diante. Por isto, não há 

perdas e sim modificações de sentidos.

Martelotta  et  alii  (1996)  propõem um  processo  semelhante  à  gramaticalização, 

denominado discursivização, que é a passagem de elementos da gramática ao discurso, com a 

decorrente perda de valores gramaticais  e aquisição de valores pragmáticos;  os elementos 

discursivizados tendem a se tornar marcadores discursivos. Traugott (1995) assume a posição 

de que não  há discursivização;  itens  que  estão  passando por  discursivização estariam,  na 

verdade, em fase inicial de gramaticalização, que tem como característica o fortalecimento 

pragmático (cf. FREITAG, 2003, p. 42). 

Discursivização é, pois, o uso discursivamente relevante  de itens lexicais,  havendo 

algumas regras de correspondência com os sistemas gramatical e semântico: (1) itens que se 

prestam à organização da hierarquia tópica; (2) itens que se prestam ao estabelecimento da 

coesão  textual  e  à  manutenção  da  interação.  O  caso  mais  evidente  é  dos  marcadores 

conversacionais.  Freitag  (2003,  p.  44)  confirma  que  a   discursivização  (ou  pós-

gramaticalização, conforme Vincent, Laforest & Votre, 1993) é um processo pelo qual um 

elemento passa a um nível não-gramatical, obedecendo não mais às restrições gramaticais, 

mas às pragmáticas e interativas.

Na oração “a gente sabia que tinha que ... PEGAR, FAZER o dever”(PEPP/SSA/90, 

INQ01, M4 EF, l.462-7, p. 113) o verbo aparece sem argumento interno e a transitividade se 

dá por conta de V2 e não de V1, que é  pegar. Isto porque, segundo Castilho (1998, p. 89), 

alguns verbos não organizam uma sentença, por não disporem de argumentos próprios, como 

nas Construções Foi Fez (CFF) do tipo ‘pegou e disse’. 

O processo de discursivização dos verbos chega ao nível de  Construções Foi Fez, 

doravante  CFFs (RODRIGUES,  2006a  e  2006b),  ou  mesmo  chamado  de  Construções 

Perifrásticas (TAVARES, 2008) em que se formam a partir de uma sequência mínima de dois 
3 Esta referência remete ao  corpus em que se encontra esta sentença com o verbo  pegar, que, no caso, é o 

PEPP, inquérito 01, mulher, faixa etária 4, Ensino Fundamental, linha 462-7, página 11.
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verbos, V1 e V2. Estes verbos partilham sujeito e flexões modo-temporais e número-pessoais 

idênticas às de V2. V1 é quase sempre um dos verbos  ir,  chegar e pegar (também aparece 

com virar e vir) que, prototipicamente, caracteriza o evento referido por V2 como repentino 

e/ou  surpreendente.  V1  geralmente  possui  e  comporta-se  como  uma  espécie  de 

(quase-)auxiliar, cujo papel gramatical é ainda pouco claro, razão pela qual vem recebendo 

denominações variadas, de aspectualizador a enfatizador de eventos (TAVARES, op. cit.). V2 

é relativamente livre, sendo a estrutura argumental da construção atribuída a V2, que é um 

verbo  pleno  que  ocupa  a  posição  de  núcleo  do  sintagma  verbal.  V1  e  V2  podem estar 

conectados pela conjunção e, tipo 1 [+ CONJ]: [V1 + E + V2], ou podem estar justapostos, 

tipo 2 [- CONJ]: [V1 V2].  Exemplos retirados dos corpora desta pesquisa:

 V1 V2 justapostos:

(01) “aí pediu o rapaz, o rapaz PEGOU ATRAVESSOU elas duas” (PEPP/SSA/90, INQ36, M3 EF, 

l.438-52, p. 10)

 V1 e V2:

(02) “chega um dia aí PEGA E BATE por tudo.” (PEPP/SSA/90 INQ21, M2, EM, l.221-6, p. 05)

Uma outra  construção  muito  próxima  das  CFFs  são  as  orações  coordenadas.  As 

orações coordenadas representam um tipo de estrutura intermediária em relação às CFFs, pois 

não são exatamente CFFs, mas, por hipótese, deram origem a elas. O que vai distingui-las são 

algumas propriedades (GONÇALVES et al, 2007, p. 125):

i. Em orações coordenadas, diferente de CFFs, é possível que V1 e V2 tenham sujeitos 

diferentes. Exemplos extraídos dos corpora desta pesquisa:

 Oração coordenada:

(03) “ia embora PEGAVA o bonde E VINHA embora pra casa”  (PEPP/SSA/90,  INQ38,  M4 EF, 

l.336-51, p. 08)

ii. Orações coordenadas com sujeitos correferenciais tendem a marcar o sujeito apenas 

em V1, sendo que o sujeito em V2 é anafórico (anáfora zero). Contudo, se os sujeitos 

aparecem  explícitos  em  todas  as  orações,  não  há  nenhuma  mudança  semântica 

substancial. Já em CFFs, a ocorrência de sujeito em V2 é muito marcada. Ex.:

 Orações coordenadas:

(04) “Ah, PEGA as carta E JOGA, duas pessoas ou quatro né.” (PEPP/SSA/90, INQ11, H4, EM, l. 
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542-52, p. 11)

(05) “ele tirou o cigarro, PEGOU essa carteira, MACHUCOU a carteira E JOGOU no chão.” 
(NURC/SSA/70, INQ 100, INF 118, H2, l. 647-667, p. 123)

iii. Verbos  de orações coordenadas  em português  não precisam compartilhar  a mesma 

flexão,  embora  algumas  vezes  isso  aconteça.  Em  CFFs,  os  verbos  sempre 

compartilham flexão. Exemplo de CFF:

(06) “a gente PEGOU E LEVOU pra casa” (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, l.206-19, p. 05 )

iv. Em orações coordenadas, os verbos podem ser negados separadamente ou não. Já em 

CFFs, o marcador de negação “não” sempre precede V2.

Os casos de discursivização dos verbos chega ao nível máximo de abstração quando o 

verbo  assume  a  função  de  sequenciador  intensificador/  focalizador,  vinculados  aos 

primeiros movimentos de mudança que deram origem às CFFs. Os verbos ir, chegar e pegar 

são  usados  em  construções  como  essas  e  sofrem  uma  perda  gradativa  de  propriedades 

sintáticas, que vai desde as propriedades de subcategorização de argumentos interno e externo 

(segundo Hopper  e  Thompson,  1980,  número de participantes),  até  restrição à  negação e 

cristalização da forma de 3a. pessoa do pretérito perfeito, sem variação de tempo e modo 

(GONÇALVES  et  al,  2007,  p.  128).  As  propriedades  de  ir,  chegar e  pegar como 

sequenciadores intensificadores resumem-se:

i. não exibem mobilidade, ocorrem sempre em posição inicial do enunciado;

ii. estão fora dos limites da sentença;

iii. não subcategorizam complemento;

iv. não subcategorizam argumentos interno e externo;

v. realizam-se sob a forma de 3a. pessoa do pretérito perfeito;

vi. não aceitam negação;

vii. são quase sempre precedidos por aí;

viii.aparecem em contexto de sequência de eventos;

ix. podem se antepor a verbos em outros tempos com flexão de número diferente.
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Tem-se  por  hipótese  que  os  sequenciadores  intensificadores  definiram-se ou 

originaram-se  no  contexto  das  CFFs,  que,  por  sua  vez,  estão  vinculadas  às  construções 

coordenadas (GONÇALVES et al, idem, p. 129). Os verbos ir, chegar e pegar não desfrutam 

de  uma  mobilidade  posicional,  ocorrendo  sempre  no  início  da  sentença.  Exemplos  de 

Sequenciadores intensificadores:

(07) “a gente PEGOU, então ele pensou” (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, l.206-19, p. 05 )

(08) “ele PEGOU é que você é meu filho, gosto muito de você”  (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, 

l.32-51, P. 01-2)

A hipótese de trajetória de mudança dos verbos envolvidos em CFFs é (GONÇALVES 

et al ibidem, p. 132):

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
Construções intermediárias/ 

orações coordenadas
> CFF > sequenciador intensificador/ 

focalizador  
Quadro 12: Hipótese de trajetória de mudança das CFFs

No estágio  1,  os  verbos  ir,  chegar e  pegar preservam  seus  complementos,  mas 

perdem valor referencial  dos verbos e dos complementos. No estágio 2, os verbos sofrem 

alterações  sintáticas  e  semânticas  significativas  quanto  ao  valor  lexical  e  perdem  noção 

semântica de movimento, além de sofrerem mudança sintática. Em CFFs, perdem traços de 

transitividade e deixam de requerer complemento. Por fim, no estágio 3, os verbos ir, chegar 

e pegar perdem outras propriedades sintáticas como a não-subcategorização de argumentos, 

restrição quanto à negação e cristalização da forma de 3a. pessoa do pretérito perfeito, sem 

variação modo-temporal.
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2.2 SOCIOLINGUÍSTICA

A metodologia sociolinguística é tomada como auxiliar no tratamento dos  corpora e 

análise dos contextos com o verbo pegar.

Muitos linguistas procuraram relacionar língua, cultura e sociedade antes mesmo da 

década de 1960, com Labov, período em que houve uma maior atenção dada à influência do 

social na variação linguística. Cezario e Votre (2008, p. 147) destacam os movimentos de 

inclusão dos estudos linguísticos correlacionados a variáveis sociais nos Estados Unidos e na 

França. Em 1926,  Meillet buscou uma explicação para as mudanças linguísticas na França e 

afirmou que toda modificação na estrutura social vem a acarretar numa mudança em alguns 

aspectos  da  linguagem,  não  se  podendo  separar  a  história  das  línguas  com a  história  da 

sociedade. Na década de 1930, dialectólogos nos Estados Unidos e no Canadá incorporaram 

em seu Atlas (Linguistic Atlas of the United States and Canada) informações de caráter social 

para o levantamento dialetológico além de dividir os informantes dos dialetos em foco em três 

grupos de escolaridade.

Os estudos em Sociolinguística só se firmaram na década de 1960 nos Estados Unidos 

com William Labov, analisando o inglês falado por moradores da ilha de Martha's Vineyard, 

em Massachusetts, Nova York. A partir de então, os estudos linguísticos correlacionados com 

variáveis sociais obtiveram relevância para uma melhor interpretação dos resultados sobre os 

processos de variação e mudança.

As contribuições do estudo de Labov e dos demais que verificam a importância em se 

correlacionar  aspectos de natureza linguística  e extralinguística  demonstraram a existência 

socioestrutural da linguagem e que há regularidade e sistematicidade por trás do aparente caos 

linguístico. 

Atualmente  os pressupostos teórico-metodológicos sociolinguísticos são trabalhados 

em diversos centros de pesquisa no mundo.  No Brasil,  desde a década de 1970, diversos 

grupos trabalham sob a  perspectiva  sociolinguística,  tais  como o projeto Mobral,  NURC, 

Censo de Variação no Rio de Janeiro, Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL), 

Projeto  de  Variação  Linguística  da  Região  Sul  do  Brasil  (VARSUL) e  o  Programa para 

Estudos  do  Português  Popular  em  Salvador  (PEPP).  Dentro  desses  grupos,  muitas 

dissertações e teses foram defendidas ampliando ainda mais os estudos da língua em tempo 

real e aparente, mostrando seu caráter heterogêneo e sistemático.
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Outras  teorias  linguísticas  têm  aproveitado  o  aparato  teórico-metodológico  da 

Sociolinguística  como  o Funcionalismo, cuja finalidade é preparar os  corpora, coletá-los e 

analisá-los. 

Entende-se  por  Sociolinguística  a  ciência  que  estuda  a  língua  em  seu  uso  real, 

levando-se em conta o aspecto social. Para Calvet (2002, p. 161), sociolinguística é linguística 

porque não se deve conceber um estudo linguístico sem o social, ou seja, fora da realidade 

social em que a língua se manifesta. A abordagem sociolinguística “estuda a língua em uso no 

seio  das  comunidades  de  fala  [...]  correlacionando  “aspectos  linguísticos  e  sociais” 

(MOLLICA, 2007, p. 09). Todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, por isso são 

heterogêneas. As formas em variação se equivalem semanticamente no nível do vocabulário, 

da sintaxe e morfossintaxe, na fonética e fonologia e no domínio pragmático-discursivo. A 

variabilidade está presente em todas as línguas, e no Brasil há inúmeros estudos que analisam 

o processo em que estão determinadas variantes concorrentes.

O modelo teórico-metodológico da sociolinguística parte do objeto bruto, não-polido, 

não-aromatizado  artificialmente,  que é a língua vernácula,  usada em situações naturais  de 

interação social, nos momentos sem preocupações do como se fala e sim com o que se fala 

(cf. TARALLO, 2007, p. 18-9). Diferentemente da abordagem estruturalista, o sociolinguista 

trabalha com falante-ouvinte real e não ideal,  em situações de fala reais para que se possa 

descrever e explicar alguns fenômenos em variação que surgirem.

A  Sociolinguística  tem  por  objetivos  investigar  o  grau  de  estabilidade  ou  de 

mutabilidade  da  variação,  fazer  o  diagnóstico  das  variáveis  que  têm  efeito  positivo  ou 

negativo  sobre  a  emergência  dos  usos  linguísticos  alternativos,  além  de  prever  seu 

comportamento  regular  e  sistemático  (MOLLICA,  2007,  p.  11).  O  objeto  de  estudo  da 

Sociolinguística é a variação linguística, um princípio geral e universal, posto que se dá em 

todas as línguas, é passível de ser descrita e analisada cientificamente, além da motivação dos 

usos  de  estruturas  linguísticas  e  das  alternâncias  que  se  apresentam  sistemática  e 

estatisticamente previsíveis, como mostram inúmeras pesquisas em diversas línguas, inclusive 

no português do Brasil. 

A língua é vista como uma instituição social e a variação e a mudança linguísticas são 

fenômenos inerentes a toda e qualquer língua.  A partir do estudo da língua falada, observa-se 

seu caráter heterogêneo, revelando que o fenômeno da variabilidade é um fator de natureza 

estrutural e social. 



50

Por isto, o sociolinguista debruça-se a estudar as diversas manifestações verbais nas 

variedades  de  uma língua.  O objetivo  do estudo sociolinguístico  é  entender  quais  são os 

principais fatores que motivam a variação linguística e qual a importância de cada um deles na 

estabilidade  de  um  fenômeno  para  a  configuração  do  quadro  que  se  apresenta  variável, 

verificando o grau de estabilidade do fenômeno em questão – se está no início ou se está 

caminhando para a completude de sua mudança (cf. CEZARIO & VOTRE, 2008, p. 141).

Os  falantes  variam  sistematicamente  sua  expressão  e  tomam  por  critérios  de 

adequação da fala o momento circunstancial e os seus interlocutores. Por isso, os fenômenos 

linguísticos não são  relativos e sim relativos às circunstâncias. Deve-se reconhecer, pois, a 

realidade  linguística  como  heterogênea,  sendo  o  falante  multiestilístico,  ele  mesmo 

heterogêneo  linguisticamente,  pois  adapta,  de  forma  sistemática,  sua  expressão  às 

circunstâncias de fala (FARACO, 2007, p. 25-6).

Na  Sociolinguística,  alguns  termos  são  muito  usuais  tais  como,  por  exemplo, 

variantes e variáveis linguísticas. O termo variante designa uma forma linguística usada ao 

lado de outra sem que se verifique mudança de significado, ou seja, são formas diferentes de 

se dizer a mesma coisa. Como exemplo de variante linguística tem-se a ausência ou presença 

de  sibilante  variável  <s>  funcionando  como  plural  dentro  de  um sintagma  nominal  (as 

meninas ~ as meninaØ).  Já o termo variável é o conjunto de variantes ou grupo de fatores 

que se deseja analisar. As variáveis podem ser binárias, quando possui duas variantes (como 

no exemplo da sibilante), ou eneárias, quando possui mais de duas variantes para o mesmo 

fenômeno linguístico (como no caso da variável <r> final no português brasileiro,  variando 

conforme sua ausência ou presença bem como quanto à sua pronúncia, a depender da região 

em que o falante é proveniente: se proveniente do sul do Brasil, a tendência é pronunciar o /r/ 

final como vibrante alveolar; se for do interior de estados como São Paulo, a pronúncia será 

de um /r/ retroflexo; se do Rio de Janeiro, será uma variante velar; ou mesmo pode aparecer a 

pronúncia como fricativa glotal (TARALLO, 2007, p. 08-14).

Quanto  à  formas  padrão e  a(s)  forma(s)  não-padrão,  observa-se  que  a  forma 

padronizada é considerada superior, correta, prestigiosa. Ao lado desta há a(s) forma(s) não-

padrão  que  é(são)  tachada(s)  como  inferior(es)  além  de  sofrer(em)  estigma  dos  falantes 

letrados e daqueles que gostariam de dominar a norma, e é alvo de correção no ensino escolar. 

Isso não implica dizer que as variantes tenham inerentemente a concepção de “erro”, muito 

menos de correção; é a comunidade linguística quem determina quais são os usos prestigiosos 

e corretos e quais não são, de acordo com quem fala. Ou seja, uma variante terá valor de 
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estigma se for usual na fala de pessoas de classe socioeconômica baixa, pouca escolaridade, 

dentre  outros  fatores  sociais  considerados  inferiores.  O  juízo  de  valor  dado  às  variantes 

representa uma forte pressão que a sociedade exerce sobre os usos linguísticos.

O contexto situacional também contribui para o surgimento do uso de determinadas 

variantes e, a depender da situação, se formal ou informal, o falante vai alternar quanto ao seu 

uso,  podendo  optar  por  uma  variante  não-padrão,  em contextos  informais  –  como  numa 

conversa  entre  amigos  íntimos,  ou  no  aconchego  do  lar  entre  os  seus  –  ou  usar  formas 

padronizadas, em contextos mais formais. A linguagem do falante se alterna, pois ele próprio 

é multiestilístico e heterogêneo e a língua possibilita essas alternâncias por ser maleável. Mas 

isto não significa dizer que a língua muda em tudo nem de qualquer forma. A variação é 

previsível  e  determinada  por  fatores  linguísticos  e  extralinguísticos  (cf.  CEZARIO  & 

VOTRE, 2008, p. 146).  

Em relação à  competência  comunicativa do falante, Saussure propôs,  no início do 

século  XX,  uma  distinção  entre  língua  e  fala  (fr.  langue e  parole),  na  qual  concebe  a 

língua/langue como um sistema abstrato que ganha uma realidade concreta na fala/parole de 

uma comunidade de falantes. 

