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Aula de Português  

Carlos Drummond de Andrade  
 

A linguagem 

 na ponta da língua,  

tão fácil de falar  

e de entender. 

  

A linguagem  

na superfície estrelada de letras,  

sabe lá o que ela quer dizer?  

 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,  

e vai desmatando  

o amazonas de minha ignorância.  

Figuras de gramática, esquipáticas,  

atropelam-me, aturdem-me, seqüestram-me.  

 

Já esqueci a língua em que comia, 

 em que pedia para ir lá fora,  

em que levava e dava pontapé,  

a língua, breve língua entrecortada  

do namoro com a prima.  

 

O português são dois; o outro, mistério. 



 
 

RESUMO  

Esta pesquisa tem como propósito verificar os usos multifuncionais que os verbos Existir, 

Haver e Ter têm na língua falada e escrita do Português do Brasil (PB), através do nível 

discursivo-pragmático, verificar como se estabelece sua perspectiva construcional. Nisto, 

objetivamos estudar os sentidos construídos por esses verbos no corpus Discurso & 

Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (D&G), observando os seus 

comportamentos e os sentidos que os verbos selecionados adquirem nas duas modalidades 

descritas, fazendo contraponto entre os sentidos estabelecidos pela Gramática Tradicional e as 

acepções adquiridas nos diferentes contextos de uso. Para isto, a análise foi realizada tendo 

como base teórica a Línguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), compreendida por 

Cezário e Furtado da Cunha (2013) e Furtado da Cunha; Bispo e Silva (2013) como a 

abordagem que defende o estudo da língua por meio de atos comunicativos, isto é, da língua 

em uso, e foi desenvolvida por estudiosos que entendem a língua como uma atividade 

dinâmica, social, que está em constante processo de construção, e que considera seus 

contextos extralinguísticos. Dessa maneira, faremos uma conexão entre as duas áreas de 

estudos da língua, o tradicional e o funcional, sendo a segunda pautada na Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), com o intuito de verificar os comportamentos que os 

verbos escolhidos para trabalho apresentam nas amostras recortadas do corpus. Como 

procedimentos metodológicos, a pesquisa classifica-se como descritiva, por retratarmos os 

usos, os sentidos e as novas construções que os verbos em estudo estão sendo utilizados no 

corpus (D&G), e bibliográfica por pertencer a um material elaborado, público e concreto para 

exploração. O método utilizado para estudo é o dedutivo, uma vez que iniciamos as nossas 

discussões em torno do estudo da corrente funcionalista e seus pressupostos, para, em 

seguida, adentrar nos estudos em torno dos verbos. E com abordagem quali-quantitativa, visto 

que trabalhamos com interpretações e compreensões adquiridas través de ocorrências 

numéricas dos dados. Como aporte teórico para dar sustentação aos questionamentos, 

utilizamos as contribuições de Cezario e Furtado da Cunha (2013), Furtado da Cunha, 

Oliveira e Martelotta (2015), sobre a LFCU, as discussões de Castilho (2016), Galvão e 

Neves (2017) Martelotta (2013), Neves (1997), (2012), Souza (2012) entre outros, sobre o 

funcionalismo linguístico, e os estudos de Almeida (2009), Bechara (2009), Cegalla (1998), 

Cunha e Cintra (2003), Rocha Lima (2013) sobre os verbos. Como resultados obtidos, 

verificamos que os verbos Existir e Ter ganham novos sentidos de acordo com os diferentes 

contextos que os usuários, falantes da língua, os empregam fazem. Enquanto o verbo Haver é 

utilizado, apenas, com os sentidos que são pregados pela gramática tradicional. Com isso, 

detectamos que as novas significações dos verbos surgem das necessidades comunicativas dos 

falantes. 

 
 

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Verbo. Uso. Função. Sentido. 

