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A proposta deste projeto é aprofundar os estudos da Transitividade oracional,
em manchetes jornalísticas, que desenvolvemos em nível de Iniciação
Científica (PRPPG/PIBIC-UFES), no Núcleo de Pesquisas em Linguagens,
coordenado pela Profa. Dra. Lúcia Helena Peyroton da Rocha. A nossa
investigação está circunscrita às manchetes de Jornal, cujos verbos codificam
sintaticamente objeto, promovendo mudança física no objeto afetado, conforme
atestam os exemplos de manchete a seguir: "Homem nu decapita a mulher,
seus cachorros e corta o próprio braço" / "Namorado corta cabeça de grávida e
posta..." O corpus será constituído de manchetes e notícias de jornais que
circulam socialmente, coletados via ferramenta de pesquisa online. Para
procedermos à análise dos dados, adotamos como referencial teórico:
Funcionalismo Linguístico Centrado no Uso, dentre o qual se encontram os dez
Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980). De acordo esses
autores, a transitividade é concebida não como uma propriedade categórica do
verbo, como defendem as gramáticas tradicionais, mas como uma propriedade
contínua, gradiente, da oração como um todo. Também adotamos a teoria dos
Atos de Fala de Austin (1962) para um entendimento contextual maior.
Esperamos como resultado: (i) Uma maior compreensão do fenômeno da
transitividade e também do funcionamento dos verbos, objeto desta pesquisa;
(ii) Verificar se os argumentos que esses verbos selecionam têm a ver com os
diferentes textos em que ocorrem; (iii) Analisar e descrever o comportamento
morfossintático, semântico, discursivo e pragmático das verbos, onde esses
verbos estão inseridos; (v) Contribuir para a melhoria do ensino de língua
portuguesa, no que tange ao complexo fenômeno da transitividade nas redes
públicas e privadas de ensino.
Palavras-chave: Verbos de Objeto Afetado. Transitividade. Funcionalismo
Centrado no Uso. Manchetes.