Chomsky (1965) retomou essa distinção entre língua e fala propondo uma dicotomia 

entre competência e desempenho, sendo a competência de caráter abstrato e o desempenho, 

assim como a fala,  de caráter  concreto.  A  competência consiste  no conhecimento  que  o 

falante tem de um conjunto de regras que lhe permite produzir e compreender um número 

infinito de sentenças, reconhecendo aquelas construções “bem formadas” perante o sistema 

linguístico  de  sua  língua.  Sentenças  “mal  formadas”  seriam  aquelas  feitas  por  falantes 

estrangeiros  em processo  de  aprendizagem  de  um segunda  língua  ou  crianças  que  estão 

internalizando  as  regras  do  sistema  linguístico,  com  a  competência  linguística  sendo 

desenvolvida.

Todo falante nativo de português, independentemente de sua posição no contínuo de 
urbanização  e  independentemente  também do grau  de  monitoração  estilística  na 
produção de uma tarefa comunicativa, produz sentenças bem formadas, que estão de 
acordo com as regras do sistema da língua que esse falante internalizou (BORTONI-
RICARDO, 2004, p. 72).

Hymes (1966),  por  sua  vez,  reformulou  a  proposta  de  Chomsky afirmando  que  o 

problema da  competência linguística reside no fato de que esse conceito não abarca todas 

questões de variação linguística, seja a nível interindividual ou intraindividual e propõe um 
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novo conceito  o  de  competência  comunicativa no qual  inclui  as  regras  de  formação  de 

sentenças  bem  como  as  normas  sociais  que  definem  a  adequação  da  fala.  A  noção  de 

adequação no âmbito  da competência  conduz ao entendimento  de que o falante,  além de 

aplicar  as  regras  para  obter  sentenças  bem  formadas,  faz  uso  de  normas  de  adequação 

preestabelecidas no seio de sua comunidade,  que vão definir  quando e como monitorar  o 

estilo de fala, levando em conta o papel social que o indivíduo desempenha.

Hymes traz a noção de viabilidade associada à noção de recursos comunicativos em 

que o falante,  para viabilizar um ato de fala,  precisa dispor de recursos comunicativos de 

natureza  diversa,  como  gramaticais,  estilísticos,  seleção  de  vocabulário  específico  para  o 

momento, dentre outros. Esses recursos são adquiridos à medida em que as experiências do 

indivíduo são ampliadas  na comunidade  onde vive e quando assume determinados papéis 

sociais. 

Para  ampliar  os  recursos  comunicativos,  três  parâmetros  são  estabelecidos  por 

Bortoni-Ricardo (2004, p. 76): o grau de dependência contextual, o grau de complexidade 

do tema abordado e a familiaridade com a tarefa comunicativa. 

Os  “erros”  cometidos  pelos  alunos,  em  extensão  do  sentido,  pelos  falantes,  têm 

explicação  no  próprio  sistema  e  no  processo  evolutivo  da  língua,  portanto,  podem  ser 

previstos e trabalhados por meio de uma abordagem sistêmica.

Os  termos inovador e  conservador em que o  inovador designa a variante que se 

expande na língua,  alterando aspectos na sua configuração,  e  conservador como sendo o 

elemento  velho que corresponde à  variante  que  representa  a  configuração mais  antiga na 

língua.  Esses  termos  não  possuem  intrinsecamente  nenhum  valor  linguístico,  porém  são 

adotados com o fim de descrever as variantes em competição (FARACO, 2005, p. 43).  No 

caso da variação do /r/  final,  são variáveis  dependentes  as diversas  formas que o falante 

encontra para pronunciá-lo ou não. A ausência e a presença deste segmento fônico é o que se 

pode chamar de variável independente. 

As  variáveis  linguísticas  e  não-linguísticas  operam  num  conjunto  complexo  de 

correlações  que  inibem  ou  favorecem  o  emprego  de  formas  variantes  semanticamente 

equivalentes (MOLLICA, 2007, p. 27). As variáveis linguísticas são também chamadas de 

dependentes  e  as  extralinguísticas,  independentes.  Uma  variável  é  concebida  como 

dependente no sentido que o emprego das variantes não é aleatório, mas influenciado por 

grupos de fatores de natureza social ou estrutural. Dessa forma, as variáveis  independentes 
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ou grupos de fatores podem ser internos ou externos à língua e podem exercer pressão sobre 

os usos, aumentando ou diminuindo sua frequência de ocorrência.  

Há  uma  interação mais ou menos estreita entre as diferentes variáveis, desta forma, 

uma inovação linguística começa numa determinada região (variável regional ou diatópica), 

porém é própria de um determinado grupo socioeconômico (variável social ou diastrática) e 

pode ser usada pelo grupo socioeconômico mais favorecido em situações informais (variável 

de registro ou diafásica). Isto quer dizer que existe uma correlação estreita entre as variáveis 

linguísticas  e  extralinguísticas  que  possibilita  ao  sociolinguista  interpretar  seus  dados  e 

apresentar  resultados  ainda  mais  específicos  e  condizentes  com  a  realidade  linguística 

estudada.

2.2.1 Variação Linguística

Pode haver  variação em todos os níveis  linguísticos.  No nível  lexical,  há variação 

entre um vocábulo e outro usados para o mesmo significado (jerimum ~ abóbora). No nível 

gramatical,  como  exemplo,  há  a  variação  na  concordância  nominal.  No  nível  fonético-

fonológico, vários estudos de variação regional mostraram alternância entre os usos, como a 

variável <r> final. Além destes há também variação a nível semântico e discursivo. A variação 

é um fenômeno cultural  motivado por fatores linguísticos e extralinguísticos  (CEZARIO & 

VOTRE, 2008, p. 141).

A variação linguística pode ser percebida quando são observadas diferenças entre uma 

língua  falada  em regiões  diferentes  (variação  diatópica),  entre  pessoas  de  classes  sociais 

diferentes (variação diastrática), ou mesmo em contextos situacionais em que se verifica o 

grau  de  formalidade  (variação  diafásica),  por  exemplo.  Apesar  de haver  variantes  de um 

mesmo signo linguístico, este fato não impede que os falantes se comuniquem.  A variação 

diatópica está associada a distâncias espaciais entre cidades, estados e regiões diferentes. A 

variação diastrática associa-se a diferenças sociais em geral, podendo ser diastrático em nível 

de escolaridade, diageracional (idade), diagenérico (gênero), diafásico (estilo) (CEZARIO & 

VOTRE, 2008, p. 145).

A variação no português brasileiro é classificada por Bortoni-Ricardo (2004, p. 51-70) 
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em  três  contínuos  que  são:  1)  contínuo  de  urbanização;  2)  contínuo  de  oralidade-

letramento e 3) contínuo de monitoração estilística .

Os contínuos são linhas imaginárias – também conhecidas por isoglossas. O primeiro 

contínuo classificado por Bortoni-Ricardo diz respeito à  separação entre os dialetos falados 

nas áreas rurais isoladas, dos dialetos falados na zona de transição entre rural e urbana – zona 

rurbana – e das variedades  faladas  na zona urbana.  O contínuo de oralidade e letramento 

marca  a  fronteira  entre  um evento  caracterizado  pela  marca  da  oralidade  e  eventos  mais 

formais  que marcam a influência  da língua  escrita.  O continuo de monitoração  estilística 

mostra como as interações se expressam, se de forma mais monitorada ou menos monitorada, 

ou seja, se é um evento de fala previamente planejado ou se é mais espontâneo, ou seja, mais 

informal. Para verificar o contínuo de monitoração, deve-se ater aos fatores que monitoram a 

fala que são o ambiente, o interlocutor e o tópico conversacional. Isto porque, falando com 

um mesmo interlocutor, o estilo pode ser mais ou menos monitorado em função do tópico que 

se está tratando. Além disso, o falante pode dar pistas de mudança de estilo de forma verbal 

ou não verbal, transmitindo informações como a de que está brincando, ou mesmo irritado ou 

não gostou de algo que está sendo discutido.

Apesar  de  haver  esses  contínuos  sabe-se  que  não  há  fronteiras  bem  nítidas  que 

separem um falar mais rural ou urbano, mais ou menos monitorado ou de mais oralidade ou 

de letramento, por isto que Bortoni-Ricardo utiliza uma linha de gradualidade que estabelece 

uma aproximação dos níveis de rural/urbano, oralidade/letramento e mais/menos monitorado.

Não há como se demarcar isoglossas, ou seja, fronteiras nitidamente separáveis para 

limitar a ocorrência das variantes, como afirma Mollica:

Qualquer que seja o eixo, diatópico/geográfico, diastrático/social, ou de outra ordem, 
a  variação  é  contínua  e,  em  nenhuma  hipótese,  é  possível  demarcarem-se 
nitidamente as fronteiras em que ela ocorre (2007, p. 13). 

Há crenças sobre a superioridade de uma variedade ou falar sobre os demais. Isto é um 

mito que está arraigado na cultura brasileira. Toda variedade regional é um instrumento de 

identidade sendo um recurso que confere identidade a um grupo social. Nenhuma variedade é 

melhor nem pior que a outra. “Ser nordestino, ser mineiro, ser carioca etc. é um motivo de 

orgulho para quem o é, e a forma de alimentar esse orgulho é usar o linguajar de sua região e 

praticar seus hábitos culturais” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 33).
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Os falantes detentores de maior poder aquisitivo transferem esse poder, ou seja, esse 

prestígio para sua variedade linguística. Desta forma, “as variedades faladas pelos grupos de 

maior poder político e econômico passam a ser vistas como variedades mais bonitas e até 

mais corretas”, porém  essas variedades nada possuem intrinsecamente de superior em relação 

às outras variedades e o seu prestígio é decorrente de fatores políticos e econômicos, ou seja, 

sociais.  Assim, os falares de  uma região pobre podem vir a ser considerados um dialeto 

“ruim” enquanto que o dialeto falado em uma região rica passa a ser visto como “bom”.

Quando um dialeto adquire status de língua nacional por conta de um processo sócio-

histórico adquire status de prestígio e é considerado correto. Só que esse entendimento é um 

juízo de valor ideologicamente motivado e que ocasiona preconceito. 

No Brasil,  os dialetos  das cidades  litorâneas  sempre tiveram mais  prestígio que os 

dialetos interioranos porque as cidades brasileiras que estão voltadas para a Europa receberam 

um  grande  contingente  de  portugueses  nos  três  primeiros  séculos  de  colonização  e 

desenvolveram falares  mais  próximos  dos  lusitanos.  Na cidade  sede  de governo onde  há 

prestígio politico há consequentemente mais prestígio em seu dialeto e rejeição aos demais 

dialetos, considerados, inclusive de inferiores, chulos, errados. Entretanto, esse preconceito 

não tem fundamentação científica que embase sua argumentação.

O “erro” não existe do ponto de vista linguístico; o que existem são  diferenças no 

modo de se falar, isto é, existem variantes que expressam a mesma noção só que de formas 

diferentes.  O erro é um preconceito  sociocultural  decorrente  de critérios  de avaliação que 

alguns membros da comunidade de fala lançam sobre os falares daqueles que não detêm do 

poder econômico, social e cultural.

Sempre haverá variação de linguagem nos domínios sociais. O grau dessa variação 

será maior em alguns domínios/momentos do que em outros. A variação é inerente à própria 

comunidade linguística. Isto quer dizer que, em qualquer comunidade, seja ela pequena, como 

um município, seja ela grande, como uma capital ou um país, sempre haverá a presença da 

variação linguística. 

As variações decorrem de fatores como (a) diferenças intergeracionais, (b) diferenças 

de gênero, (c) diferenças quanto ao status socioeconômico dos falantes, (d) diferenças entre 

os  anos  de  escolarização do  indivíduo,  (e)  diversidade  no  falar  quanto  à  ocupação  no 

mercado de trabalho do falante  que pode exigir  um repertório  linguístico  maior  e  mais 

formal, ou não, a depender de sua função, e (f) diferenças em relação à rede social a qual o 
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indivíduo está associado (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 47-9).

O falante  tem a  possibilidade  de usar  variantes  lexicais,  fonéticas,  morfológicas  e 

sintáticas, numa mesma situação de fala, pois a língua é um sistema variável inerentemente, 

permitindo a um mesmo indivíduo operar com regras variáveis. O “caos” linguístico não se 

estabelece  dentro  da  comunidade  linguística  porque  o  indivíduo  pode  usar  variantes  no 

contato  com  os  membros  de  sua  comunidade  sendo  compreendido,  além  de  haver 

semelhanças entre sua variação individual e a dos seus contemporâneos.

Guy (2001) define  comunidade linguística como sendo composta por falantes que 

compartilham traços  linguísticos  que distinguem seu grupo de outros,  comunicam-se com 

mais  frequência  entre  si  do  que  com indivíduos  de  outras  comunidades  e  compartilham 

normas e atitudes diante do uso da linguagem. Nesse sentido, 

[...] ao mesmo tempo que a comunicação intensa entre membros de uma comunidade 
leva à manutenção de suas características lingüísticas, a falta de contato lingüístico 
entre comunidades favorece o desenvolvimento de diferenças lingüísticas. [...]  Não 
temos atitudes apenas diante da língua falada em lugares diferentes,  também nos 
posicionamos diante de modos de falar correlacionados a fatores sociais, tais como 
escolaridade e nível econômico (BELINE, 2002 p. 129).

Na variação que se observa na escola, por exemplo, há diferenças relacionadas aos 

papéis sociais: professores, diretores, coordenadores, etc. que  desempenham  função  de 

autoridade lhes conferindo direitos especiais e também obrigações, entre as quais a de usar 

uma linguagem mais cuidada que a dos alunos. Eventos de sala de aula são mais formais que 

eventos que ocorrem na cantina ou no recreio. Mas, mesmo em sala de aula, há eventos que 

são mais formais e há mais monitoração linguística4 do que em outros. Quando a professora 

está mais envolvida com o conteúdo que está trabalhando, sua linguagem apresenta-se mais 

monitorada e quando intervém para organizar os turnos de fala, sua fala é mais espontânea, 

com menos monitoração. Por isto que variações estilísticas como essa ocorrem em qualquer 

contexto, inclusive em sala de aula (cf. BORTONI-RICARDO, 2004).

As interações em sala de aula mostram uma ampla gama de variação linguística; nos 

eventos de letramento – eventos mediados pela língua escrita –  constata-se um alto grau de 

monitoração  na  linguagem  do  professor.  Já  nos  eventos  de  oralidade,  os  professores  se 

monitoram menos e são mais coloquiais, de acordo com pesquisa realizada em escolas de 

Goiás e no Distrito Federal (cf. BORTONI-RICARDO, 2004, p. 26). 

4 Pergunta-se: será que há mesmo um momento da fala inteiramente desprovido de monitoração?
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2.2.2 Variáveis Sociais 

Variáveis não-linguísticas,  como  diastráticas/sociais,  relacionadas  a  estratos  sociais 

diversos, e as diatópicas/regionais,  variáveis  de comunidades geograficamente delimitadas, 

são agentes controladores linguísticos (MOLLICA, 2003, p.27).

As variáveis atuam num conjunto complexo de correlações que podem favorecer o uso 

de variantes equivalentes como podem inibir. Muitos estudos realizados em comunidades no 

mundo, como os de Labov (1972), precursor dos estudos sociolinguísticos, Sankoff, Kemp & 

Cedergren, Lamberge (1978), Silva & Scherre (1996)5 constataram que diversos fatores de 

natureza social causam efeitos linguísticos. Esses fatores podem ser a escolarização, o status 

profissional e o valor de mercado de formas discursivas (cf. MOLLICA, 2003, p. 27-8).

Variantes que  são  utilizadas  por  pessoas  com  prestígio  social  elevado  tornam-se 

prestigiadas em detrimento/estigmatização da variante concorrente. Apesar desse fato, mesmo 

pessoas mais velhas, escolarizadas e com acesso à classe sócio-econômico-cultural elevada e 

tendo consciência linguística utilizam variantes que não correspondem ao padrão.

Os  indicadores  sociais  como  origem  social,  renda,  acesso  a  bens  materiais  e 

culturais, tipo de ocupação podem revelar o perfil sociolinguístico dos falantes, podendo ser 

excludentes ou  includentes,  causando  estabilidade ou  mobilidade social.  Eis  o  que  diz 

Mollica (2003, p. 30) a respeito disso:

Chambers  (1995)  julga  que  a  classe  social  é  o  aspecto  mais  marcado 
lingüisticamente nas nações intensamente industrializadas e a estratificação social 
pode  ser  observada  com  base  em  indicadores  ocupacionais,  educacionais  e 
econômicos. 

As variedades de prestígio não necessariamente são assimiladas pelos falantes;  elas 

podem  corresponder  à  mudança  em  curso,  devendo  ser  compreendidos  os  padrões 

linguísticos pela sua natureza dinâmica.

5 Esses autores estão citados em Mollica (2003, p. 27-8).
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2.2.2.1 Escolaridade

“A escola,  sozinha,  não faz a  mudança,  mas mudança  alguma se faz sem o concurso da 

escola” (VOTRE, 2003, p. 56).

A  variável  escolaridade exerce  grande  influência  na  promoção  ou  resistência  à 

mudança  linguística.  Alguns  aspectos  que  fazem  a  distinção  operacional,  presentes  na 

dinâmica  social  que  interage  com  a  escola,  são  destacados  por  diversos  sociolinguistas, 

principalmente Labov.

A primeira distinção aborda o  status econômico e o prestígio social que os usuários 

adquirem.  Ou  seja,  utilizar  formas  prestigiadas  é  mostrar-se  superior  em 

detrimento/estigmatização  das  formas  não-padrão  por  não  corresponderem ao  padrão  das 

gramáticas normativas.

A segunda distinção mostra a estigmatização social de formas não prestigiadas, sendo 

consideradas inferiores estilisticamente, rejeitadas da comunidade discursiva e consideradas 

também de erro ou vício linguístico. A escola move campanhas em prol da pureza do idioma, 

na  variante  padrão  e  atua  constante  na  luta  contra  barbarismos,  solecismos e 

estrangeirismos. Só que o uso cristaliza, fixa, por repetição, as expressões preferidas pelos 

membros da comunidade, por isso a escola busca impedir que os ditos erros não se instalem, 

mostrando exemplos que devem ser extirpados da linguagem e impõe o modelo de como se 

deve falar/escrever.

A terceira distinção trata dos fenômenos controlados pela escola contra os que são 

objeto da atenção normativa.  Assim,  como a escola  evita,  pune o uso de formas  como o 

rotacismo (ex.  flamengo ~ framengo), é conivente com formas redundantes como  há anos 

atrás.

A quarta distinção promove a oposição entre fenômenos linguísticos controlados por 

fatores gramaticais e fenômenos do discurso.

A  gramática  é  denominada  de  prescritiva/normativa,  ou  descritiva  e  o  ensino  é 

caracterizado pelo uso da prescrição/normatização da língua predominantemente,  apelando 

pela repetição de fórmulas para impor o padrão. 