  



 
 

ABSTRACT 

This research is intended to verify the multifunctional uses that the verbs exist, to have and to 

have in the spoken and written language of Portuguese of Brazil (PB), through the discursive-

pragmatic level, to verify how it establishes its construcional perspective. In this, we aim to 

study the senses built by these verbs in the Corpus Speech & Grammar: The language spoken 

and written in the City of Christmas (D&G), observing their behaviors and the senses that the 

selected verbs acquire in the two modalities Described, making counterpoint between the 

senses established by the traditional grammar and the meanings acquired in the different 

contexts of use. For this, the analysis was carried out with the theoretical basis the functional 

linguistics centered on use (LFCU), understood by Cezário and Furtado da Cunha (2013) and 

Furtado da Cunha; Bishop E Silva (2013) as the approach that defends the Scholars of the 

language by means of communicative acts, that is, of the language in use, and was developed 

by study Scholars who understand the language as a dynamic, social activity, which is in 

constant process of construction, and which considers its contexts extralinguísticos. In this 

way, we will make a connection between the two areas of language studies, the traditional and 

the functional, being the second in functional linguistics centered on use (LFCU), in order to 

verify the behaviors that the verbs chosen for work Present in the cut samples of the corpus. 

As methodological procedures, the research is classified as descriptive, by portraying the uses, 

the senses and the new constructions that the verbs in study are being used in the corpus 

(D&G), and bibliography for belonging to an elaborate material, public and concrete for 

exploration. The method used for study is deductive, since we initiated our discussions around 

the study of the functionalist current and its assumptions, to then enter into the studies around 

the verbs. And with qualitative-quantitative approach, since we work with interpretations and 

comprehensions acquired through numerical occurrences of the data. As a theoretical 

contribution to support the questions, we use the contributions of Cezaro and Furtado da 

Cunha (2013), Furtado da Cunha, Oliveira and Martelotta (2015), on the LFCU, the 

discussions of Chakravarty (2016), Galvão and Neves (2017) Martelotta (2013) , Snows 

(1997), (2012), Souza (2012) among others, on linguistic functionalism, and the Studies of 

Almeida (2009), Bechara (2009), Cegalla (1998), Wedge and Cintra (2003), Rocha Lima 

(2013) on the verbs. As results obtained, we see that the verbs exist and have gained new 

senses according to the different contexts that users, speakers of the language, employ them 

do. While the verb is only used with the senses that are nailed by the traditional grammar. 

With this, we detect that the new meanings of the verbs arise from the communicative needs 

of the speakers. 

 

Keywords: Functionalism. Verb. Use. Function. Sense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Discutir as mais diversas manifestações voltadas para o funcionamento da linguagem 

tem sido o trabalho e a preocupação de estudiosos do Funcionalismo Linguístico. A língua 

que, antes era concebida como algo restrito, fechado, composta por estruturas fixas, torna-se, 

a partir dessa corrente linguística, que dá ênfase às funções da língua no uso real, a ser 

analisada através de outra perspectiva, a funcional. O contexto pragmático em que o elemento 

linguístico está inserido passa a ter importância significativa e a contribuir para a construção 

de uma nova semântica da palavra, seja na frase, na oração ou no texto. 

Através dessa visão, a língua é vista como um instrumento de comunicação, em que os 

usuários a utilizam e contribuem, assim, para às mudanças que ela sofre ao longo do tempo, e 

isso acontece através dos seus usos, e é reconhecida, também, como uma prática social, sendo 

considerada por Travaglia (2008) como um instrumento vivo de interação verbal. Nesta 

concepção, entende-se que a gramática tradicional, por si só, não é suficiente para explicar os 

novos sentidos adquiridos por alguns elementos gramaticais em diferentes situações de 

comunicação, em que são expostos, e que fogem às definições impostas por nomenclaturas 

tradicionais. Esse pensamento defende que os usos, o contexto e a situação comunicativa 

criam e modificam a estrutura gramatical da língua, a sintaxe. O que nos leva a refletir sobre a 

composição da formação dessa língua. 

A teoria funcionalista traz e faz uso, em suas abordagens, dos termos discurso e 

mudança, que, de acordo com Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015) tratam-se, 

respectivamente, de um recurso criativo utilizado pelos falantes da língua para estruturar 

funcionalmente os seus textos para fins específicos, ou seja, para determinados ouvintes em 

determinadas situações de comunicação. E esse discurso é apreendido como um ponto de 

partida para a gramática, como também o seu ponto de chegada, pois quando algum 

acontecimento discursivo, em virtude da frequência de uso, passa a ocorrer de forma 

previsível e estável, sai do discurso para entrar na gramática. Na mesma linha, quando dado 

fenômeno presente nos compêndios gramaticais passa a ter comportamentos não previsíveis, 

em termos de regras tradicionais, ele sai à gramática e retorna ao discurso. 