O ensino descritivo naturaliza como boas as formas de prestígio, e as descreve com 
detalhe e circunstância, deixando no limbo as características estruturais das formas a 
serem evitadas (VOTRE, 2003, p. 53).
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2.2.2.2 Faixa Etária

Fenômenos de variação estável associam-se com frequência à estratificação etária da 

comunidade, fazendo com que seja delimitada a linguagem de jovens e adultos. Há casos em 

que a  variável  faixa  etária  exerce  influência  no uso de variantes  linguísticas.  O exemplo 

verificado por Labov, na variação da pronúncia das fricativas interdentais /0/ e /o/, comprovou 

que há correlação entre faixas etárias e realização das variantes padrão e não-padrão, sendo 

esta mais frequente entre os jovens.

Outro estudo realizado em Nova Iorque sobre a centralização da vogal nuclear dos 

ditongos /ay/ e /aw/ constatou que os jovens tendem a fugir do padrão.

Silva e Paiva (1996, p.359) afirmam que:

Todos os fenômenos fonológicos relacionados acima estão sujeitos à influência da 
variável idade apontando sempre na mesma direção: as variantes de menor prestígio 
(simplificação  dos  grupos  consonantais,  pronúncia  lábio-dental  dos  fonemas 
fricativos interdentais, ausência de /r/ pós-vocálico) caracterizam principalmente a 
linguagem dos jovens.

Sobre  o  efeito  da  variável  idade,  similar  para  todos  os  fenômenos  gramaticais, 

Wolfram observa que falantes mais velhos favorecem a forma padrão enquanto que os mais 

jovens utilizam formas inovadoras, não-padrão.

Sankoff  &  Thibault  (1977),  sobre  o  emprego  do  ne no  francês  de  Montreal, 

verificaram que os falantes  mais  jovens utilizam mais essa partícula  de negação.  Laberge 

(1977), ao estudar as formas pronominais de maior prestígio (nous, on, elles), verificou que 

são mais usadas por falantes mais velhos. Sobre o uso do auxiliar  être, Sankoff & Thibault 

observaram que esta forma padrão ocorre mais entre falantes mais velhos. Kemp (1979) no 

estudo sobre alternância entre as variantes  ce que, qu’est-ce que, qu’osque constatou que a 

última forma,  de menor  prestígio,  é  predominante  na fala  dos  mais  jovens  (cf.  SILVA e 

PAIVA, 1996, p. 359-60). 

Em geral,  os  jovens  tendem ao  emprego  das  formas  não-padrão,  a  menos  que  o 

fenômeno implique a alternância entre pronúncia da cidade e pronúncia do campo. Este fato é 

constatado em muitos países, inclusive aqui no Brasil, como Gryner (1977), Gryner e Macedo 

(1981), Nina (1980) em que todos verificaram que os falantes mais jovens tendem a utilizar 

variantes não-padrão, enquanto os mais velhos utilizam formas padrão em maior constância.
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2.2.2.3 Gênero

As diferenças entre a fala de homens e mulheres,  os limites  e a forma em que os 

fenômenos linguísticos variáveis estão correlacionados ao gênero/sexo do falante são alguns 

aspectos que favorecem analisar as variáveis linguísticas em concorrência.

Diferenças no léxico são constatáveis nas sociedades ocidentais e delimitam o que é 

vocabulário  feminino  e  o  que  é  masculino,  tanto  é  que  as  pessoas  têm  a  consciência 

linguística de que há essa diferenciação.

Estudos sociolinguísticos constatam que a mulher, nas sociedades ocidentais, tende a 

utilizar a forma de prestígio linguístico, como observa Fisher (1958  apud PAIVA, 2003, p. 

35). A correlação entre gênero/sexo e variáveis a níveis fonológico, morfossintático, lexical 

e  discursivo demonstram  que  as  mulheres  preferem  variantes  linguísticas  prestigiadas, 

provando/constatando que as mulheres têm maior consciência linguística do status social das 

formas linguísticas em todos os níveis supracitados.

Como não se  pode  generalizar  tudo,  diferentemente  do que  ocorre  nas  sociedades 

ocidentais,  as  mulheres  do  oriente  fazem  uso  de  formas  variantes  não  prestigiadas 

socialmente, segundo estudos de Haeri (1987 apud PAIVA, 2003, p. 35) no que se refere à 

variação entre a oclusiva uvular, glotal e oclusiva velar.

Diferenças no processo de socialização, nos papéis que as comunidades atribuem ao 

sexo refletem  mais  do  que  diferenças  biológicas.  Por  isso  que  no  ocidente  as  mulheres 

costumam usar as formas prestigiadas, enquanto que no oriente alguns fenômenos de variação 

desprestigiada  socialmente  partem  das  mulheres,  ou  melhor,  são  mais  frequentes  na 

linguagem feminina oriental.

Em relação ao processo de mudança linguística, pode-se depreender que as mulheres 

ocidentais, muitas vezes, tendem a liderar processos de mudança linguística quando há valor 

social da variante inovadora. E, quando se trata de implementar uma forma desprestigiada, as 

mulheres tendem ao conservadorismo, o que significa dizer que são os homens que estão na 

liderança  desse  tipo  de  mudança  linguística.  Isso  mostra  que  a  valoração  das  mulheres 

ocidentais a variantes de prestígio se dá por questões de ordem social.

Casos há em que processos de mudança linguística são liderados ou mais recorrentes 

na  fala  masculina.  No  entanto,  nem  sempre  existe  a  polarização  prestígio  social  versus 

desprestígio no processo não se sujeitando a uma avaliação social  explícita ou à exclusão 

normativa, como é o caso das formas “nós” e “a gente”, sendo a última muito recorrente na 
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fala dos brasileiros (OMENA, 1996, p.14 apud PAIVA, 2003, p. 36).

Para Paiva (2003, p. 37), as mulheres são mais perceptivas quanto ao uso de variantes 

de prestígio, traço esse que marca os valores da sociedade ocidental.

É bastante relativa a correlação entre gênero/sexo com o uso de variantes linguísticas. 

Se se correlacionar,  ainda,  a variável  gênero/sexo com outras independentes,  como  classe 

social, idade, estilo de fala, ainda mais relativo será o estudo. Contudo, as diferenças entre a 

fala de homens e mulheres são mais salientes nos grupos sociais de classe média do que entre 

os extremos de classes baixa e alta.

A variável gênero/sexo associada à função classe social demonstra que as diferenças 

na fala de homens e mulheres são maiores na classe trabalhadora alta e se reduz nas duas 

classes extremas, classe média alta e classe trabalhadora baixa.

Quanto ao estilo de fala, observa que o aumento do índice da variante padrão na fala 

feminina é proporcional ao aumento do nível de formalidade do discurso, ou seja, quanto 

maior a formalidade discursiva, mais as mulheres utilizam a forma padrão.

Em  se  tratando  da  correlação  entre  gênero/idade,  no  processo  da  variação 

concordância  nominal Scherre  (1996  apud PAIVA,  2003)  mostra  que  é  uma  função 

assistemática,  pois  as  faixas  etárias  denunciam que o comportamento  linguístico  varia  de 

acordo com a faixa etária e, dentro da faixa etária, também há diferenças de comportamento. 

Homens  e  mulheres  mais  jovens  apresentam  grande  semelhança  de  comportamento 

linguístico, enquanto homens e mulheres mais velhos tendem a apresentar diferenças mais 

notáveis.

Associada  ao  mercado  ocupacional,  a  variável  gênero/sexo,  por  uma  questão 

cultural, demonstra que os homens tendem a fazer um ajuste sócio-dialetal, principalmente na 

faixa etária de 15 a 25 anos utilizando com mais frequência variantes padrão. 

A variável  mídia revela que as mulheres costumam utilizar variantes prestigiosas da 

mídia, devido ao maior contato que elas têm com a televisão.  Esse fenômeno é percebido 

entre mulheres com mais de 50 anos.

A escolarização é um outro fator que atua mais acentuadamente nas mulheres, pois se 

revela mais receptivo à atuação normativa da escola, o que vem a responder alguns processos 

tanto de mudança quanto de variação linguísticas. Reforçando tudo isso, Paiva (2003, p. 40) 

esclarece que:

Tanto  a  preferência  feminina  pelas  formas  lingüísticas  socialmente  prestigiadas, 
tendência mais regular em comunidades de fala ocidentais, como a predominância 
de variantes socialmente estigmatizadas na fala feminina, como o já citado exemplo 
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do árabe, refletem a rigidez da separação entre os papéis sociais atribuídos a homens 
e mulheres, a maior ou menor amplitude das redes sociais de que eles participam e 
as restrições de mobilidade social impostas à mulher. 

Trudgill (1974) traz a hipótese de que o homem atribui um “prestígio encoberto”, pois 

utiliza variantes linguísticas, mesmo sendo estigmatizadas, para pertencer a um grupo social o 

qual esteja associado.  Além disso,  Paiva salienta  que “determinadas  formas de linguagem 

passam  a  ter  status particular,  sem  a  preocupação  com  o  prestígio  de  outros  grupos 

lingüísticos”. Os homens estão mais propícios à influência do prestígio encoberto, por possuir 

maior mobilidade social, maior acesso a grupos fechados do que as atividades domésticas e 

afins. Nesse sentido,

A maior  consciência  feminina  ao  status social  das  formas  lingüísticas  pode  ser 
atribuída também ao maior formalismo associado aos papéis femininos e ao fato de a 
posição  da  mulher  na  sociedade  estar  menos  assegurada  do  que  a  do  homem 
(PAIVA, 2003, p.40).

A própria tradição de que a mulher é quem se responsabiliza pela educação dos filhos 

e,  por  isso,  deve  ter  conduta  irrepreensível,  favorece  para  que  variantes  prestigiosas 

prevaleçam em detrimento das desprestigiadas socialmente.

Qualquer  explicação  das  diferenças  linguísticas  entre  homens  e  mulheres  deve ser 

relativizada  em função  do  grupo  social  considerado.  Em sociedade  oriental,  as  mulheres 

apresentam maior uso de variantes desprestigiadas, muitas vezes, devido à baixa participação 

na vida pública. Fato diferente ocorre entre as comunidades ocidentais em que a mulher lidera 

no uso de variantes de prestígio porque tem um papel social de zeladora dos bons costumes e 

da boa educação e, por isso, possui consciência linguística.

2.2.3 Variável Linguística

A variável  linguística  consiste  em duas  ou  mais  formas  distintas  de  se  transmitir 

determinada informação, sendo as formas alternativas de se expressar a mesma coisa chamada 

de variante, como visto anteriormente. 

É  necessário  definir  o  número  de  variantes,  estabelecer  toda  multiplicidade  de 

contextos em que a variável aparece e elaborar um índice quantitativo que possibilite medir os 

valores  das  variáveis.  Dizer  o  mesmo  de  modos  diferentes  é  mais  aplicável  a  variáveis 
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fonológicas sem que haja grandes controvérsias. Por exemplo, a variável /r/ final que pode ser 

pronunciado com maior  ou menor  força expiratória  ou mesmo apagado,  sem modificar  o 

significado original.

As variantes  podem ter  o  mesmo significado,  porém em termos  de  valor  social  e 

estilístico se diferem, porque os falantes atribuem valoração social para as variantes, ou seja, 

as conotações sociais recaem sobre a forma variante linguística, podendo esta ser prestigiada 

ou estigmatizada. Pode-se dizer banheiro, toilete, reservado, latrina, wc ou sanitário, porém o 

uso dessas variantes pode ser dividido em  faixa etária, em que os jovens usem a variante 

banheiro e  os  mais  idosos  a  variante  reservado,  por  exemplo.  Se  se  pensar  na  variável 

gênero, tem-se o uso de banheiro para os homens e as mulheres usando toilete ou reservado. 

Em termos de classe social, pode-se pensar no uso da variante toilete para aqueles falantes de 

melhor poder aquisitivo e latrina para os mais desfavorecidos economicamente. Ainda pode-

se pensar na variável estilística, na qual um falante de escolaridade alta use a variante latrina 

em tom jocoso ou para remeter àqueles falantes que usam essa variante.

Por isto, Calvet (2002, p. 103) afirma que para uma descrição sociolinguística, deve-se 

pesquisar as correlações entre as variantes linguísticas e sociais e fazer o cruzamento entre 

elas dando uma possível interpretação dos cruzamentos significativos. Foi o que fez Labov 

com o estudo da centralização dos ditongos em Martha's Vineyard, no qual constatou que os 

falantes que faziam uso da centralização tinham um sentimento positivo em relação à ilha.

O problema da variável linguística consiste em saber quais as relações existentes entre 

as  variáveis  linguísticas  e  as  sociais  e  estabelecer  os  cruzamentos  para  se  obter  uma 

interpretação  e  isto  deve  ser  feito  por  todos  aqueles  que  decidam  ingressar  nos  estudos 

sociolinguísticos.

2.2.4 Mudança Linguística

As línguas estão sempre mudando, tanto de forma diacrônica como sincrônica. Só que 

essa mudança não se dá de forma abrupta nem rápida. São três etapas destacadas por Labov 

(apud CALVET, 2002, p.  87):  na origem, a mudança se reduz a variação no discurso de 

algumas pessoas, depois se propaga e passa a ser adotada por tantos falantes que doravante se 

opõe  à  forma  mais  antiga.  Finalmente,  a  variante  inovadora  se  realiza  e  alcança  a 

regularidade, eliminando a variação com a forma mais antiga.
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Existem várias formas de se perceber a mudança linguística. Uma delas é o contato 

entre jovens e idosos, no qual se podem verificar diferenças no vocabulário, nas construções 

de frases (fraseológicas), na pronúncia de algumas palavras, dentre outros. O contato com 

textos escritos de outros séculos, distantes do atual,  também pode indicar o quanto houve 

mudanças linguísticas no tempo. Veja o que diz Chagas (2002 p. 142) sobre isso:

[...] um texto do século XIII,  época dos primeiros registros escritos em português, 
não era igual à de um texto do século XVII, e que nenhum dos dois é igual à forma 
como escrevemos hoje em dia.  [...]  a distância de alguns séculos entre  os textos 
facilitaria a localização de elementos que mudaram.

Mudança ortográfica não significa mudança linguística, por isso ao ler um texto de 

outros séculos/épocas,  o indivíduo deve ter  em mente que a língua escrita  não tem como 

objetivo representar a língua falada e, muitas vezes, só há mudança ortográfica.

As  mudanças  podem  ocorrer  em  vários  níveis  gramaticais,  como  sintático, 

morfológico,  fonológico,  semântico,  lexical,  etc.  Uma  mudança  em  um  componente 

gramatical pode levar a alterações em outros níveis linguísticos. Há que se considerar que: 

[...] a língua escrita não reflete todas as mudanças que ocorrem na língua falada. A 
língua escrita vem normalmente a reboque das mudanças ocorridas na língua falada, 
havendo  freqüentemente  uma  defasagem  entre  o  aparecimento  de  mudanças  na 
língua falada e o momento em que elas passam a ser aceitas ou pelo menos toleradas 
na língua escrita (CHAGAS, 2002 p. 147).

A visão de Saussure em relação à mudança linguística é de que a linguística interna é 

essencial  aos  estudos  dos  elementos  da  língua  e  o  relacionamento  entre  si,  excluindo  a 

linguística  externa  dos  estudos.  A diacronia  era  vista  por  Saussure  como  dinâmica,  com 

duração no tempo, e a sincronia, momentânea e estática, não podendo ser combinadas. 

No  entanto,  Jakobson  estabelece  comparações  entre  as  dicotomias  saussureanas, 

correlacionando-as entre si, como fatos sincrônicos e estáticos, fatos sincrônicos e dinâmicos, 

fatos diacrônicos e estáticos e fatos diacrônicos e dinâmicos.

Para Saussure, a língua em um dado momento é “um conjunto fechado e homogêneo 

de  regularidades,  de  fatos  estáticos  [...]”.  Saussure  considera  a  língua  autônoma,  com  a 

sincronia vista em primeiro plano, sem a interferência da estrutura social sobre a língua.

Chomsky,  com  os  estudos  linguísticos  gerativistas,  considera  que  os  falantes  são 

criativos no uso linguístico, não se restringindo a repetições. O conhecimento linguístico está 

no falante, ou seja, passa da manifestação externa para a internalização da forma linguística 

pelo falante.
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A  abordagem  variacionista  de  Labov  busca  relacionar  a  língua,  suas  variações  e 

mudanças com a heterogeneidade social. Mantém na análise da língua a estrutura social e sua 

história. Frisando o assunto, Chagas (ibidem, p. 149) destaca que:

Para  Labov,  toda  língua  apresenta  variação,  que  é  sempre  potencialmente  um 
desencadeador  de  mudança.  Como  a  mudança  é  gradual,  é  necessário  passar 
primeiro por um período de transição em que há variação, para em seguida ocorrer a 
mudança. Como a mudança e a variação estão estreitamente relacionadas, é muito 
difícil estudar uma sem estudar a outra.

Coseriu (1979  apud CHAGAS, 2002)  defende a  tese de que a  língua  está  sempre 

sendo recriada, nunca pronta e acabada por que novas gerações surgem e recriam sua língua, 

estando sujeita a novas alterações/mudanças.

A recriação pode gerar inovações, mas nem toda inovação permanece na comunidade 

linguística. A língua está sujeita a sofrer mudanças, devido a um desequilíbrio entre variantes 

e esse desequilíbrio pode ser alterado devido a fatores internos ou externos à língua. Partindo 

da relação entre língua/sociedade, tanto a língua quanto a sociedade podem apresentar uma 

grande heterogeneidade que é a raiz de toda mudança. A heterogeneidade na sociedade pode 

gerar heterogeneidade na língua, assim como a língua pode gerar heterogeneidade. 

Há um consenso entre os linguistas em afirmar que toda mudança pressupõe variação, 

mas nem toda variação gera mudança. Para haver mudança é preciso que haja em um período 

a coexistência entre duas ou mais variantes e o domínio de uma das variantes em conflito.

Há  dois  fatores  que  dificultam  a  mudança  linguística,  são  eles  linguísticos ou 

extralinguísticos. Os linguísticos estão relacionados à própria organização da língua,  seus 

elementos  internos,  suas  regras  de funcionamento.  Já  os  extralinguísticos  relacionam-se à 

inserção da língua na sociedade.

A mudança linguística pode também ocorrer a partir do contato com outras línguas e 

pode também ocorrer devido a fatores internos ou externos, como a comunidade em que está 

inserida.

Fatores que se relacionam à mudança podem ser a  idade, o  sexo, a  classe social, o 

prestígio social dado às variantes, etc. O sociolinguista observa a existência de mudança 

linguística por duas formas: através da observação de falantes de faixas etárias distintas, para 

observar as variáveis, mudança em tempo aparente; e acompanhando a mudança em tempo 

real, por meio dos falantes, ou por meio de duas amostras diferentes da mesma comunidade 

em tempos diferentes.