Já a mudança linguística é um dos aspectos relacionados às línguas humanas. É fluída, 

pois tem a capacidade de manifestar formas diferentes em sujeitos diversos e em situações e 

épocas diferentes. E as línguas são sujeitas às mudanças culturais associadas ao estilo de vida 

das pessoas, apresentando, assim, variações de caráter individual, baseadas no social, 
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regional, sexual, que convivem em um mesmo momento do tempo, e, que se manifestam com 

o passar do período.  

A mudança linguística é qualquer alteração na forma ou na função dos elementos da 

língua, visível em determinada comunidade de falantes. Ela é um processo relativo à língua 

humana. Segundo Bagno e Casseb-Galvão (2017) a mudança linguística tem sido discutida 

por diferentes abordagens linguísticas contemporâneas, principalmente para as que 

consideram a instabilidade e a heterogeneidade da língua. Mediante esses estudiosos, tanto as 

vertentes mais clássicas quanto em teorias mais atuais, como a Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU), existe uma intensa preocupação em entender as modificações 

formais e funcionais dos elementos linguísticos.  

Sendo assim, a mudança linguística é um fenômeno pertencente à língua, passível de 

ser compreendido cientificamente, e é uma realidade social. Reconhecer a existência da 

heterogeneidade, o caráter multifacetado, dinâmico e fluido da língua é reconhecer que a 

língua muda constantemente devido às transformações ocorridas na sociedade, na formação 

humana. 

Desse modo, as línguas são instrumentos de interação social e devem, por isso, serem 

descritas e explicadas a partir da efetiva interação verbal, e isso é uma realidade, uma vez que 

tudo na língua existe em função de permitir o estabelecimento de uma interação comunicativa 

entre falantes. Sendo que esta interação se realiza por meio do estabelecimento dos efeitos de 

sentidos entre interlocutores, e estes efeitos vão depender de quem fala, para quem fala, onde, 

quando, com qual intenção, atravessado por qual visão de mundo e com qual imagem do 

interlocutor. Mediante essa visão, a língua é vista como um conjunto de processos mentais, 

que é produzida no cotidiano, por ser uma atividade dinâmica e necessária. 

Em vista disso, surge a necessidade de se ter e de se fazer uso de uma gramática que 

observa a língua pela perspectiva funcional, para que se instaurem possibilidades de produção 

de saber, e assim, sequências comunicativas equivalentes.  Nessa continuidade, a gramática da 

língua é criada para e pelos usuários que dela se apropriam. Du Bois (1985) afirma que o 

discurso delineia a gramática e a gramática delineia o discurso. Ou seja, a gramática é 

construída a partir do discurso, e o discurso é observado pela perspectiva da gramática 

tradicional. Assim, a gramática e o discurso estão intimamente interligados, sendo que, um, 

alimenta o outro, e possuem importância significativa nas suas construções. Os falantes da 

língua utilizam mecanismos linguísticos para interagirem, uma vez que, são necessários para 

que ocorra comunicação, embora, algumas vezes, os usos fogem às regras da gramática 
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normativa, isto é, ultrapassam o que é imposto nas normas, e acaba adquirindo novos sentidos 

de acordo com a intenção, o modo e o ambiente em que foram empregados. 

Nessa continuidade, diferentemente da gramática tradicional, que prega classificações 

e definições prontas às classes de palavras, dentre elas o verbos, que é o nosso ponto de 

estudo, e aos mais diversos elementos gramaticais, e que desvincula esses elementos do seu 

contexto de uso, os estudos funcionalistas da linguagem procuram explicar, levando em 

consideração o contexto, os sentidos que alguns itens da língua adquirem em diferentes 

empregos. Nessa visão, o conhecimento do sistema gramatical não é imprescindível para 

entender certas ocorrências linguísticas utilizadas e ocasionadas em determinadas situações 

concretas de fala. Sendo assim, os funcionalistas trabalham essencialmente com dados reais 

da fala e da escrita, ambos retirados de contextos efetivos de comunicação, evitando o 

trabalho com frases ou sentenças soltas e desligadas de sua função no ato comunicativo. 