Weinreich,  Labov & Herzog (2006 [1975],  p.  121-4) levantam cinco  fundamentos 
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empíricos  para a teoria da mudança linguística. São eles:

1) O  problema  dos  fatores  condicionantes,  cujo  objetivo  é  determinar  o  conjunto  de 

mudanças  possíveis  e  condições  possíveis  para a mudança.  Aplica-se a  áreas  em que um 

sistema de dois fonemas está em contato com um sistema de um fonema fundido, exceto sob 

determinadas condições especiais,  a direção da mudança será em favor do sistema de um 

fonema. 

2) O  problema da  transição relaciona-se  ao  exame  empírico  cuidadoso  na  distribuição 

contínua através de sucessivas faixas etárias da população. Tenta-se descobrir o estágio de 

uma mudança em progresso observado entre dois estágios  de uma estrutura A para a estrutura 

B. Com isto, a teoria da mudança pode observar a mudança enquanto ocorre ao constatar a 

existência de variáveis conservadoras/inovadoras pela observação in vivo. 

3) O problema do encaixamento constata  que toda mudança  linguística  é  encaixada  no 

sistema linguístico como um todo. Só que o problema se situa na natureza e extensão desse 

encaixamento: se é (a) encaixamento na estrutura linguística, ou seja, um conjunto limitado 

de variáveis num sistema altera seus valores modais gradualmente de um pólo para outro e as 

variantes podem ser contínuas ou discretas e o (b) encaixamento na estrutura social simboliza 

dizer que os fatores sociais pesam sobre o sistema como um todo, porém sua significação 

social não é equitativamente distribuída por todos os elementos do sistema, nem tampouco 

todos os aspectos do sistema são equitativamente marcados por variação regional. Estruturas 

linguísticas são encontradas encaixadas desigualmente na estrutura social.

4) O problema da avaliação diz  respeito  aos aspectos subjetivos  dos diversos estratos  e 

variáveis numa estrutura heterogênea. O nível de consciência social é um fator importante da 

mudança, pois aprofunda o entendimento dos modos como a categorização discreta é imposta 

ao processo contínuo de mudança.

5) O problema da implementação mostra-se evidente quando se verifica  sua dificuldade 

frente ao número de fatores que influenciam a mudança e que podem envolver estímulos e 

restrições tanto da sociedade quanto do próprio sistema linguístico. 

Uma  mudança  linguística  começa  quando um dos  muitos  traços  característicos  da 

variação na fala se difunde através de um subgrupo específico da comunidade, simbolizando 

os valores sociais associados ao grupo (WEINREICH, LABOV & HERZOG (2006 [1975], p. 
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124). 

O princípio que rege a teoria da mudança é o da uniformidade, cujas forças que atuam 

no momento sincrônico devem ser as mesmas que atuaram no passado e vice-versa. Portanto, 

a teoria da mudança deve guiar-se por uma articulação teórica e metodológica entre presente-

passado e presente. Inicia-se um processo de investigação no momento presente, volta-se ao 

passado para o encaixamento histórico das variantes concorrentes e, por fim, retorna-se ao 

presente para o fechamento do ciclo de análise (cf. TARALLO, 2007, p. 64).

Para conseguir dar conta da dimensão histórica, mesmo sem ter gravação da fala das 

pessoas  da época,  há uma saída dentro da metodologia  da sociolinguística  que alivia,  de 

acordo com Tarallo, esse impasse de análise, que são os estudos em tempo real e em tempo 

aparente.

2.2.4.1 Tempo Real e Tempo Aparente

Quando se estuda mudança linguística, uma questão básica é levantada: como podem 

ser observadas as mudanças no momento em que estão ocorrendo? Bloomfield (1933) diz que 

a idéia de lentidão de uma mudança é tal que impede sua observação e outros, como Hockett 

admitem que  enquanto a mudança fonética é demasiado lenta para ser observada, a mudança 

estrutural é muito mais rápida. Admite-se também uma contradição entre o caráter instável da 

língua e sua função comunicativa, pois se a mudança não fosse lenta, seria difícil preservar a 

compreensão mútua de uma geração a outra (MONTEIRO, 2000, p. 130).

Apesar de tudo, a verificação das origens sociais e as motivações de uma inovação 

linguística implica na observação da mudança em curso. Para tal, há duas formas de estudar 

uma mudança linguística  em  curso:  verificando a mudança em  tempo real ou em  tempo 

aparente. 

Ao se fazer um recorte transversal da amostra sincrônica em função da faixa etária dos 

informantes,  acrescentando uma primeira dimensão histórica à análise tem-se um estudo em 

tempo  aparente. Depois  desta  análise  dos  fatores  condicionadores  internos,  o  pesquisador 

deve correlacionar as variantes ao fator idade. Com isto, duas possibilidades se abrem: ou a 

estabilidade das variantes, quando não há entre a regra variável e a faixa etária qualquer tipo 

de  correlação,  ou  no  caso  de  haver  um uso  mais  frequente  entre  os  jovens  da  variante 

inovadora com o decréscimo de frequência em relação às outras faixas etárias, significa que 
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está ocorrendo uma mudança em progresso. 

A partir da comparação da fala de pessoas mais jovens com a de pessoas idosas em 

uma mesma comunidade linguística, verifica-se que há diferenças entre elas e essas diferenças 

são resultado de mudança linguística. Entretanto, Labov adverte para a questão da distribuição 

das faixas etárias que podem não representar uma mudança na comunidade como um todo, 

mas pode ser apenas um padrão característico de determinada idade que se repete  a cada 

geração (MONTEIRO, 2000, p. 132-3).

A exemplo de evidência de mudança em progresso com o estudo em tempo aparente 

Cedergren (1970) estudou cinco casos de variação no espanhol panamenho: o /r/ em posição 

final de palavras ou sílabas; a alternância entre duas formas da preposição para, /para/ e /pa/; 

a variação entre /esta/ e /ta/; a marcação de plural no sintagma nominal /s/, /h/ e /Ø/; e o 

enfraquecimento da palatal /ch/. Para isto, dividiu seus informantes em cinco faixas etárias: 

11-20, 21-30, 31-40, 41-50 e 61-70 anos e correlacionou as variantes aos diversos grupos 

etários. Logo depois, Cedergren dividiu seus informantes em quatro grupos socioeconômicos 

(TARALLO, 2007, p. 65-7). Cedergren constatou que, à exceção da variável /ch/, nenhuma 

outra  variável  está  correlacionada  com o  fator  idade nem com o  fator  socioeconômico, 

tratando-se de casos de variáveis estáveis, em relação de contemporização.

Para que uma mudança linguística se origine e se propague é possível que parta tanto 

da correlação das variáveis com a  faixa etária  quanto do  grupo social  mais alto ou mais 

baixo. Em relação à correlação entre variável e grupo socioeconômico esta previsão não é o 

que  se  verifica  nos  estudos  realizados  até  então.  A  estratificação  social parece  estar 

regularmente associada à estratificação do tempo aparente, ou seja, um aumento regular no 

uso  da  variante  inovadora  através  dos  grupos  etários.  Quando estes  resultados  de  tempo 

aparente são correlacionados aos do tempo real, tem-se uma dimensão histórica completa da 

mudança.

O tempo aparente refere-se ao padrão de distribuição do comportamento linguístico 

através de vários grupos etários num determinado momento do tempo, isto implica dizer que 

o estudo das variações ligadas ao fator faixa etária costuma denunciar a idade dos fenômenos 

linguísticos  em  que  cada  geração  exibe  sua  norma  adquirida  durante  a  adolescência 

(MONTEIRO, 2000, p.132).

Ao atestar a mudança em tempo aparente, procede-se a um encaixamento histórico da 

variável em tempo real. As fontes utilizadas pelo pesquisador para tentar buscar o vernáculo 

falado há cem ou duzentos anos atrás não são gravações, até porque não existia gravador nem 

seu uso em estudos até a década de 1930. Algumas saídas foram encontradas, como  atlas 
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linguísticos que podem fornecer dados importantes para o estudo da variação fonológica ou 

lexical, por exemplo, ou cartas pessoais, diários e textos de teatro que tenham visado a fala 

de diferentes estratos sociais, além das  gramáticas da época, a partir dos comentários dos 

gramáticos (TARALLO, 2007, p. 71). 

No momento sincrônico, se o pesquisador desejar estudar o fenômeno da redundância 

pronominal,  muito  usada  na  fala  informal  e  quiser  saber  se  este  fenômeno  existia 

diacronicamente, nas fontes diacrônicas como cartas, peças de teatro ou diários é possível 

que não encontre ou a incidência seja baixa para o aparecimento desta variável. Entretanto, ao 

consultar as  gramáticas da época pode-se encontrar algum comentário dos gramáticos em 

relação  à  este  fenômeno e sua valoração  frente  à  comunidade,  como encontrado no livro 

Reflexões sobre a língua portuguesa, do gramático Freire (1842 apud TARALLO, 2007).

Em relação  ao  tempo real,  dois  métodos  são  utilizados:   procurar  textos  que  no 

passado registrem as variantes em estudo e compará-las com os registros mais recentes ou o 

pesquisador retornar à comunidade depois de uns vinte anos para repetir os mesmos estudos e 

realizar novas gravações. Contudo, nem sempre se pode garantir que a volta do pesquisador à 

comunidade tenha êxito, pois pode ocorrer de o informante ter viajado ou mesmo morrido. 

Este tipo de pesquisa relaciona-se ao aspecto diacrônico da língua (MONTEIRO, 2000, p. 

133). 

Há a possibilidade de se correlacionar os estudos em tempo real e aparente, sendo, 

então,  possível  reconstruir  uma  cronologia  dos  vários  estágios  e  associá-la  com  as 

características sociolinguísticas e com o nível de consciência social de cada um deles. 

Algumas variáveis se revelarão como esteriótipos e outras não terão o mesmo nível de 

consciência  social,  porém  revelarão  uma  consistente  valoração  social  e  estilística, 

consideradas  marcadores.  Há  também  a  possibilidade  de  haver  variáveis  que  não  são 

comentadas nem reconhecidas pelos falantes nativos, consideradas indicadores.

O  pesquisador  que  se  debruçar  nos  estudos  linguísticos  deve  proceder  qual  um 

detetive, observando todas as informações sobre a variável que estiver estudando e ir tecendo 

todas  as  partes  de  sua  observação  e  análise  de  fatores  linguísticos  e  extralinguísticos, 

sincrônicos e diacrônicos, para desvendar o que está por trás da variação.
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3 VERBO PEGAR NOS DICIONÁRIOS

Foram pesquisados os dicionários Houaiss (2001), Michaelis (1998), Carvalho (1955) 

e Borba et al (1990) para analisar o item pegar nas suas diversas transitividades e acepções 

que  são  apresentadas6.  Serão  mantidas  as  nomenclaturas  atribuídas  ao  item  em  análise 

utilizadas  pelos dicionários  a fim de se observar como cada autor o designa nas diversas 

acepções assumidas de acordo com os exemplos dados.

Nos dicionários consultados, o verbo pegar apresenta desde sentidos mais concretos a 

menos concretos. Com sentido mais concreto tem-se  agarrar, segurar, apanhar,  que são 

considerados  pelos  autores  como  VTD7;   como  verbo  transitivo  indireto  (VTI8),  com as 

acepções: ser contíguo, entestar, comunicar-se:  as plantações de café pegavam com as de  

soja; ter algo em comum com: a simpatia pega com o amor;  como INTRANSITIVO (VI), 

lançar  ou  criar  raízes:  a  roseira  finalmente  pegou;  firmar-se,  estabilizar-se,  ter 

continuidade: essa moda pegou;  no sentido PRONOMINAL, pegar surge como valer-se de, 

apegar-se:  pegou-se ao parecer do especialista; pegar como VERBO AUXILIAR quando 

usado  com  a  preposição  a mais  o  infinitivo  de  outro  verbo,  dando  idéia  de início  ou 

insistência de ação. Neste caso, trata-se de um aspecto incoativo:  pegou a chover que não 

acabava mais.  Pegar pode ser tanto VTD, BITRANSITIVO e PRONOMINAL:  é preciso 

pegar o papel à parede; o feijão pegou no fundo da panela; este papel não pega; a roupa  

pegava-se ao corpo.

Em  relação à  sua origem, Houaiss (2001, p.  2166) apresenta  a raiz  latina  do item 

pegar originária do latim  pix, picis, 'pez', antigo panromânico; derivado e composto latinos 

picius,a,u, 'de pez, de um negro de pez, escuro';  picea,ae, 'picea, espécie de abeto, pinheiro 

alvar';  picinus,a,um,  'negro  como  pez';  picatus,a,um, 'revestido  de  pez',  sobre  o  qual  se 

reconstruiu o verbo pico,as,avi,atum,are, 'untar, tapar com pez'. 

Ainda  aparecem com a mesma raiz  latina  o item  pegar,  como logradouro  Pigare, 

provençal  pegar,  francês antigo  poier,  catalão,  espanhol  e  português  apegar,  em  que 

appico,as, surge o italiano appicare, o provençal, o catalão, o espanhol e o português apegar. 

Impico,as dão origem ao catalão  e espanhol  empegar;  picarius,  donde  picarias e  picicius 

surge pinus 'pinheiro'. 

6 Não  houve  critério  para  selecionar  os  dicionários,  podendo  ser  etimológicos  ou  com  acepções 
contemporâneas. 

7 Verbo Transitivo Direto
8 Verbo Transitivo Indireto
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Ressalta ainda que o 'pegajoso' do revestimento de pez de pico,as foi a fonte semântica 

do português  pegar.  Por outro lado,  pez é  certamente de  pice-,  acusativo de  pix do latim 

vulgar,  do  séc.  XIII,  segundo  Houaiss  (2001,  p.  2166)  que  cita  J.  P.  Machado,  sendo 

considerada “palavra espalhada por todos os romances ocidentais cuja formação expressiva 

deve, por isso, remontar ao latim vulgar”, sendo a base vulgar  pez- e a culta  pic-,  ficando 

pici-/o/ , de picar, de um lado e peg- de outro. Vejam-se o que se diz sobre pegar:

pez, uma larga série de coml. de pez- como primeiro el., pezada, pezanho/pezenho; 
emprezar, empezinhar; pesga, pesgar (por adp. gráfica) e pícea, píceo, piciforme que 
se assemelha a pez e picita (HOUAISS, 2001, p. 2166).

No dicionário de Carvalho (1955, p. 865) aparecem sentidos do verbo  pegar como 

VTD, VI,  PRONOMINAL e RELATIVO, porém não surge ocorrência atestada como VTI. 

Como  verbo RELATIVO, aparecem sentidos tais como: fazer aderir: colar, unir: Pegar o 

papel à perede (Séguier). 

Em Borba et al (1990, p. 989-92) os autores atestam pegar como uma ação que indica 

processo,  sujeito  agente/causativo,  com  complemento  expresso  por  nome  concreto, 

introduzido ou não por de/em, significando segurar, apanhar, agarrar:  Jandira, me pegue 

no colo  (PL, 19); com complemento da forma  de mais nome indicativo de arma, significa 

sacar:  E naquele momento os soldados pegaram dos fuzis; com complemento expresso por 

nome humano, significa surpreender: Imagina se o seu pai pega a gente? (IC, 100).

Com  complemento expresso por nome animado, significa:  caçar,  pescar: Comprei  

uma rede pra pegar moça bonita;  atacar, abalroar: O touro pegou o homem pelas costas;  

com dois complementos, um expresso por nome abstrato e outro na forma  em mais nome 

humano, significa:  transmitir, contaminar com:  Cuidado que este homem pega feiúra em 

você;  com  complemento  expresso  por  nome  concreto  indicativo  de  veículo  ou  utensílio 

significa  usar; apoderar-se de: Vou pegar o seu carro, pai. (DM, 77); com sujeito agente. 

Com complemento expresso por nome humano, significa abordar ou reter para entabular 

conversa  com:  Vovô  pega  a  gente  no  quarto  e  não  larga  mais. (ES,  11).  Com  dois 

complementos:  um  expresso  por  nome  humano  e  outro  de  finalidade,  significa 

responsabilizar-se: Peguei uma criança para criar (ES, 46). Com complemento expresso por 

nome designativo de emissora ou emissão de rádio ou televisão, significa captar som e/ou 

imagem de: Todos os dias pego a BBC; com sujeito causativo e com complemento expresso 

por nome animado, significa atacar, fazer surtir: Êta, o reumatismo quer me pegar! (CAS, 

191). 
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Indicando  processo,  pegar surge  com  sujeito  paciente  expresso  por  nome  não-

animado, significa  prosperar, vingar, produzir seu efeito:  O namoro pegava e todos em 

casa  já  falavam  em  casamento. (CAN,  256);  com  sujeito  paciente  expresso  por  nome 

designativo  de  vegetal,  significa  continuar o  crescimento  após  a  transplantação,  criar 

raízes: As mudas  de café  não pegaram porque foram maltratadas;  com sujeito  paciente 

expresso por nome não-animado concreto e com locativo apagável, significa  grudar, fixar-

se, colar:  A estampilha não pegava no envelope por falta de goma;  com sujeito paciente 

expresso por nome concreto e com complemento expresso por nome não-animado concreto, 

significa  receber: O tempo passou (...) e a canoa pegando cada vez mais água. (VC, 57); 

com sujeito paciente expresso por nome indicativo de maquinismo significa  funcionar:  O 

carro custou a pegar. (DM, 90);  com sujeito  paciente  expresso por nome animado;  Com 

sujeito agente expresso por nome humano; com sujeito agente expresso por nome animado e 

com complemento apagável, expresso por nome humano, significa atacar com intenção de 

matar ou desviar: Saci Pererê vai pegar você. (SRD, 168); é AUXILIAR precedendo a mais 

INFINITIVO para indicar  aspecto inceptivo:  Às vezes eu penso tanto que a cabeça pega a  

doer (GE, 43).

Surge  também em forma de expressões:  1.  pegar barriga = engravidar:  Passou a 

maldizer o futuro da menina, que ela era culpada, haveria de penar, penar e pegaria barriga 

de marinheiro (BRV, 56). 

A última acepção e a que não foi prevista em nenhum outro dicionário foi encontrada 

em Borba et.  al.  (1990) que a chama de  mero elemento fático ou expletivo:  seu pai foi  

ficando doente,  aí  pegou e morreu (CR, 52).  Esse tipo de construção denomina-se  CFFs 

(RODRIGUES, 2006a e 2006b) ou mesmo como  Construções perifrásticas  (TAVARES, 

2008).