Sendo assim, o estudo da língua materna significa, acima de tudo, a explicitação 

reflexiva do uso de uma língua particular historicamente inserida, via pela qual se chega à 

explicitação do próprio funcionamento da linguagem. Desse fato, a disciplina escolar 

gramatical não pode reduzir-se a uma atividade de encaixamento de imprecisão ou de 

oscilação, inerentes à natureza viva da língua. Segundo Casseb-Galvão e Neves (2017) existe 

a urgência de um ensino produtivo de gramática, e este ensino pode ser considerado como 

uma atividade que ajuda o aluno no desenvolvimento da sua competência linguística, textual e 

discursiva. Nessa conjuntura, cada situação de comunicação pode ser vista como uma 

instigação a ser enfrentada. 

Tendo como pretensão o estudo da classe de palavra verbo, Ferrarezi Junior (2014) diz 

que a complexa morfologia no nosso sistema verbal, que insiste na prática da memorização 

dos aspectos verbais, torna esse estudo fatigante e desestimulante. A classe em questão, 

segundo esse estudioso, é mais fácil de ser compreendida do que parece. Porém, essa não 

demonstra ser a realidade de algumas escolas, que ainda perseveram em praticar posições 

categóricas desse ensino, o que deveria proporcionar motivação para os alunos, pois é um 

conhecimento importante da língua.  

Sobre os compêndios gramaticais Antunes (2003) propõe que o estudo de gramática 

deve ter como referência o funcionamento da língua, que, como se sabe, acontece não através 

de palavras e frases soltas, mas somente mediante as condições materiais do texto. Que 

valorize os usos linguísticos, como também o usuário da língua, pois, desse modo, a língua 

deve ser analisada em uso, no sentido de que é através da interação que se usa a linguagem, 



16 
 

que se produzem textos. Destarte, através desse pensamento surge uma nova proposta 

gramatical tendo como base o texto e o discurso. 

Mediante Votre (2012) o funcionalismo analisa a língua em sua situação de uso, reúne 

pensamentos de que a língua tem funções sociais que desempenham papel importante nas 

estruturas que organizam a gramática de uma língua. O uso da língua nas diversas situações 

reais de comunicação motiva as alterações sofridas por alguns elementos linguísticos ao longo 

do tempo. Sendo a língua analisada no uso, os elementos da língua são observados a partir do 

contexto em que estejam inseridos, considerando a função desempenhada. 

A referida pesquisa pretende apresentar discussões em torno dos usos dos verbos no 

Português do Brasil (PB). Destarte, surgem indagações que necessitam serem investigadas 

tais como: Quais usos e sentidos os verbos Existir, Haver e Ter possuem na modalidade oral e 

escrita do D&G?; Em quais ocorrências os verbos Existir, Haver e Ter ganham sentidos não-

prototípicos?; Em quais amostras dos verbos Existir, Haver e Ter são realizadas análises 

linguísticas e gramaticais?.  

Em vista disso, no presente trabalho, investigamos os usos e construções dos verbos 

“Existir, Haver e Ter” no corpus (D&G), compreendendo as mudanças de sentidos que eles 

adquirem em diferentes contextos de uso; descrevemos os usos e sentidos dos verbos “Existir, 

Haver e Ter” na modalidade oral e escrita da língua; identificamos e analisamos as 

ocorrências em que os verbos “Existir, Haver e Ter” ganhavam sentidos não-prototípicos e 

realizamos análises linguísticas e gramaticais nas amostras em que os verbos “Existir, Haver e 

Ter” estavam presentes. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho consiste na descrição e análises dos verbos 

“Existir, Haver e Ter” no Corpus Discurso & Gramática: A língua falada e escrita na cidade 

do Natal (D&G), observando os seus comportamentos tanto na modalidade escrita dos 

informantes quanto na modalidade falada, que geralmente é a forma mais espontânea que os 

falantes da língua fazem uso da linguagem, o que pode gerar novas alterações de sentidos e, 

respectivamente, classificações. Analisamos os sentidos que os verbos selecionados adquirem 

nas duas modalidades descritas, fazendo contraponto entre os sentidos estabelecidos para 

Gramática Normativa e as acepções adquiridas nos diferentes contextos de uso. Dessa 

maneira, observamos os seus empregos nas duas áreas de estudos da língua, tradicional e 

funcional, analisando os aspectos linguísticos e gramaticais. Acreditamos que os resultados 

contribuirão para os estudos dessas formas. 

Nessa linha, acreditamos que é o momento de refletir sobre como Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU) pode contribuir para um melhor entendimento do ensino 
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de língua materna, ou melhor, dos elementos linguísticos do Português, as classes gramaticais, 

em especial o verbo, haja vista que, em relação às demais classes, essa é a mais rica 

morfologicamente, pois se trata da classe mais densa em subclassificações e flexões da 

Língua Portuguesa.  