Diante do  que  foi revisado nas gramáticas tradicionais e do que propõem Hopper e 

Thompson em seus dez traços de transitividade, verifica-se que essa classificação dada pelos 

dicionários  para  o  verbo  pegar, em termos  de  transitividade,  pode  variar,  inclusive  pode 

revelar gradações de sentença a sentença,  a depender do contexto discursivo. Além disso, 

verifica-se que há um continuum de gramaticalização entre os sentidos em que o verbo pegar 

apresenta, atestados nos dicionários, em que se nota que do sentido de “grudar”, “agarrar” 

originais  e  mais  concretos,  surgem  outros,  menos  concretos,  como  “contaminar(-se)”, 

“responsabilizar-se”, “funcionar”, “atacar”, até sentidos ainda mais abstratos como em CFFs 

(ex.: Peguei e disse), como sequenciador intensificador/ focalizador (ex.: A gente pegou, ele  

entendeu que estávamos brincando) e em frases-feitas/discursivizadas (ex.: Pegar barriga).
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4 METODOLOGIA

Para  a  análise  do  verbo  pegar  conjugam-se  as  abordagens  variacionista,  na 

constituição da amostra e levantamento dos dados, e a funcional, na interpretação dos dados, 

que seguirá o modelo de graus de transitividade de Hopper e Thompson (1980) correlatos ao 

nível de gramaticalização nos contextos com o verbo pegar.  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os usos do verbo pegar, sua transitividade e 

seu processo de gramaticalização/discursivização em estudo nos tempos real e aparente, em 

corpora orais  da cidade  de  Salvador,  PEPP/90 (Programa para  o  Português  Popular)  e  o 

NURC/70 e 90 (Norma Urbana Culta de Salvador), ampliando os estudos referentes à língua 

falada na Bahia, tanto falantes de escolaridade básica quanto de escolaridade superior. 

Os objetivos específicos são observar como se comporta o verbo  pegar quanto aos 

tipos de construção, como verbo pleno, de sentidos mais concretos a menos concretos, em 

CFFs,  em  sequenciadores  intensificadores  e  em  sentenças  discursivizadas.  Além  disso, 

verificar  como  o  verbo  se  apresenta  quanto  à  alta  ou  baixa  transitividade  a  partir  do 

cruzamento com as variáveis  independentes sociais  (gênero,  escolaridade e faixa etária)  e 

linguísticas (os dez traços de transitividade de Hopper e Thompson, 1980). A escolha pelo uso 

do recorte temporal para análise de duas sincronias distintas – uso do tempo real, para analisar 

as décadas de 1970 e 1990, e o uso do tempo aparente, para análise da década de 1990 em 

corpora de  falantes  com  faixas  etárias9 diferenciadas  –   tem  por  objetivo  perceber  o 

comportamento do verbo pegar quanto ao contínuo de transitividade, além de observar quais 

os traços de transitividade são mais característicos, do ponto de vista linguístico, e do ponto 

de vista das variáveis sociais; e qual a relação entre os graus de transitividade e o processo de 

gramaticalização.

O  problema  a  saber  desta  pesquisa  é  se  a transitividade  favorece  o  processo  de 

gramaticalização/discursivização do verbo  pegar e em que contextos, quais os falantes que 

fazem  mais  construções  abstratizadas,  quais  os  falantes  que  mantêm  as  formas  mais 

concretas?  De que  forma os  sentidos  do  verbo em contextos  discursivos  tornam-se  mais 

abstratos?

A hipótese que se levanta é de que quando há perda de transitividade o verbo é mais 

gramaticalizado/discursivizado, ou seja, quando o verbo não subcategoriza argumentos e não 

possui predicação própria, necessitando da predicação de um V2 há perda de transitividade.

9 O tempo aparente é relativo às diferenças das faixas etárias.
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4.1 CONSTITUIÇÃO DOS CORPORA

Foram utilizados como  corpora os inquéritos de conversação entre documentador e 

informante (DID): NURC/SSA/ 70 e 90,  Norma Urbana Culta da cidade de Salvador das 

décadas de 1970 e 1990, e PEPP/SSA/90, Programa Para Estudos do Português Popular da 

cidade de Salvador da década de 1990. Trata-se de um estudo em tempo real,  pois  serão 

analisadas  duas  sincronias  distintas  (1970-1990)  e  em tempo  aparente,  por  trabalhar  com 

corpora da mesma época, no caso a década de 1990 do NURC/90 e PEPP de faixas etárias 

distintas. 

O projeto NURC é interinstitucional, pois tem pesquisadores de universidades federal 

e estadual, e é interestadual, com amostras da fala de cinco capitais brasileiras: Porto Alegre, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Seu objetivo principal é o de criar uma amostra 

da fala culta das cidades em análise, tomando como falantes pessoas de escolaridade superior. 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se de entrevistas com um questionário-guia versando 

sobre temáticas amplas. A duração dessas entrevistas é de quarenta minutos e sua transcrição 

segue  algumas  normas  estabelecidas  pelo  grupo  de  pesquisadores.  Para  a  seleção  dos 

informantes estabeleceram-se alguns critérios como: terem nascido e permanecido por boa 

parte da vida no local de pesquisa, e os pais também serem de lá e, no caso de não terem 

nascido no local, ao menos que tenham se estabelecido ainda criança, com o fim de não haver 

influência de outros dialetos na fala dos informantes. 

 Dos  inquéritos NURC/SSA/90 (Norma Urbana Falada Culta da Cidade do Salvador, 

década de 1990)  são apenas  informantes  com Nível  Superior  de escolarização.  Veja-se o 

quadro:

NURC (NORMA URBANA CULTA)
FAIXA 1 de 25 a 35 anos

FAIXA 2 de 36 a 55 anos

FAIXA 3 acima de 56 anos
Quadro 13: NURC (Norma Urbana Culta)
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No NURC/SSA/70 foram analisados os inquéritos abaixo:

NURC/SSA/70
GÊNER

O
FAIXA ETÁRIA 1 FAIXA ETÁRIA 2 FAIXA ETÁRIA 3

M
A
S
C
U
L
I
N
O

INQ277 INQ100 INQ 283

 
INQ138 INQ 135 INQ094 

F
E
M
I
N
I
N
O

INQ125 INQ231 INQ159

INQ173 INQ 081 INQ356

Quadro 14: INQUÉRITOS NURC/SSA/70

Nos inquéritos do NURC/70, em 4 deles não havia nenhuma construção com o verbo 

pegar, sendo dois inquéritos da faixa etária 1, um homem e uma mulher, e dois da faixa 3, 

também um homem e uma mulher. 

O quadro abaixo consta dos inquéritos utilizados nesta pesquisa do NURC/SSA/90:

NURC/SSA/90
GÊNER

O
FAIXA ETÁRIA 1 FAIXA ETÁRIA 2 FAIXA ETÁRIA 3

M
A
S
C
U
L
I
N
O

 009/N  015/N  012/R10

 010/N 07/N 006/R

10 Alguns informantes do NURC foram recontactados após duas décadas para fazerem uma nova entrevista. 
Então, nos corpora do NURC da década de 1990 há inquéritos com falantes recontactados (R) e com falantes 
novos (N).
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NURC/SSA/90
GÊNER

O
FAIXA ETÁRIA 1 FAIXA ETÁRIA 2 FAIXA ETÁRIA 3

F
E
M
I
N
I
N
O

 011/N  012/N  013/R 

014/N 011/R  008/R

Quadro 15: Inquéritos NURC/SSA/90

O PEPP (Programa de Estudos do Português Popular Falado de Salvador) é um projeto 

que visa criar uma amostragem de língua falada de pessoas de escolaridade básica, Ensino 

Fundamental e Médio. Seus informantes são provenientes das zonas periféricas da cidade de 

Salvador, possuem renda salarial baixa e fazem parte da classe de trabalhadores de serviços 

gerais  e  de  funções  elementares.  Os  inquéritos  do  PEPP/SSA/90  possuem  dois  níveis  de 

escolaridade: Fundamental (1 a 4 anos de escolaridade) e Ensino Médio completo. 

PEPP (Programa de Estudos do Português Popular Falado de Salvador)
FAIXA 1 15-24 anos11

FAIXA 2 25-35 anos

FAIXA 3 45-55 anos

FAIXA 4 65 anos em diante
Quadro 16: PEPP (Programa de Estudos do Português Popular falado de Salvador)

11 Para se poder comparar os dados NURC/SSA com os do PEPP/SSA estipulou-se que a faixa etária 1 do 
PEPP não seria analisada.
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Os inquéritos utilizados para análise do PEPP do Ensino Fundamental estão a seguir:

PEPP/SSA Ensino Fundamental

GÊNE
RO

FAIXA ETÁRIA 2 FAIXA ETÁRIA 3 FAIXA ETÁRIA 4

M
A
S
C
U
L
I
N
O

INQ09 INQ30 INQ06 

INQ22 INQ32 INQ34

F
E
M
I
N
I
N
O

INQ19 INQ31  INQ01

INQ29 INQ36 INQ38

Quadro 17: Inquéritos PEPP Ensino Fundamental

Os inquéritos PEPP/SSA/90 do Ensino Médio analisados constam do quadro em seguida:

PEPP/SSA/90 do Ensino Médio

GÊNE
RO

FAIXA ETÁRIA 2 FAIXA ETÁRIA 3 FAIXA ETÁRIA 4

M
A
S
C
U
L
I
N
O

INQ13 INQ15 INQ11

INQ33
INQ24 INQ14

F
E
M
I
N
I
N
O

INQ10 INQ07  INQ25

INQ21 INQ08 INQ27

Quadro 18: Inquéritos PEPP Ensino Médio
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Os  dados  submetidos  a  tratamento  estatístico  pelo  pacote  de  programas 

computacionais  VARBRUL  foram  restritos  à  análise  de  48  inquéritos  de  língua  falada, 

divididos em 12 inquéritos de cada corpus, tanto NURC/70, NURC/90 quanto PEPP Ensino 

Fundamental e PEPP Ensino Médio, sendo 04 inquéritos de cada faixa etária e 06 de cada 

gênero.

4.2 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DO VERBO PEGAR

Para a análise do verbo  pegar nos inquéritos selecionados procederam-se a algumas 

etapas:

1. análise de cada traço de transitividade proposto por Hopper e Thompson (1980) nos 

contextos em que aparece o verbo;

2. contagem  da  quantidade  de  traços  favoráveis  à  transitividade,  nas  sentenças  com 

pegar sentido pleno,  para se estabelecer quais são as sentenças de alta e de baixa 

transitividade;

3. observação de quais sentenças em que o verbo pegar se apresenta como verbo pleno, 

mantendo seu sentido mais concreto e menos concreto; observação de quais sentenças 

o  verbo  pegar perde  transitividade  quando  em  CFFs,  como  sequenciador 

intensificador/ focalizador, quando discursivizado e em frases-feitas;

4. codificação dos dados do verbo  pegar como verbo pleno e utilização do pacote de 

programas computacionais do VARBRUL;

5. análise dos resultados e interpretação.

Algumas  sentenças  com  o  verbo  pegar não  foram  passadas  nos  programas  do 

VARBRUL, como o QEdit, Checktok, ReadTok, MakeCell e Crosstab, por razão do verbo ter 

perdido transitividade  e evidenciar um processo mais abstratizado ou discursivizado, como é 

o  caso  das  CFFs,  dos  sequenciadores  intensificadores/focalizadores  e  das  frases-feitas/ 

discursivizadas. Contudo, isto não inviabilizou a análise à parte desses casos.
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4.3 VERBO PEGAR E A TRANSITIVIDADE

O verbo pegar foi tomado como objeto de estudo por ser um verbo plurissignificativo 

– como mostram os dicionários Houaiss (2001), Michaelis (1998), Carvalho (1955) e Borba 

et  ali (1990),  revisados  no  capítulo  3  desta  dissertação  –  e  se  perceberem  estágios  de 

gramaticalização/discursivização que vão do sentido mais concreto de “pegar com as mãos” a 

sentidos menos concretos  como “ser conduzido”,  “surfar”,  “iniciar”  a sentidos ainda mais 

abstratos como quando em construções do tipo Foi Fez (CFF) em que na posição de V1 passa 

a assumir características número-pessoais e modo-temporais de V2, funcionando como um 

(quase-)auxiliar,  e  como  sequenciador  intensificador/  focalizador.  Torna-se  mais 

gramaticalizado/ discursivizado do que essas construções quando se encontra em frases-feitas 

em que sua estrutura é mais cristalizada.

Além das CFFs, observou-se o uso de pegar como marcador discursivo, ou chamado 

também  por  Gonçalves  et  al. (2007)  de  sequenciador  intensificador.  Entretanto,  já  há 

estudos em que essa realização de pegar é vista como um caso de focalização,  sendo este 

verbo um focalizador (RODRIGUES, inédito).  Esses casos de construções e de sentidos do 

verbo  pegar conduziram  a  uma  proposta  de  correlação  entre  a  gramaticalização  e  a 

transitividade defendida por Hopper e Thompson (1980). 

A teoria proposta por Hopper e Thompson (1980) sobre a transitividade defende que 

há  um  contínuo  de  transitividade  nas  sentenças,  mesmo  naquelas  consideradas  como 

intransitivas pelas gramáticas tradicionais. A partir desta premissa, os autores estabelecem dez 

traços sintático-semânticos para analisar a transitividade: (1)  participantes;  (2) cinese; (03) 

aspecto; (04) pontualidade; (05) polaridade; (06) modo (07) agentividade; (08) volição; (09) 

individuação de O; (10) afetabilidade de O. 
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4.4 TRATAMENTO DOS DADOS E CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE FATORES

O  tratamento dos  dados  está  baseado  na  análise  das  variáveis  independentes 

linguísticas – os dez traços de transitividade – e independentes sociais – nível de escolaridade 

dos informantes dos corpora, faixa etária e gênero, típicos da abordagem Sociolinguística.

Quanto à abordagem funcionalista  norte-americana,  utilizou-se do procedimento de 

Hopper e Thompson (1980) que tratam dos graus de transitividade, utilizando dez traços para 

analisar os contextos12. 

O  somatório dos dez traços determina se o contexto é de  alta/baixa transitividade, 

respectivamente  figura/fundo.  Para ser  alta transitividade,  é  necessário  que a  soma dos 

traços de transitividade dê de 6 a 10 traços. Para baixa transitividade são de 1 a 5 traços de 

transitividade. Sentenças de figura correspondem à alta transitividade, ou seja, sentenças em 

que há maior informatividade são características de alta transitividade, e sentenças de fundo 

são sentenças de baixa transitividade, que possuem baixo teor de informatividade.

A  análise  vai  ser  desenvolvida  com o  verbo  pegar,  como  verbo  pleno,  ou  seja, 

funcionando como núcleo de uma oração transitiva. O verbo  pegar pleno apresenta-se nos 

corpora ou com sentido mais concreto ou menos concreto.  Entende-se como sendo um verbo 

de sentido pleno aquele  que é o núcleo da predicação  (CASTILHO, 1997, p.  33),  possui 

substância lexical, seleciona argumentos interno e externo e apresenta-se em um continuum 

no nível semântico indo de sentidos mais concretos a menos concretos. Observa-se, mesmo, 

um outro continuum de abstratização a ser considerado em que o pegar ocorre como verbo 

pleno, de mais concreto a menos concreto > orações coordenadas > CFFs > sequenciador 

intensificador/focalizador >  frases-feitas,  em  que  o  item  em  análise  se  encontra 

discursivizado13. Vejam-se os exemplos a seguir:

 como verbo pleno:

(09) “aí a minha irmã PEGOU um saco de gelo que estava com ela” (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, 

l.495-9, p. 11)

(10) “eu vim morar com minha tia, todo mundo era pequeno, né? encaminhou para o Juizado 

12 A fim de evitar repetições, os dez traços sintático-semânticos propostos por Hopper e Thompson (1980) estão 
citados na página anterior.

13 Esse continuum evidencia um processo de gramaticalização.
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aí minha tia PEGOU todo mundo e ficou na casa dela”  (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, l.151-67, p. 04)

 em oração coordenada:

(11) “PEGUEI meu filho LEVEI para casa”(PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, l.246-79, p. 6-7) 

(12) “eu me desgostei PEGUEI tudo DIVIDI” (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, l.280-4, p. 07)

(13) “não tenho arrependimento, porque PEGUEI as fotos QUEIMEI” (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, 

EF, l.320-39, p. 07-8)

Em orações coordenadas o verbo pegar ainda tem seu sentido pleno. Há uma hipótese 

de  que  as  orações  coordenadas  são  o  gérmen  das  CFFs,  construções  com  sentido 

gramaticalizado/discursivizado, pelo fato de V1 (pegar) estar muito relacionado/ imbricado ao 

V2 e os dois estarem justapostos, ou seja, sem a conjunção e. 

 como CFF:

(14) “Mas também arrebenta, né, as plantas PEGAM AGARRAM no sapato”(NURC/SSA/90, 

011R, M2, 54 anos, p.04)

(15) “eu PEGUEI E FIQUEI sentado conversando com a moça” (PEPP 32, H3, EF, l.527-44, p.12)

 como sequenciador intensificador/ focalizador:

(16) “a gente PEGOU, então ele pensou que nós tínhamos pego de alguém, esse é um dos 

fatos que ele gostava sempre corrigir.”(PEPP/SSA/90 INQ09,H2, EF, l.206-19, p. 05 )

Rodrigues, em estudos mais recentes, ressalta que os sequenciadores intensificadores 

são  estruturas  típicas  de  focalização,  sugerindo,  portanto,  a  substituição  do  termo  por 

focalizadores. 

 discursivizado:

(17) “Mas PEGAVA, tinha naquele tempo a palmatória” (PEPP/SSA/90, INQ29, M2 EF, l.122-7, p. 03)

Observa-se  uma  transição  mínima  entre  os  sequenciadores  intensificadores/ 

focalizadores e as sentenças discursivizadas. 

 frase-feita:

(18) “eu digo “negona, o negócio PEGOU aqui”(PEPP/SSA/90, 34, H4 EF, l.186-202, p. 05)
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5 ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo  subdivide-se em duas  partes.  Na primeira  parte,  há uma proposta  de 

continuum de gramaticalização do verbo  pegar,  desde construções com seu sentido pleno, 

passando a  nuances  de abstração,  orações  coordenadas,  CFFs,  até  chegar  às  formas  mais 

discursivizadas, que são os sequenciadores intensificadores/ focalizadores e as frases-feitas/ 

discursivizadas. Na segunda parte, tem-se a análise dos fatores linguísticos e sociais, a qual 

vai se subdividir considerando-se as variáveis independentes, tanto as linguísticas quanto as 

sociais.

5.1  O  CONTINUUM DE  GRAMATICALIZAÇÃO/DISCURSIVIZAÇÃO  DO  VERBO 
PEGAR

Após  o  levantamento  dos  contextos  em  que  o  verbo  pegar foi  encontrado  nos 

inquéritos dos corpora, puderam-se constatar outros valores além do básico de “pegar com as 

mãos”, “agarrar”, mas que ainda mantêm o sentido pleno mais concreto. Após o levantamento 

de alguns exemplos de sentido mais concreto e menos concreto, serão apresentados outros 

com sentidos mais gramaticalizados. 