Assim, confiamos que o desenvolvimento desse estudo será pertinente no sentido de 

que, através de análises no corpus D&G, averiguaremos se os verbos escolhidos obtêm novos 

sentidos, além de os apresentados na gramática normativa da Língua Portuguesa, e em quais 

contextos e modalidades eles sofrem essa mudança. Nossa pretensão é realizar uma pesquisa 

voltada à observação e análise dos verbos “Existir, Haver e Ter” no corpus descrito. 

Através de um levantamento de dados, podemos perceber que os verbos escolhidos 

para análise foram discutidos em alguns trabalhos, como os de Avelar (2006), Batista (2012) e 

Vitório (2010), embora por perspectivas e objetivos diferentes. O primeiro trata-se de um 

artigo que realiza uma discussão sobre o verbo haver, de verbo funcional a verbo substantivo, 

uma hipótese para a supressão de haver no português brasileiro. O segundo é uma dissertação 

de mestrado que retrata os verbos Ter e Haver existenciais na fala culta de Rio de Janeiro, 

Salvador e Porto Alegre: do social ao linguístico. O terceiro é um artigo que retrata as 

construções existenciais com os verbos Ter e Haver: o que tem na fala e o que há na escrita. 

Os trabalhos citados foram encontrados por meio de pesquisas realizadas em ambiente virtual. 

Para tanto, cremos que é necessário justificarmos a nossa escolha em relação à 

proposta selecionada para estudo e concretização dessa investigação. Logo, a escolha da 

temática dessa pesquisa deu-se pela afinidade com as questões gramaticais, pois confiamos 

ser importante compreender que a gramática está num contínuo fazer-se, o que nos leva a 

pensar que alguns conceitos e nomenclaturas pregados pela gramática tradicional, em 

diferentes circunstâncias de uso, mostram-se insuficientes. 

Por razões de estudo, interesse e afinidade emergiu a escolha por estudar os verbos, 

relacionando-os às discussões acerca da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que 

é entendida por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) como uma linha de estudos sobre o 

funcionalismo linguístico mais recente, que compreende que a relação entre forma e função é 

motivada, o que significa que as estruturas da língua são moldadas em termos dos usos a que 

servem na interação verbal, e reconhece a importância do estudo da língua a partir de 

contextos reais de uso. Conforme esses estudos, os usos linguísticos, tomados em seu 

contexto efetivo de ocorrência, são motivados por fatores estruturais, históricos-sociais e 

cognitivos. 
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Por conseguinte, acreditamos que o conhecimento do estudo da morfologia da língua 

portuguesa é essencial para a vida do usuário, falante, que tem o português como língua 

materna, verificando que os três critérios: semântico, morfológico e sintático trabalham os 

elementos da língua de maneiras diferentes.  

Desse modo, contamos que a referida pesquisa será pertinente para o Campus Profa. 

Maria Elisa de Albuquerque Maia, para o curso de Letras e para o programa de pós-graduação 

em Letras (PPGL – UERN/CAMEAM), pois servirá de incentivo para que os alunos se 

interessem por questões linguísticas, como também para os que já sentem algum interesse 

pela temática aqui discutida, trazendo discussões atuais que envolvem o conteúdo do trabalho 

aqui apresentado, como também para o contexto social, ao ressaltar e comprovar que a língua 

é construída no dia a dia, através das falas dos seus usuários, sendo incessantemente 

construída de acordo com os usos e necessidades, nunca estando pronta, e sim, maleável, em 

processo de emergência. Ademais, as contribuições dessa pesquisa são: (i)  os estudos 

descritivos do Português Brasileiro (PB); (ii) os estudos de cunho teórico-analítico, no âmbito 

da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU); (iii) a elaboração de gramáticas 

pedagógicas, ao mostrar. 

Por fim, outros pesquisadores poderão dar continuidade às discussões realizadas, 

procurando aperfeiçoá-las, buscando novas informações sobre o objeto de estudo e corrente 

linguística aqui abordada. 

Por esse ângulo, cremos que é o momento de refletir sobre como o olhar funcionalista, 

ou melhor, como a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) pode contribuir para um 

melhor entendimento do ensino de língua portuguesa, em especial, da classe verbo, haja vista 

que, em relação às demais classes, essa é a mais rica em relação ao critério morfológico, pois 

se trata da classe mais densa em subclassificações e flexões da Língua Portuguesa. Assim, na 

realização das análises nos basearemos nessa vertente teórica. Nesse seguimento, utilizaremos 

como orientação teórica as contribuições de Cezario e Furtado da Cunha (2013), Furtado da 

Cunha, Oliveira e Martelotta (2015), sobre a LFCU, as discussões de Castilho (2016), Galvão 

e Neves (2017) Martelotta (2013), Neves (1997), (2012), Souza (2012) entre outros, sobre o 

funcionalismo linguístico, e os estudos de Almeida (2009), Bechara (2009), Cegalla (1998), 

Cunha e Cintra (2003), Rocha Lima (2013) sobre os verbos, entre outros. 

A pesquisa será dividida em cinco capítulos sendo o primeiro a introdução do trabalho, 

onde é inserida e discutida a temática aqui discutida, situando o leitor sobre o assunto 

retratado, em questão; o segundo que discute sobre o princípio dos estudos funcionalistas, 

enquanto o terceiro aborda sobre os estudos gramaticais e linguísticos relativos aos verbos 
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“Existir, Haver e Ter”, trazendo, de início, uma discussão sobre as classes de palavras do 

português dando ênfase ao verbo, sua composição e funções. O quarto que trata dos 

procedimentos metodológicos que serão aplicados na composição da investigação O quinto 

capítulo é destinado às análises propriamente ditas, onde serão apreciadas as frequências dos 

verbos escolhidos presentes no corpus D&G, suas propriedades gramaticais, linguísticas 

como também os seus novos significados. Logo após vem à conclusão do projeto, às 

considerações finais, onde serão mostrados, também, os resultados obtidos pela pesquisa, 

sugestões e as possíveis respostas aos objetivos estabelecidos. 

Cremos na relevância dessa pesquisa para os estudos relativos à língua, em especial, 

aos estudos relacionados à gramática do português, e às discussões funcionalistas da 

linguagem, haja vista que a pretensão desse trabalho é analisar as ocorrências dos verbos 

“Existir, Haver e Ter” observando como estão sendo usados e os sentidos adquiridos no 

corpus (D&G), sendo assim, o desenvolvimento do trabalho pretende ressaltar as 

peculiaridades desses verbos e as particularidades que regem o seu real uso, levando em 

consideração o aspecto construcional presente em seus sentidos. 
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2  PRESSUPOSTOS DO FUNCIONALISMO 

 

Nos primórdios do século XX os estudos da linguagem surgem com inovações 

metodológicas, em que, nos elementos linguísticos, passaram a ser relevantes, também, os 

aspectos funcionais da língua. A língua falada passa a ser priorizada, estudada com mais 

ênfase e analisada em todos os seus aspectos, contextos de uso e como se manifestara em 

determinada época. Passa a adotar novas orientações linguísticas com relação ao seu objeto de 

estudo, a língua, que, agora, não é mais vista apenas como algo fechado, abstrato. O presente 

século foi demarcado por mudanças no que se refere aos estudos da linguagem. 

Já na primeira metade do século XX surgem a partir do estruturalismo de Saussure, 

diversas influências nas áreas de conhecimento, e na linguística propriamente dita o 

pensamento formalista (formalismo) e o funcionalista (funcionalismo).  Nesse contexto, três 

importantes correntes linguísticas ganham maior destaque, que são o Estruturalismo, o 

Gerativismo e o Funcionalismo. Mediante Souza (2012, p. 19) “a tradição funcionalista e a 

tradição formalista da linguagem envolveram todos os momentos da descrição, da história e 

da reflexão sobre a linguagem no século XX, e continuam ativas neste começo de século 

XXI”. A partir daí foi-se destacando as diferenças (e, mais recentemente, as semelhanças) 

entre a abordagem formal e a abordagem funcional. 

Consoante Souza (2012) a linguística é definida como o estudo da linguagem, ou 

melhor, como a ciência da linguagem, que pesquisa a língua através de diferentes 

possibilidades, perspectivas teóricas, trilhando-a por variados caminhos que, acabam 

limitando a maneira como compreendemos a linguagem humana. E tem como objeto de 

estudo a capacidade da linguagem humana, que é observada através de textos falados e 

escritos. Esses textos são estudados e analisados à luz de abordagens linguísticas 

diversificadas, que observam a língua por diferentes perspectivas, cada uma dando a sua 

parcela de contribuição aos estudos da linguagem. 