A hipótese  levantada  na  Introdução  vem a  ser  confirmada  em relação  à  perda  de 

transitividade do verbo pegar quando está mais gramaticalizado/discursivizado, isto é, quando 

deixa  de  subcategorizar  argumentos  e  deixa  de  ter  predicação  própria,  assumindo 

características  modo-temporal  e  número-pessoal  de  um  outro  verbo.  Sendo  assim,  o 

continuum de  gramaticalização/discursivização  de  pegar representa  a  comprovação  do 

processo  em  que  este  verbo  se  apresenta  nos  contextos  analisados:  sentido  pleno  mais 

concreto > sentido pleno menos concreto > pegar em CFFs como V1 > focalizador > frase-

feita/discursivizada. 

Logo a seguir,  metodologicamente,  vai-se,  primeiro,  apresentar  o sentido do verbo 

pegar,  dar  o  exemplo  e  apresentar  a  análise  a  partir  de  Hopper  e  Thompson  (1980), 

concluindo ser a sentença de alta ou baixa transitividade. O verbo pegar, como verbo pleno, 

vai estar exemplificado do (19) ao (75). Em prosseguimento,  serão apresentadas as outras 

construções que vão constituir o continuum de gramaticalização, da (76) a (114).
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1. PEGAR – VERBO PLENO 

 “segurar”/“agarrar”/ “apanhar” (com as mãos)

(19)    atravessar a pista e PEGAR a sua tábua. (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 03)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

positiva;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(20)    aí a minha irmã PEGOU um saco de gelo que estava com ela assim (PEPP/SSA/90 INQ09, 

H2, EF, p. 11) 

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “prender”/ “ser preso”

(21)    assim juizado de menor pra PEGAR a gente (PEPP/SSA/90, INQ19, M2 EF,  p. 12)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

positiva;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(22)    e os homens atrás da gente, aí PEGOU M ..., M ... deu uma mordida ne  (PEPP/SSA/90, 

INQ19, M2 EF, p. 12)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  afetado. 

Resultado: 10 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “pescar”/ “caçar”
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(23)    ia pros brejos PEGAR bobó (PEPP/SSA/90 INQ30, H3, EF, p.03-4)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(24)    esse peixe a gente PEGAVA mesmo de mão, pegava de mão, PEGAVA de, de lata 
(PEPP/SSA/90 INQ30, H3, EF, p.04)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “bater”/ “atacar”

(25)    Aí essa menina, a mãe dela bate nela eu fico morrendo de pena, PEGA cipó, tudo dela 
(PEPP/SSA/90, INQ36, M3 EF, p. 09)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

positiva;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(26)    porque é que o tubarão não PEGA os surfistas, hein? (PEPP/SSA/90, INQ14, H4, EM, p. 11)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

negativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

Outros valores do verbo pegar foram constatados com sentido pleno menos concreto. 

Observe-se que mesmo apresentando nuances  de abstração,  o  sentido de “agarrar  com as 

mãos” se mantém, como mostra o princípio da  persistência (HOPPER, 1991) quando uma 

forma se gramaticaliza passando de uma função lexical para uma gramatical, contudo a forma 

nova mantém alguns traços do seu significado lexical original. Vejam-se os exemplos de (27) 
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a (75) em que pegar possui sentido pleno menos concreto: 

 “simpatizar(-se)”

(27)    então eu me APEGAVA muito aos professores. (PEPP/SSA/90 INQ08, M3, EM, p. 09)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto acabado; estado pontuado; sentença 

positiva; modo real; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “ter”

(28)    eu gosto de pessoas boas, depois eu PEGUEI V... que foi uma pessoa também boa aí 

minha,  depois  eu PEGUEI a  professora  P...,  e  a  professora  N...  que  foi  uma pessoa que 

ninguém pode falar nada, que soube botar as coisas nos devidos lugar (PEPP 32, H3, EF, p.09)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto acabado; estado pontuado; sentença 

positiva; modo real; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(29) DOC – E tem uns especiais que são muito usados... (superp)

− Tem. (superp) Tem... tem o da televisão...

DOC – Hum.

–...de  comunicações,  vários  de  comunicações;  tem  outros  para...  ah...  PEGAR  estudos 

climáticos; e, talvez, os espiões, segundo dizem. (NURC/SSA/70, INQ 135, INF 164, H2, p. 141)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; estado não-pontuado; 

sentença positiva;  modo real;  sujeito agentivo;  sujeito intencional;  objeto não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “atender”/ “assistir”
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(30)    o primeiro doente que ele PEGAVA, ele já não t... tinha como se comunicar com o 

doente (NURC/SSA/70, INQ 231, INF 301, M2, p. 166-7)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “usar/tomar”

(31)    me lembro como hoje, eu PEGUEI uma... uma musiquinha, um trecho de uma música 
(NURC/SSA/90, INQ010/N, H1, p. 13-4)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(32)    então PEGUEI alguns animais pra hipnotizar entre eles o mais fácil é a galinha, né 
(NURC/SSA/90, 015N, H2, p.03)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto afetado. 

Resultado: 10 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “ler”/ “estudar”/ “tomar”

(33)   “as coisas que eu fazia no colégio estudava, esqueci tudo, esqueci, que eu sabia ler, 

PEGAVA o jornal, lia as páginas do jornal, esqueci, mal mente eu sei fazer o meu nome, 

entendeu?” (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p.04-5)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(34)     Não  PEGA  [em  livro],  não,  é  preciso  que  minha  filha  fique:  “Você  leia..." 
(PEPP/SSA/90, INQ01, M4, EF, p. 11)
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Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

negativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “aprender”/ “compreender”

(35)    bem positivista de PEGAR um assunto e dissecá-lo do... do todo para parte, não é? 
(NURC/SSA/90, INQ010/N, H1, p. 10-1)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

positiva;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  não-individuado;  objeto 

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “receber”

(36)     Os  mais  moços  PEGAVAM os  livros  dos  mais  velhos,  não  só  isso,  como  isso 

também... roupas, tudo. (PEPP/SSA/90, 06, H4 EF, p. 08)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(37)    Ele PEGA multa, se for militar PEGA cadeia. (PEPP/SSA/90, INQ14, H4, EM, p. 08)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; estado não-pontuado; 

sentença positiva;  modo real;  sujeito agentivo;  sujeito intencional;  objeto não-individuado; 

objeto afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “namorar”

(38)    Ficou PEGANDO um e outro (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p.09)

 

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 
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modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(39)    “poxa rapaz, vá PEGAR uma mulher, você parece que não é homem”(PEPP 32, H3, EF, 

p.07 )

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

positiva;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “alcançar”/ “presenciar”

(40)    eu PEGUEI escola ainda em cima de palafita (PEPP/SSA/90 INQ07, M3, EM, p. 11)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto acabado; pontuado; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(41)    O mercado de trabalho que o meu filho provavelmente vai PEGAR, não vai mais 

admitir (NURC/SSA/90, INQ010/N, H1, p. 04)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

positiva; modo irreal; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto não-individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “obter”

(42)    Meu filho e minha filha, entendeu? Botar num colégio para ele PEGAR uma educação 
(PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 14)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

positiva; modo real; sujeito agentivo; sujeito não-intencional; objeto não-individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.



89

(43)    Já PEGOU uma vida mais tranquila... Oh, a caçula pegou uma vida boa já... (PEPP/SSA/

90, INQ19, M2 EF, p. 13)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto acabado; pontuado; sentença positiva; 

modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado;  objeto  não-

afetado. Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “chamar a atenção”/ “dizer”/ “dirigir-se”

(44)    PEGUE um menino desse pra chamar atenção (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 04)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

positiva;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto  individuado;  objeto  não-

afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(45)    Dei um soco nela né, [...]  depois na saída PEGUEI ela, PEGUEI ela  (PEPP/SSA/90, 

INQ24, H3, EM, p. 06)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; ação pontuada; sentença positiva; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “fumar”/ “usar drogas”

(46)    pelo menos eu graças a Deus eu nunca PEGUEI EM FUMO, eu nunca PEGUEI em 

nada (PEPP/SSA/90 INQ32, H3, EF, p.02 )

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  ação;  aspecto  acabado;  ação  pontuada;  sentença 

negativa;  modo real;  sujeito  agentivo;  sujeito  intencional;  objeto individuado;  objeto não-

afetado. 

Resultado: 8 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(47)    chega no meio do caminho não está no colégio, foi, foi PEGAR em droga (PEPP/SSA/90 

INQ32, H3, EF, p.05-6 )
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Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “surfar”

(48)    PEGAR onda mesmo lá (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 03)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

afirmativa; modo real;  sujeito agentivo; sujeito intencional;  objeto não-individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “contaminar(-se)”

(49)    mas num belo dia eu acho que eu PEGUEI uma gripe danada e perdi.(PEPP/SSA/90, 

INQ14, H4, EM, p. 04)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado:  6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(50)    porque podia PEGAR doença, podia PEGAR esses negócios  (NURC/SSA/90 015N, H2, 

p.08)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 4 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “sonhar”/ “dormir”

(51)    só que eu dormindo eu PEGUEI A SONHAR, entendeu? (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 
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13)

Observe-se nesta sentença que é uma construção com aspecto inceptivo, marcando o início de 

uma ação, “sonhar”, e a marca temporal se estende. 

Análise: um participante; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 4 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

(52)    aí se o sono PEGAR eu vou dormir (PEPP/SSA/90 INQ34, H4 EF, p. 08)

Análise: um participante; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

afirmativa;  modo  irreal;  sujeito  não-agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “dar início”/ “começar”/ “realizar”

(53)    tinha dias que PEGAVA das sete, das oito até as doze (PEPP/SSA/90 INQ34, H4 EF, p. 07)

Análise: um participante; verbo de não-ação; aspecto acabado; pontuado; sentença afirmativa; 

modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado;  objeto  não-

afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

(54)    às vezes ela está PEGANDO nove horas eles (PEPP/SSA/90 INQ34, H4 EF, p. 11)

Análise: um participante; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “adquirir”/ “ganhar”/ “receber”
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(55)    Foi, aí entrei aqui, e aqui eu fui PEGANDO né, informações (PEPP/SSA/90 INQ32, H3, 

EF, p.03)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa; modo real;  sujeito agentivo; sujeito intencional;  objeto não-individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

(56)    PEGUEI alguma coisa da minha do, do, da maneira como eu fui criada (PEPP/SSA/90 

INQ08, M3, EM, p. 02)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “observar”

(57)    e o livro se você PEGAR, a maior parte dos livros didático é objetivo (NURC/SSA/90, 

011N, M1, p.08-9)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

afirmativa; modo irreal; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

(58)    Hoje você não pode, não precisa mais para que você calcular para eu chegar, fuso 

horário de tal lugar, de tal país até tal país eu tenho que usar tal cálculo,  eu acho que é só 

PEGAR no relógio e contar “Quantas horas são de diferença?” (NURC/SSA/90, 011N, M1, p.12)

É  muito  tênue  a  fronteira  de  demarcação  entre  sentidos  mais  concretos  a  menos 

concretos, pois neste exemplo observa-se que ainda se tem o sentido de “pegar no relógio com 

as mãos”. Porém seu sentido está mais para o de “observar no relógio” do que simplesmente 

“pegar no relógio” e o próprio contexto mostra isso: a necessidade maior de “observar no 
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relógio” do que “pegar nele”.  

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa; modo real;  sujeito agentivo; sujeito intencional;  objeto não-individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “aceitar”/ “permitir”

(59)  É, mas antigamente, quer dizer, e lá na maioria dos colégio era tudo PEGAVA calça 

jeans (PEPP/SSA/90 INQ21, M2, EM, p. 10)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  não-agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(60)    nem todos os homens PEGAM tudo, e tudo (PEPP/SSA/90 INQ21, M2, EM, p. 13)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

afirmativa; modo real;  sujeito agentivo; sujeito intencional;  objeto não-individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “apoderar-se”/ “roubar”

(61)    nem tudo o que se vê na rua se fala, nem se PEGA (PEPP/SSA/90 INQ32, H3, EF, p.06-7)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 

negativa;  modo  irreal;  sujeito  agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

(62)    não PEGUE, não lhe deram e se ah, alguém me deu. (PEPP/SSA/90 INQ33, H2, EM, p. 02)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto não-acabado; ação não-pontuada; sentença 
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negativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto não-individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “convidar”/ “chamar”

(63)    eu fiz a filmagem lá, ele PEGOU o pessoal. (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 01)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(64)    ele  veio pra  nós,  PEGAR uns meninos  assim,  pra  levar  pra  fazer  uma filmagem 
(PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 01)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “responsabilizar-se”/ “tomar”/ “reunir”/ “arrebanhar”/ “juntar”

(65)    aí minha tia PEGOU todo mundo e ficou na casa dela (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 04)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; pontuado; sentença afirmativa; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(66)    minha tia PEGOU a gente no orfanato (PEPP/SSA/90, M2 EF, p. 04)

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; pontuado; sentença afirmativa; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.
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 “ser conduzido por”

(67)    eu querendo PEGAR Lapa, não passou Lapa, aí passou um Campo Grande vazio (PEPP 

32, H3, EF, p.12)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  ação;  aspecto  não-acabado;  não-pontuado;  sentença 

afirmativa; modo irreal; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(68)    quando eu saio daqui seis horas, seis e meia, PEGO um transporte aí (PEPP/SSA/90, 34, 

H4 EF, p. 09)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  ação;  aspecto  não-acabado;  não-pontuado;  sentença 

afirmativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “caber”/ “levar”

(69)    era o avião da, da época era esse, só PEGAVA vinte e oito pessoas  (PEPP/SSA/90, 

INQ14, H4, EM, p. 04)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  não-agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 6 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(70)    era o P cinquenta e um, que só PEGA uma pessoa só (PEPP/SSA/90, INQ14, H4, EM, p. 05)

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  não-agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 4 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “atropelar”
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(71)    aí Sheila falou assim: “Não Milena o carro PEGA"(PEPP/SSA/90, INQ36, M3 EF, p. 10)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  ação;  aspecto  não-acabado;  não-pontuado;  sentença 

afirmativa;  modo  real;  sujeito  não-agentivo;  sujeito  não-intencional;  objeto  individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 5 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

 “surpreender”/ “flagrar”

(72)    porque a mãe dela PEGOU o ex-amante do Citibank (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 08)

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa; modo real;  sujeito agentivo; sujeito não-intencional;  objeto individuado; objeto 

não-afetado. 

Resultado: 7 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(73)    até já PEGOU ele lá dentro da, saiu, não sei onde arrumou dinheiro  (PEPP/SSA/90, 34, H4 

EF, p. 02)

 

Análise:  dois  participantes;  verbo  de  não-ação;  aspecto  acabado;  pontuado;  sentença 

afirmativa; modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-

afetado. 

Resultado: 8 traços favoráveis à ALTA transitividade.

 “manchar”

(74)    se for roupa que não tenha problema de... de PEGAR as manchas, né? (NURC/SSA/90, 

07N, H2, p.13 ) 

Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa; modo real; sujeito não-agentivo; sujeito não-intencional; objeto não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

(75)    Agora,  a  roupa  é  a  mesma,  só  que  lá  já  vai  PEGANDO  nódoa,  vai  sujando 
(NURC/SSA/90, 011R, M2, p.06)
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Análise: dois participantes; verbo de não-ação; aspecto não-acabado; não-pontuado; sentença 

afirmativa; modo real; sujeito não-agentivo; sujeito não-intencional; objeto não-individuado; 

objeto não-afetado. 

Resultado: 3 traços favoráveis à BAIXA transitividade.

2. PEGAR – CONSTRUÇÕES MAIS GRAMATICALIZADAS/DISCURSIVIZADAS

Com sentidos menos concretos estão as CFFs e os sequenciadores intensificadores/ 

focalizadores  e  as frases-feitas/discursivizadas.  Só  que  antes  das  CFFs,  constatou-se  a 

presença de uma construção bem próxima a estas e que, por hipótese, deram-lhes origem: as 

orações coordenadas14, em que o verbo  pegar, mesmo estando com seu sentido pleno, na 

posição de V1, apresenta-se bem próximo ao V2, e cujo objeto nulo é correferencial.  Vejam-

se os exemplos a seguir, seguindo o continuum de abstração por que passa o verbo pegar:

 Orações Coordenadas

(76)    PEGUEI meu filho LEVEI para casa (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 6-7)

Observe-se que o objeto de “levei” é nulo, mas correferencial ao de V1: “peguei meu filho e 

levei(-o)”

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; pontuado; sentença afirmativa; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto não-afetado. 

Resultado: 9 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(77)    PEGOU ela BATEU também e eu fiquei (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 08-9)

Nesta sentença também o objeto de V2 é correferencial ao de V1, mas aparece nulo: “pegou 

ela e bateu (nela)”

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; pontuado; sentença afirmativa; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto afetado. 

14 As orações coordenadas constituem construções intermediárias, ainda com sentido pleno (cf. GONÇALVES 
et. al., 2007).
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Resultado: 10 traços favoráveis à ALTA transitividade.

(78)    ele PEGOU ela E ESPANCOU ela (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, l.375-86, p. 09)

Aqui os objetos  aparecem e são correferenciais,  mostrando como é tênue a  fronteira  que 

separa as orações coordenadas das CFFs. Neste caso já aparece a conjunção e entre os verbos 

e o SN de V1.

Análise: dois participantes; verbo de ação; aspecto acabado; pontuado; sentença afirmativa; 

modo real; sujeito agentivo; sujeito intencional; objeto individuado; objeto afetado. 

Resultado: 10 traços favoráveis à ALTA transitividade.

Nas  CFFs,  nos  sequenciadores  intensificadores/  focalizadores  e  nas  sentenças 

discursivizadas,  incluindo  aí  as  frases-feitas,  o  verbo  pegar perde  ou  neutraliza  as 

propriedades sintáticas da categoria plena de verbo. No caso das CFFs, pegar, na posição de 

V1, assume características número-pessoal e modo-temporal do V2. Esse processo semântico 

de mudança é conhecido como decategorização, nomeado por Hopper (1991).