Conforme Martelotta (2013), a linguística é uma ciência empírica, que inclina suas 

descobertas às observações e trabalha com dados verificáveis por meio de experiências. Os 

linguistas analisam como as línguas naturais se estruturam e funcionam, tendo como tarefas 

principais “o estudo das línguas particulares como um meio para obter informações sobre a 

natureza da linguagem de um modo geral”. A linguística, assim, respeita as variações que são 

apresentadas pela língua, independente de onde surgiram, haja vista que, é natural que toda 

língua apresente alguma variação, seja de pronúncia, vocabulário ou de organização sintática. 

Ainda em conformidade com Souza (2012, p. 88): 
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É comum definirmos a Linguística como a ciência da linguagem. Mas, 

quando nos propomos a estudar cientificamente uma língua, nos deparamos 

com diferentes caminhos, perspectivas teóricas, que acabam delimitando o 

modo como vamos conceber a linguagem humana. 

  

 A ciência da linguagem, a linguística, trabalha a língua por diferentes pontos de vista. 

E a visão mais geral que os funcionalistas têm sobre a língua é que a compreendem como 

sendo um instrumento de comunicação, sendo, portanto, uma estrutura sujeita às 

modificações, maleável, moldada pelas instabilidades da interação social, enquanto que os 

formalistas, por exemplo, compreende essa língua como um objeto que independe das 

pressões de uso.  

A divisão formalismo e funcionalismo cataloga os estudos sobre a língua, 

compreendida através de diferentes pontos de vista. Os funcionalistas, em geral, são aqueles 

que entendem por língua um modo de comunicação, que contém um suporte maleável, 

flexível, talhada pelas variabilidades da interação, do uso linguístico, enquanto os formalistas 

enxergam a língua como sendo um instrumento autônomo que independe de seu emprego em 

situações de comunicação. De acordo com Martelotta (2013), o funcionalismo linguístico 

difere dos pensamentos formalistas, estruturalismo e gerativismo, porque concebe a 

linguagem como sendo um instrumento vivo de interação verbal, social, e seu interesse de 

investigação vai além das regras impostas pelas gramáticas, pois visa no uso, no contexto 

comunicativo, as respostas para os comportamentos dos fatos da língua. 

É observável que os estudos formalistas e funcionalistas possuem um contexto 

histórico de existência, estudos e investigações, e que a considerável trajetória dessas 

tradições linguísticas, trouxe contribuições significativas para a ciência da linguagem, a 

Linguística. Segundo Rosa (2011, p.16) “O formalismo é um modo de focalizar a descrição 

gramatical cuja ênfase recai na forma ou estrutura gramatical – não nas funções dessas 

formas”. Ou seja, essa maneira de estudar a língua dá prioridade à forma, à estrutura 

gramatical, à competência e não à função, ao desempenho. E na proposta funcionalista, são os 

aspectos comunicativos e sociais que recebem a ênfase da análise. 

Os dois pensamentos interpretam a linguagem com olhares distintos, embora cada um 

traga sua carga significativa para os estudos linguísticos. Tendo o formalismo, segundo Souza 

(2012), um pensamento fechado, que compreende a língua como uma aquisição inata do 

indivíduo, e os universais linguísticos, propriedades inatas do organismo biológico e 

psicológico dos homens, ou seja, a faculdade da linguagem é algo que é da biologia humana, é 
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uma competência interna no ser humano. Vê a língua como um sistema autônomo, digna de 

maior relevância em seus estudos, e deixa de lado a fala. 

O formalismo acredita que a forma da língua é mais significativa do que a função que 

o elemento linguístico desempenha. Já o funcionalismo entende a língua como um 

instrumento de interação social, que tem como função primária a comunicação, sendo a língua 

sujeita às pressões do uso, já que é isso que determina a estrutura gramatical da língua. De 

acordo com Givón (1979), a língua é considerada uma prática sociocultural, que possui 

abordagem multissistêmica, dinâmica, consequência dos usos que os falantes fazem dela, ao 

adaptarem suas falas aos diferentes contextos comunicativos.  A linguagem também é vista como 

uma atividade sociocultural, sendo que sua estrutura serve a funções comunicativas e cognitivas. 