 

 CFFs (V1 e V2)

(79)    a gente PEGOU E LEVOU pra casa (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 05 )

(80)    eu PEGUEI E FUI lá na casa dele (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 05-6 )

(81)    PEGUEI E RETORNEI (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 09 )

(82)     aí os meus irmãos VEIO E PEGOU E ME DEU um pitoque (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, 

EF, p. 11 )

(83)    ele me PEGOU E TASCOU-LHE a porrada (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 11)

(84)    eu sei que minha tia PEGAVA E ME DAVA uma surra (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 

13)

(85)    quando ele se, descuidava um pouco eu PEGAVA E DESCIA correndo a ladeira (PEPP 

30, H3, EF, p.07)

(86)    eu PEGUEI E FIQUEI sentado conversando com a moça (PEPP 32, H3, EF, p.12)

 CFF (V1 V2)

(87)    eu era pequeno ela PEGAVA BATIA nas pessoas (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p.04-5)

(88)    quebrei tudo dentro de casa PEGUEI SAI separei dela (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 
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6-7)

(89)    minha janta ela PEGOU JOGOU fora (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 07)

(90)    então o que ocorre ela pegou, eu PEGUEI DEIXEI ela de mão (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, 

EF, p. 09)

(91)    ela PEGOU FALOU para filha dela: "olhe..." (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 09)

(92)    ir  pra roça dos outros né,  PEGAR, PEGAR ...Inint...,  OBSERVAR os camaradas 
(PEPP/SSA/90 30, H3, EF, p.01)

(93)    aí minha mãe PEGOU, BOTOU aquele copo com água de junto do rádio (PEPP/SSA/90, 

INQ19, M2 EF, p. 05-6)

(94)    só que ele PEGOU, LEU um pouco e larga lá (NURC/SSA/90, 012/N, M2, p.12)

(95)    Mas também arrebenta, né, as plantas PEGAM AGARRAM no sapato (NURC/SSA/90, 

011R, M2, p.04)

 CFF como V215

(96)    no outro dia CHEGOU, PEGOU ela com outro homem dentro de casa  (PEPP/SSA/90 

INQ22, H2, EF, p. 5-6)

(97)     mas  se  CHEGAR  PEGAR  uma,  uma  professora  boa  talvez  ele  aí  se  interesse 
(PEPP/SSA/90 INQ21, M2, EM, p. 11)

 Pegar como sequenciador intensificador/ focalizador

(98)    os meninos foram, PEGOU, eu mandei jogar tudo fora (PEPP/SSA/90 INQ09,H2, EF, p. 

05 )

(99)    a gente PEGOU, então ele pensou (PEPP/SSA/90 INQ09, H2, EF, p. 05 )

(100)    ele PEGOU é que você é meu filho, gosto muito de você (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, 

p. 01-2)

(101)    eu PEGUEI já tinha duas queixas minha lá (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 05)

(102)    aí o rapaz PEGOU que o rapaz era perdeu a cabeça (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, EF, p. 08-9)

(103)    a filha dela PEGOU com raiva,  a mãe dela pegou a filha," você..."  (PEPP/SSA/90 

INQ22, H2, EF, p.09)

(104)    Então ela PEGOU, está empatando de eu vim ver meu filho (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, 

EF, p. 09-10)

(105)    ai eu PEGUEI as que elas tinha tudo bem que não tinha água (PEPP/SSA/90 INQ22, H2, 

EF, l.576-81, p.13)

15 Essas construções em que o verbo pegar aparece como V2 são exemplos de verbos plenos. O verbo pegar 
pode  aparecer  tanto  em  posição  V1,  gramaticalizado,  quanto  na  posição  V2,  com  seu  sentido  pleno  (cf. 
GONÇALVES et. al., 2007).
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(106)    ele PEGOU, eu me abaixei todo, ele PEGOU uma espécie pra botar um vaso de 

planta, cachepot (PEPP/SSA/90, 06, H4 EF, p. 05)

Funcionando  como  sequenciador  intensificador/focalizador,  o  verbo  pegar (bem  como  o 

verbo ir) apresenta as características a seguir (RODRIGUES, inédito): 

i) não tem o benefício de mobilidade, como sempre acontece em posição inicial;

ii) localiza-se fora dos limites da sentença; 

iii) não subcategoriza argumentos;

iv) tem forma constante de terceira pessoa do pretérito;

v) não admite negação; 

vi) quase sempre é precedido por aí (ou mesmo então);

vii) sempre aparece em contexto de sequência de eventos;

viii) pode preceder verbos de diferentes inflexões e sujeitos.

Essas características mostram o processo de discursivização pelo qual passa o verbo  pegar 

como um sequenciador/ focalizador (cf. NEVES, 1997, p. 97):

As dimensões  de  topicidade  e  de  focalidade  são  parcialmente  correspondentes  à 
distinção “dado”/ “novo”: a topicidade caracteriza as entidades “acerca” das quais a 
informação é oferecida ou requerida no discurso, e a focalidade se prende àquelas 
partes da informação que são as mais importantes ou salientes para as modificações 
que  o  falante  deseja  obter  na  informação  pragmática  do  destinatário,  e  para  o 
desenvolvimento subseqüente do discurso. Essas duas dimensões têm certa extensão 
de sobreposição, podendo certos elementos ser ao mesmo tempo tópicos e focais 
para a comunicação.

 Construções discursivizadas:

(107)    Mas PEGAVA, tinha naquele tempo a palmatória (PEPP/SSA/90, INQ29, M2 EF, p. 03)

(108)    Aí PEGOU... aí ele se escondeu lá, não é? (PEPP/SSA/90, INQ36, M3 EF, p. 10-1)

  Expressões ou Frases-feitas:

(109)    eu digo “negona, O NEGÓCIO PEGOU aqui (PEPP/SSA/90, 34, H4 EF, p. 05)

(110)    ele não pode PEGAR NUM PAU porque ele treme mesmo que vara verde até hoje. 
(PEPP/SSA/90, 19, M2 EF, p. 07)

(111)    não posso PEGAR EM VASSOURA, não posso estar pegando peso  (PEPP/SSA/90, 
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INQ01, M4 EF, p. 13)

(112)    ela disse que eu estava PEGANDO NO PÉ. (PEPP, INQ15, H3, EM, p. 04)

(113)    a escola PEGOU FOGO (PEPP/SSA/90, INQ14, H4, EM, p. 03)

(114)    já ... PEGOU O HÁBITO. (PEPP/SSA/90 INQ07, M3, EM, p. 05-6)

No quadro  abaixo  estão  todos  os  valores  do  verbo  pegar e  a  quantidade  em que 

aparecem nos exemplos extraídos dos corpora:

SENTIDOS DE PEGAR QUANTIDADE DE 
OCORRÊNCIAS NOS 

CORPORA
SEGURAR/ AGARRAR/ APANHAR COM AS MÃOS 109
PRENDER/ SER PRESO 09
BATER/ATACAR 09
PESCAR/CAÇAR 13
APEGAR(-SE)/SIMPATIZAR(-SE) 01
CONHECER 11
ATENDER/ASSISTIR 01
USAR 05
LER 17
APRENDER 01
RECEBER 02
NAMORAR 08
ALCANÇAR/PRESENCIAR 07
OBTER 05
CHAMAR ATENÇÃO/DIZER 04
FUMAR/USAR DROGA 02
CONTAMINAR(-SE) 02
SONHAR/DORMIR 06
SURFAR 01
DAR INÍCIO/COMEÇAR/REALIZAR 05
ADQUIRIR/GANHAR/RECEBER 10
OBSERVAR 04
ACEITAR/PERMITIR 02
APODERAR-SE/ROUBAR 03
CONVIDAR/CHAMAR 03
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SENTIDOS DE PEGAR QUANTIDADE DE 
OCORRÊNCIAS NOS 

CORPORA
RESPONSABILIZAR-SE 04
SER CONDUZIDO POR/CONDUZIR 24
CABER 03
ATROPELAR 01
SURPREENDER/FLAGRAR 04
MANCHAR 02
ORAÇÕES COORDENADAS 50
CONSTRUÇÕES FOI FEZ (CFF) 55
CONSTRUÇÕES FOI FEZ (CFF) COMO V2 02
SEQUENCIADOR INTENSIFICADOR/ FOCALIZADOR 15
DISCURSIVIZADO e FRASES-FEITAS 27
TOTAL 427

Quadro 19: Acepções de pegar

De um total de 427 ocorrências, dessas são 192 ocorrências de construções com pegar 

em sentido pleno mais concreto, orações coordenadas e pegar em CFFs na posição V2. 138 

ocorrências de pegar com sentido pleno menos concreto; em CFFs são 55 ocorrências em que 

pegar aparece como V1; 15 construções como sequenciador intensificador/ focalizador; e 27 

ocorrências de frases-feitas e discursivizadas. 

Gráfico 1: Total Acepções pegar

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

TOTAL Acepções Pegar

PLENO 
CONCRETO
PLENO 
ABSTRATO
CFF
SEQUENCIADOR
DISCURSIVIZADO
/FRASE-FEITA



103

Constata-se  que  o  verbo  pegar possui  um  cline de  gramaticalização  que  vai  dos 

sentidos plenos, com usos mais concretos e menos concretos, e passando a construções mais 

complexas como as orações coordenadas, construções intermediárias, que são, por hipótese, o 

gérmen das CFFs. Até então, verifica-se o princípio da persistência, ou seja, há a manutenção, 

por parte das formas em processo de gramaticalização, de alguns traços semânticos da forma 

fonte  e  essa  preservação  é  perceptível  nos  estágios  iniciais  e  intermediários  da 

gramaticalização, podendo se diluir em etapas mais avançadas, como é o que vai ocorrer com 

o  verbo  pegar nas  etapas  seguintes.   As  CFFs  e  os  sequenciadores  intensificadores/ 

focalizadores representam um dos estágios mais avançados de discursivização do item pegar 

junto  às  frases-feitas,  por  passarem  pelo  processo  de  gramaticalização  denominado  de 

decategorização no qual se perdem, por parte das formas em processo de gramaticalização, os 

marcadores  opcionais  de  categorialidade  e  de  autonomia  discursiva  e  o  verbo  deixa  de 

reportar novos eventos (HOPPER, 1991). 

5.2 ANÁLISE DOS FATORES LINGUÍSTICOS E SOCIAIS

A partir da análise com o verbo  pegar nos inquéritos NURC/70 e 90 e PEPP/90 de 

falantes soteropolitanos, chega-se a um total de 32816 ocorrências com o verbo pleno, das 

quais 287 (88%) são sentenças de alta transitividade e de baixa transitividade são 41 (12%). 

Esse resultado mostra que predominam as sentenças de alta transitividade. 

TOTAL de pegar nos inquéritos
Variável Dependente Ocorrências/Total %

A 287/328 88%
B 41/328 12%

Tabela 1: Total de pegar nos inquéritos

16 Este valor refere-se apenas às construções em que o verbo pegar aparece nos corpora com seu sentido pleno. 
As CFFs, os sequenciadores intensificadores/ focalizadores e as frases-feitas ou discursivizadas não foram 
analisados no pacote de programas do VARBRUL por terem seu conteúdo semântico bastante esvaziado e 
não poderem ser analisados quanto à transitividade. Isto não significa dizer que as sentenças, em que estes 
casos de  pegar se encontram, não possuam transitividade, pelo contrário. Toda e qualquer sentença possui 
transitividade,  mas  neste  estudo  específico,  como  o  foco  é  a  análise  do  verbo  para  se  chegar  à 
gramaticalização,  não  foram  analisadas  essas  sentenças,  para  se  refletir  sobre  seu  processo  de 
gramaticalização, sem interferências, como de outro verbo, como nas CFFS em que pegar surge como V1.



104

Gráfico 2: Total de pegar nos inquéritos

A análise  dos  dados  dos  inquéritos  NURC/70 e  NURC/90 e  PEPP/90 encontra-se 

dividida em dois subcapítulos: o primeiro trata da análise dos fatores linguísticos, envolvendo 

os traços de transitividade com os tipos de construção com o verbo pegar e com a variável 

alta  e  baixa  transitividade;  o  segundo  subcapítulo  trata  da  análise  dos  fatores  sociais 

associados aos tipos de construção com o verbo pegar e os graus de transitividade.

5.2.1 Análise dos Fatores Linguísticos

Foram analisadas as variáveis independentes linguísticas, traços de transitividade, que 

são:  participantes,  cinese,  aspecto,  pontualidade,  polaridade,  modalidade,  volição, 

agentividade do sujeito,  individuamento do objeto e  afetamento do objeto, cruzando-os 

com os graus de transitividade, alto e baixo, das sentenças dos corpora.

Número de Participantes x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Dois ou mais participantes Um participante
Oc./Total % Oc./Total %

A 280/307 91% 7/21 33%
B 27/307 9% 14/21 67%

Tabela 2: Número de Participantes x Graus de Transitividade
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A variável independente número de participantes da sentença correlacionada com os graus 

de transitividade (Alto/Baixo) resulta:

 sentenças  com  dois  participantes  apresentam  280  (91%)  de  ocorrências  de  alta 

transitividade e 27 (9%) de baixa transitividade de um total de 307 ocorrências;

 sentenças com apenas um participante aparecem nos corpora em 7 (33%) ocorrências 

de alta transitividade e em 14 (67%) das ocorrências de baixa transitividade de um 

total de 21 ocorrências com pegar.

Este  resultado  indica  que  as  sentenças  de  alta  transitividade  são  mais  frequentes 

quando há dois participantes nas construções com o verbo pegar, e entre as sentenças de baixa 

transitividade são recorrentes sentenças com um participante.

Gráfico 3: Número de Participantes x Graus de Transitividade

 

Cinese x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Ação Não-ação
Oc./Total % Oc./Total %

A 259/281 92% 28/47 60%
B 22/281 8% 19/47 40%

Tabela 3: Cinese x Graus de Transitividade

A variável cinese em correlação com os graus de transitividade indica que:

 verbo pegar expressando uma ação apareceram em 259 (92%) das ocorrências de alta 

transitividade e em 22 (8%) de sentenças de baixa transitividade de um total de 281 

A B
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

 Número de Participantes x Graus de Transitividade

Dois ou mais 
participantes
Um participante



106

ocorrências de pegar como verbo de ação;

 pegar expressando não-ação ou estado aparece em 28 (60%) das ocorrências de alta 

transitividade e em 19 (40%) das sentenças de baixa transitividade de um total de 47 

ocorrências.

A variável cinese expressa que a alta transitividade é mais recorrente em sentenças em 

que pegar é verbo de ação.

Gráfico 4: Cinese x Graus de Transitividade

Aspecto x Graus de Transitividade 
Var. 
Dep.

Acabado Não-acabado
Oc./Total % Oc./Total %

A 163/169 96% 124/159 78%
B 6/169 4% 35/159 22%

Tabela 4: Aspecto x Graus de Transitividade

A variável aspecto em correlação com os graus de transitividade expressa que:

 pegar em ação acabada tem 163 (96%) ocorrências de alta transitividade e 6 (4%) 

sentenças de baixa transitividade de um total de 169 ocorrências;

 pegar em ação não-acabada aparece em 124 (78%) ocorrências de alta transitividade e 

em 35 (22%) sentenças de baixa transitividade de um total de 159 ocorrências.

A variável aspecto indica que pegar como um verbo de aspecto acabado possui maior 

recorrência em sentenças de alta transitividade.
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Gráfico 5: Aspecto x Graus de Transitividade

Pontualidade x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Pontuado Não-pontuado
Oc./Total % Oc./Total %

A 159/165 96% 128/163 79%
B 6/165 4% 35/163 21%

Tabela 5: Pontualidade x Graus de Transitividade

 

A correlação entre a variável pontualidade com os graus de transitividade resulta:

 em  aspecto  pontuado  pegar aparece  em  159  (96%)  de  sentenças  com  alta 

transitividade e em 6 (4%) de sentenças de baixa transitividade de um total de 165 

ocorrências;

 como  aspecto  não-pontuado  pegar apresenta  128  (79%)  de  ocorrências  de  alta 

transitividade e apenas 35 (21%) de ocorrências de baixa transitividade de um total de 

163 ocorrências.

Este resultado mostra que quando o aspecto é pontuado, a quantidade de sentenças de 

alta transitividade é maior do que de baixa. 
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Gráfico 6: Pontualidade x Graus de Transitividade

Polaridade x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Positivo Negativo
Oc./Total % Oc./Total %

A 263/290 91% 24/38 63%
B 27/290 9% 14/38 37%

Tabela 6: Polaridade x Graus de Transitividade

O cruzamento entre os  graus de transitividade e a  polaridade das sentenças com o verbo 

pegar apresentam os resultados:

 em  sentenças  afirmativas,  pegar apresenta  263  (91%)  de  construções  de  alta 

transitividade  e  27  (9%) de  sentenças  de  baixa  transitividade  de  um total  de  290 

ocorrências;

 em  sentenças  negativas,  pegar apresenta  24  (63%)  de  ocorrências  de  alta 

transitividade  e  14  (37%)  ocorrências  de  baixa  transitividade  de  um  total  de  38 

ocorrências.

A variável  polaridade mostra que as sentenças afirmativas são mais recorrentes nos 

corpora do que as negativas, e as sentenças de alta transitividade são mais usuais do que as de 

baixa, nas sentenças afirmativas. 
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Gráfico 7: Polaridade x Graus de Transitividade

Modalidade  x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Real Irreal
Oc./Total % Oc./Total %

A 272/297 92% 15/31 48%
B 25/297 8% 16/31 52%

Tabela 7: Modalidade x Graus de Transitividade

No cruzamento entre a variável modalidade com os graus de transitividade, obtém-se:

 verbo  pegar na  modalidade  real  apareceu  em  272  (92%)  ocorrências  de  alta 

transitividade e em 25 (8%) de baixa transitividade num total de 297 construções na 

modalidade real;

 na modalidade irreal o  pegar surge em 15 (48%) ocorrências de alta transitividade e 

em 16 (52%) de baixa transitividade de um total de 31 ocorrências no modo irreal.

A variável modalidade demonstra que o verbo pegar é mais recorrente no modo real 

do que no irreal e que a alta transitividade é predominante no modo real, porém no modo 

irreal a frequência maior é de baixa transitividade.
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Gráfico 8: Modalidade x Graus de Transitividade

Agentividade do Sujeito x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Agentivo Não-agentivo
Oc./Total % Oc./Total %

A 281/311 90% 6/17 35%
B 30/311 10% 11/17 65%

Tabela 8: Agentividade do Sujeito x Graus de Transitividade

A variável agentividade do sujeito e os graus de transitividade mostram que:

 com sujeito agentivo, pegar aparece em 281 (90%) sentenças de alta transitividade e em 

30 (10%) sentenças de baixa transitividade de um total de 311 ocorrências;

 com sujeito não-agentivo,  pegar aparece em 6 (35%) sentenças de alta transitividade e 

em 11 (65%) de baixa transitividade num total de 17 construções.

A variável agentividade do sujeito mostra que, quando o pegar tem sujeito agentivo, 

além  desta  variante  ter  mais  ocorrências  do  que  com  sujeito  não-agentivo,  é  maior  a 

frequência de sentenças com alta transitividade neste tipo de construção. Em contrapartida, 

com sujeito não-agentivo, pegar aparece mais recorrente em sentenças de baixa transitividade.
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Gráfico 9: Agentividade do Sujeito x Graus de Transitividade

Volição x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Intencional Não-intencional
Oc./Total % Oc./Total %

A 255/266 96% 32/62 52%
B 11/266 4% 30/62 48%

Tabela 9: Volição x Graus de Transitividade

O cruzamento entre a variável volição e os graus de transitividade mostra que:

 com  sujeito  intencional,  o  verbo  pegar aparece  em  255  (96%)  sentenças  de  alta 

transitividade  e  em 11 (4%) sentenças  de baixa transitividade  de um total  de 266 

ocorrências;

 com  sujeito  não-intencional,  pegar aparece  em  32  (52%)  ocorrências  com  alta 

transitividade e em 30 (48%) ocorrências de baixa transitividade de um total de 62 

ocorrências.

Esse cruzamento indica que  pegar com sujeito intencional é mais recorrente do que 

sujeito  não-intencional  e  que,  com sujeito  intencional,  pegar possui  maior  quantidade  de 

ocorrências de alta transitividade.
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Gráfico 10: Volição x Graus de Transitividade

Individuação de O x Graus de Transitividade 
Var. 
Dep.

Individuado Não-individuado
Oc./Total % Oc./Total %

A 259/273 95% 28/55 51%
B 14/273 5% 27/55 49%

Tabela 10: Individuação de O x Graus de Transitividade

O cruzamento entre individuação do objeto e os graus de transitividade mostra que:

 pegar com objeto individuado possui 259 (95%) de sentenças de alta transitividade e 

14 (5%) de baixa transitividade de um total de 273 ocorrências de objeto individuado;

 pegar com objeto não-individuado possui 28 (51%) sentenças de alta transitividade e 

27 (49%) sentenças de baixa transitividade de um total de 55 ocorrências. 

Esta análise indica que pegar é mais recorrente em sentenças com objeto individuado. 

Em relação à transitividade, com objeto individuado, as sentenças de maior quantidade são de 

alta transitividade.
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Gráfico 11: Individuação de O x Graus de Transitividade

Afetamento de O x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Afetado Não-afetado
Oc./Total % Oc./Total %

A 84/86 98% 203/242 84%
B 2/86 2% 39/242 16%

Tabela 11: Afetamento de O x Graus de Transitividade

A variável  afetamento do objeto em correlação  com os  graus de transitividade 

possibilita constatar que:

 com objeto afetado são 84 (98%) ocorrências de alta transitividade e 2 (2%) sentenças 

de baixa transitividade de um total de 86 ocorrências de pegar com objeto afetado;

 com objeto não-afetado são 203 (84%) sentenças de alta transitividade e 39 (16%) de 

baixa transitividade de um total de 242 ocorrências de pegar com objeto não-afetado.

A variável afetamento do objeto cruzada com os graus de transitividade indica que o 

verbo pegar mostra-se mais recorrente em sentenças de alta transitividade com objeto afetado. 
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Gráfico 12: Afetamento de O x Graus de Transitividade

Tipos de Construção com o verbo pegar x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Sentido pleno (+concreto) Sentido pleno (-concreto)
Oc./Total % Oc./Total %

A 136/141  96% 151/187 81%
B 5/141 4% 36/187 19%

Tabela 12: Tipos de Construção com o verbo pegar x Graus de Transitividade

O cruzamento entre os tipos de construção com pegar e os graus de transitividade 

resultam:

 o verbo pegar com seu sentido mais concreto, de “agarrar com as mãos” aparece em 

136 (96%) sentenças de alta transitividade e em apenas 5 (4%) sentenças de baixa 

transitividade de um total de 141 ocorrências;

 o  verbo  pegar  com  seu  sentido  pleno  menos  concreto,  aparece  em  151  (81%) 

sentenças de alta transitividade e em 36 (19%) sentenças de baixa transitividade de um 

total de 187 ocorrências.

Este cruzamento indica que a alta transitividade predomina em todas as construções 

com o verbo pegar com sentido pleno mais concreto e menos concreto17. 

17 Nem os sequenciadores intensificadores,  nem as CFFs e nem as frases-feitas entraram nesta análise por 
perderem transitividade e não subcategorizarem argumentos.
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Gráfico 13: Tipos de Construção com o verbo pegar x Graus de Transitividade

5.2.2 Análise dos Fatores Sociais

Tempo real x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

NURC/70 NURC/90 PEPP
Oc./Total % Oc./Total % Oc./Total %

A 12/26 46% 40/46 87% 235/256  92% 
B 14/26 54% 6/46 13% 21/256 8% 

Tabela 13: Tempo real x Graus de Transitividade

Na correlação entre o tempo real e os graus de transitividade, alto e baixo constata-se este 

resultado:

 no NURC/70 há 12 (46%) ocorrências com pegar de alta transitividade e 14 (54%) de 

baixa transitividade, num total de 26 ocorrências;

 no NURC/90 há 40 (87%) ocorrências com o  pegar de alta transitividade, enquanto 

que de baixa são apenas 6 (13%) das ocorrências de um total de 46 ocorrências;

 no PEPP há 235 (92%) das ocorrências com alta transitividade e 21 (8%) de baixa 
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transitividade de um total de 256 sentenças.

Em relação à alta transitividade, observa-se que os falantes do PEPP usam com mais 

frequência sentenças com alta transitividade do que os falantes do NURC da década de 1990 e 

ainda mais dos falantes da década de 1970. Isso mostra que há uma mudança em progresso 

quanto  aos  usos  de  sentenças  com  alta  transitividade.  Quanto  às  sentenças  de  baixa 

transitividade, observa-se que os falantes do NURC de 1970 realizam mais sentenças desse 

tipo, seguidos dos falantes do NURC de 1990 e em menor proporção falantes do PEPP da 

década de 1990.

Gráfico 14: Tempo real x Graus de Transitividade

 

Faixa Etária x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3
Oc./Total % Oc./Total % Oc./Total %

A 110/124 89 % 115/133 86% 62/71 87%
B 14/124 11% 18/133 14% 9/71 13%

Tabela 14: Faixa Etária/ Tempo Aparente x Graus de Transitividade

A correlação entre as faixas etárias dos informantes e os graus de transitividade tem 

por resultados:

 na faixa 1 há um uso de sentenças de alta transitividade de 110 (89%) ocorrências e 14 

(11%) sentenças de baixa transitividade de um total de 124 sentenças com o verbo 
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pegar;

 na faixa 2 há uma recorrência de 115 (86%) sentenças de alta transitividade enquanto 

que de baixa são 18 (14%), de um total de 133 sentenças;

 na faixa 3 são 62 (87%) sentenças de alta transitividade e 9 (13%) sentenças de baixa 

transitividade de um total de 71 ocorrências com o pegar.

A variável  tempo aparente, expressa nas faixas etárias,  apresenta uma regularidade 

de usos de alta transitividade entre as faixas etárias.

Gráfico 15: Faixa Etária x Graus de Transitividade

Escolaridade x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Fundamental Médio Superior
Oc./Total % Oc./Total % Oc./Total %

A 142/158 90% 93/98 95% 52/72 72%
B 16/158 10% 5/98 5% 20/72 28%

Tabela 15: Escolaridade x Graus de Transitividade

A variável independente escolaridade em correlação com os graus de transitividade 

resulta:

 no  Ensino  Fundamental  são  142  (90%)  das  ocorrências  com  o  verbo  pegar em 

construções  de  alta  transitividade  e  apenas  16  (10%)  das  ocorrências  de  baixa 

transitividade de um total de 158 sentenças;

A B
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

 Faixa Etária x Graus de Transitividade

Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3



118

 no Ensino Médio há 93 (95%) construções com pegar de alta transitividade e apenas 5 

(5%) de sentenças com baixa transitividade de um total de 98 ocorrências;

 no Ensino Superior os falantes construíram 52 (72%) ocorrências com pegar de alta 

transitividade e 20 (28%) de sentenças com baixa transitividade de um total de 72 

construções.

Esse resultado comprova que a alta transitividade é uma variante que está em mais 

propensão de uso do que as sentenças de baixa transitividade. Verifica-se que, em relação à 

alta transitividade, são mais recorrentes entre os falantes do Ensino Médio do PEPP, logo em 

seguida, vêm os falantes do Ensino Fundamental, ainda do PEPP. Usam menos sentenças de 

alta  transitividade  os  falantes  de  Ensino  Superior,  do  NURC.  Já  em  relação  à  baixa 

transitividade, observa-se que seu uso é mais recorrente entre os falantes do Ensino Superior, 

do NURC.

Gráfico 16: Escolaridade x Graus de Transitividade

Nota-se com o gráfico 16 que a alta transitividade está bem marcada/acentuada em 

todos os graus de escolaridade, enquanto a baixa transitividade mostra-se mais usual entre os 

falantes do Ensino Superior do que entre os do Ensino Fundamental e Médio.
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Gênero x Graus de Transitividade
Var. 
Dep.

Homem Mulher
Oc./Total % Oc./Total %

A 160/182 88% 127/146 87%
B 22/182 12% 19/146 13%

Tabela 16: Gênero x Graus de Transitividade

Na correlação entre gênero e graus de transitividade tem-se como resultados:

 os  falantes  homens utilizaram 160 (88%) de  sentenças  de  alta  transitividade  e  22 

(12%) de baixa transitividade de um total de 182 construções com o verbo pegar;

 as mulheres utilizaram 127 (87%) de sentenças de alta transitividade e 19 (13%) de 

baixa transitividade de um total de 146 sentenças com o verbo pegar.

Pode-se constatar que a variável gênero correlacionada com os graus de transitividade 

em nada (ou quase nada) varia entre os sexos feminino e masculino, não sendo uma variável 

de  relevância  para  este  estudo.  O  que  se  pode  aproveitar  desta  correlação  é  que  a  alta 

transitividade é a variante predominante tanto na fala dos homens como na das mulheres.

Gráfico 17: Gênero x Graus de Transitividade

 

O gráfico 17 mostra de forma acentuada a alta transitividade entre os gêneros. A baixa 
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transitividade ocorre em baixa frequência em relação à alta transitividade correlacionada com 

a variável gênero. 

Constata-se  que  a  frequência  de  sentenças  de  alta  transitividade  predomina  nas 

sentenças com o verbo  pegar.  Leve-se em conta,  pois, a natureza do texto produzido nos 

corpora, narração de eventos, que favorece maior informatividade em relação ao conteúdo 

expresso,  pois  o  informante  vai  trazer  informações  novas  para  seu  destinatário  sobre  o 

assunto, revelando a necessidade de formar sentenças de figura. 

As  variáveis  independentes  linguísticas mostram  que  todos  os  traços  sintático-

semânticos estabelecidos por Hopper e Thompson (1980) são essenciais para a recorrência de 

alta transitividade nas sentenças com o verbo pegar. Com sentenças de alta transitividade 

estão:  número de participantes,  com 91% sentenças com dois participantes;  cinese,  com 

92% de verbo pegar expressando ação; aspecto, com 96% de aspecto acabado; pontualidade, 

com 96% de pontualidade; polaridade, com 91% de sentenças afirmativas; modalidade, com 

92% de sentenças no modo real;  agentividade do sujeito, com 90% de sujeitos agentivos; 

volição, com 96% de sujeitos intencionais; individuamento do objeto, com 95% de objetos 

individuados; e afetabilidade de objeto, com 98% de objetos afetados.

Com apenas um participante, são 67% de sentenças de baixa transitividade e sujeito 

não-agentivo, com 65% de baixa, únicos traços que mostram maior frequência de usos de 

baixa transitividade. Os demais traços mostram que a alta transitividade prevalece: pegar 

como verbo de não-ação aparece em 60%; aspecto não-acabado possui 78%; verbo não-

pontual com 79%;  polaridade negativa, com 63%;  modo irreal, com 48%;  sujeito não-

intencional, com 52%; objeto não-individuado, com 51%  e objeto não-afetado com 84%, 

sendo todos esses valores percentuais relativos à alta transitividade.

Em relação às variáveis independentes sociais, o verbo pegar foi utilizado com mais 

frequência em sentenças de alta transitividade. Em tempo real, há uma maior recorrência de 

alta  transitividade  entre  os  falantes  da  década  de  1990  (NURC/90  com  87%  de  alta 

transitividade e PEPP com 92%) do que da década de 1970 (NURC/70 com 46% de alta 

transitividade), o que indica uma mudança em progresso. Em tempo aparente os falantes de 

todas as faixas etárias utilizam mais sentenças de alta transitividade do que de baixa (Faixa 1 

com 89%, Faixa 2, 86% e Faixa 3 com 87% de alta transitividade) não apresentando variação 

expressiva de mudança. Quanto à escolaridade, usam mais sentenças de alta transitividade os 

falantes do Ensino Médio (com 95%), logo em seguida os falantes do Ensino Fundamental 

(com 90%) e em seguida os falantes de nível superior (72%), mostrando que os falantes do 

PEPP usam com mais frequência sentenças de alta transitividade do que os de nível superior. 
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Em  relação  ao  gênero,  tanto  os  homens  quanto  as  mulheres  utilizam  sentenças  de  alta 

transitividade muito mais do que de baixa (homens com 88% e mulheres com 87% de alta 

transitividade). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante  revisão  bibliográfica  e  análise  das  construções  em  que  o  verbo  pegar 

aparece nos corpora de língua falada, sob o enfoque sociofuncional, pode-se considerar que o 

este verbo está passando por um processo de gramaticalização chegando mesmo ao nível do 

discurso, com desbotamento semântico e um acréscimo de valorização pragmática, fato este 

constatado  a  partir  da  verificação  dos  contextos  com o  verbo  serem em sua  maioria  de 

sentenças de alta transitividade. Estar uma sentença com alta transitividade, de acordo com 

Hopper  e  Thompson  (1980),  significa  que  há  uma  tendência  muito  forte  na  fala  desses 

informantes  de  formular  seu  discurso  com  informações  salientes  ou  com conteúdo  mais 

preciso,  enquanto  que nas  sentenças  de plano de fundo estão as  informações  de natureza 

complementar e mais periféricas. 

Constatou-se que  a  transitividade  e  seus  traços  sintático-semânticos,  propostos  por 

Hopper e Thompson, colaboram para a compreensão do processo de gramaticalização, posto 

que a presença de alguns traços ou mesmo a sua ausência contribui para que a sentença seja 

tanto de  figura/fundo quanto se se trata de um verbo com suas características semânticas 

mantidas,  ou  se  sofreu  desbotamento  de  seus  traços  semânticos  prototípicos  que  o 

caracterizam  como  um  verbo,  categorizando-se  como  um  sequenciador  intensificador/ 

focalizador, ou seja, discursivizando-se. 

Em  relação  às  variáveis  independentes  linguísticas,  todos  os  traços  sintático-

semânticos que contribuem para a alta transitividade (como dois ou mais participantes, verbo 

de  ação,  aspecto  acabado  e  pontuado,  sentença  afirmativa,  modo  real,  sujeito  agentivo  e 

intencional, objeto individuado e afetado) aparecem nos corpora em maior quantidade do que 

os traços que contribuem para a baixa transitividade. Isso indica que há uma propensão maior 

de usos de sentenças com alto teor transitivo, ou seja, que possuem plano de figura, trazendo 

informatividade ao interlocutor. São informações cujo conteúdo é mais saliente e seus eventos 

mais dinâmicos, com ações acabadas e pontuadas no tempo.

As variáveis independentes sociais evidenciaram que: quanto ao cruzamento entre a 

variável tempo real e alta e baixa transitividade, pegar aparece em mais construções de alta 

transitividade  nos  inquéritos  da  década  de 1990,  o  que  mostra  que  há  uma mudança  em 

progresso quanto ao seu uso, em relação aos falantes da década de 1970. Além de não terem 

aparecido, em quatro inquéritos NURC/70, nenhuma ocorrência de pegar, seus contextos são 

mais frequentes em sentenças de baixa transitividade. A correlação entre escolaridade e alta 
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e  baixa transitividade mostra  que há um movimento ascendente quanto aos usos de alta 

transitividade, pois a frequência aumenta entre falantes do Ensino Médio para o Fundamental 

e entre os falantes do Nível Superior, isto é, está havendo uma mudança quanto ao uso de 

plano de figura vindo de baixo para cima, do nível básico ao superior. Já o cruzamento entre 

as variáveis independentes gênero e faixa etária/ tempo aparente, em nada variaram quanto 

ao uso de sentenças de alta e baixa transitividade, não tendo relevância, apenas que, quanto ao 

gênero, ambos os sexos e em todas as faixas etárias utilizam, com mais frequência, a alta 

transitividade.

A relação que se buscou fazer entre transitividade e gramaticalização mostrou que em 

todos os contextos de baixa transitividade as sentenças são mais abstratas ou com nuances de 

abstração.  Porém, isso não se aplica aos usos de sentenças de alta transitividade,  por esta 

abarcar tanto sentenças com o verbo  pegar com seu sentido mais concreto quanto menos 

concretos.

Outro fator observado em relação ao processo de gramaticalização por que passa o 

pegar é  que  há  dois  momentos  marcados  pelos  princípios  de  persistência,  de 

decategorização (HOPPER,  1991),  indo  à  discursivização.  Segundo  o  princípio  da 

persistência, pegar aparece em sentenças com nuances de abstração ainda com resquícios do 

seu sentido mais elementar, de “pegar com as mãos”, “agarrar”, “grudar” (cf. BORBA et al., 

1990, CARVALHO, 1955, HOUAISS, 2001, MICHAELIS, 1998, dentre outros dicionários). 

No  processo  de  decategorização,  pegar apresenta-se,  nos  dados  coletados  dos  corpora, 

perdas  significativas  de  propriedades  sintáticas  da  categoria  plena  de  verbo,  e  assume 

atributos característicos de categorias secundárias, como quando passa a ser um sequenciador 

intensificador/  focalizador,  ou  mesmo  quando  passa  a  assumir  as  características  número-

pessoais e modo-temporais do V2, em CFFs.

Percebe-se que o verbo  pegar com sua plurissignificação é um verbo que está em 

processo de gramaticalização atestado nesta polissemia, e a transitividade ajuda a entender 

quais  são  os  traços  sintático-semânticos  mais  presentes  nas  construções  em  que  pegar 

aparece, pelo menos nas encontradas nos  corpora, indo do sentido mais concreto ao menos 

concreto, de orações coordenadas a CFFS, sequenciadores intensificadores/ focalizadores a 

frases-feitas, estas duas últimas mais cristalizadas.  A perda de transitividade de  pegar em 

CFFs  e  em  sequenciadores  intensificadores  dá-se  pelo  verbo  em  si  não  subcategorizar 

argumentos e sua análise somente poder ser feita a partir do olhar voltado para o V2, verbo 

principal  da oração,  no caso das CFFs,  e de sua forma estar  tão cristalizada,  com perdas 

significativas de sentido.
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O  continuum de gramaticalização/discursivização do verbo  pegar apresenta-se desta 

forma:

pegar sentido pleno mais concreto > pegar sentido pleno menos concreto > pegar em CFFs 

como V1 >  pegar como sequenciador intensificador/ focalizador >  pegar em frases-feitas/ 

discursivizadas18.

18 Como é muito tênue a linha que separa as frases-feitas das discursivizadas, não se pode estabelecer ao certo 
quem está mais gramaticalizada das duas, por isso estão no mesmo continuum.
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