É caracterizada pela sua dinamicidade constante, que é resultante da criatividade dos falantes da 

língua em adaptar suas fala às diferentes situações de comunicação. 

Givón (2001) ressalta que na orientação teórica funcionalista a língua é uma estrutura 

maleável, sujeita à variação e à mudança, decorrentes das demandas semântico-cognitivas e 

discursivo-pragmáticas a que está sujeita. De acordo com o estudioso, os padrões da língua 

mudam com o tempo devido às necessidades comunicativas que vão surgindo. Sendo que a 

gramática e o discurso possuem uma dependência mútua. 

Mediante Souza (2012) o funcionalismo não observa a língua como sendo um sistema 

fechado, abstrato, que deixa de fora os usos das ocorrências linguísticas, e sim como uma 

estrutura dinâmica, que sofre constantes mudanças em sua formação. A gramática emergente, 

como o próprio nome já revela, designa algo que está em emergência, que possui natureza 

provisória, e que não está acabado. Nesse contexto, a estrutura da língua, que é sempre instável, é 

construída a partir das frequências que emergem do discurso, portanto, é um processo natural que 

a língua mude com o passar do tempo, como apresente, também, variações com relação aos seus 

elementos linguísticos. Desse modo, é com base no registro sistemático da frequência que 

ocorrem o apuramento de padrões emergentes. E, a sustentação da língua é alcançada através da 

apuração dessas construções, que sucedem do discurso.  

Souza (2012) compreende que no formalismo a língua significa um conjunto de 

orações, cujo paralelo psicológico é a competência, que é a prática de elaborar, analisar, 

classificar a gramaticalidade das sentenças. E essas sentenças devem ser observadas 

livremente do contexto em que estejam inseridas, pois a sintaxe é considerada autônoma em 

relação à semântica e à pragmática. Já no funcionalismo língua é compreendida como um 

instrumento de interação social, e seu paralelo psicológico é a competência comunicativa, ou 

seja, a habilidade de sustentar a interação através da linguagem. As manifestações da língua 
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proporcionam pontos de ligação com seu funcionamento em certas situações. O discurso é o 

ponto central, e dentro dele deve-se analisar a semântica e a sintaxe das palavras. 

Assim, é perceptível que as duas abordagens de estudo se diferenciam no modo de 

assimilar o fenômeno da linguagem, como também na forma de compreender a gramática 

segundo cada pensamento, já que o formalismo apreende a língua segundo suas propriedades 

internas, deixando de lado o que é externo a ela, selecionando a gramática como elemento 

central de seus estudos. Enquanto que o funcionalismo acredita que do uso da língua, da 

situação comunicativa, que se origina a forma do idioma, portanto, à sua gramática, que é 

adaptativa. Sendo a estrutura da língua variável, dependente, resultantes das proporções de 

situações discursivas.  

Cada abordagem possui uma visão diferente do mesmo fenômeno, a língua. Votre 

(2012) entende que para o funcionalista todos os elementos que possuem a mesma função 

devem ser agrupados e examinados perante a mesma ótica. No formalismo o critério é 

diferente, depende, sobretudo, de um lado, do grau de formalização a que o pesquisador se 

propõe chegar. Os elementos gramaticais que possuam a mesma função são analisados através 

de um ponto de vista, segundo a abordagem funcionalista, sendo agrupados; já a óptica do 

polo formalista analisa os traços internos da língua, à estrutura linguística, deixando de lado o 

uso, a sua função. Embora, ambos trabalhem o mesmo tema, analisam-no através de olhares 

diferentes; cada abordagem traz importantes contribuições aos estudos linguísticos. 

Naro (2012, p. 44) afirma que “na prática, funcionalistas estudam o uso da língua no 

discurso, enquanto gerativistas, estudam intuições sobre a língua, em princípio fora de 

qualquer contexto extrassentencial”. As informações, para os funcionalistas, são encontradas 

no discurso, sendo-as concretas, motivadas, situadas, inseridas em um contexto social, através 

de alguma modalidade de expressão linguística. Enquanto os gerativistas não vão além da 

sentença, ou seja, as informações são idealizadas e descontextualizadas. 

Embora frequentemente contrastado com a linguística estrutural, o funcionalismo 

surge como um movimento particular dentro dessa linguística. Contudo, do estruturalismo 

surge essas novas propostas de investigar a língua, entre elas, o funcionalismo, a qual enfatiza 

que as línguas não podem ser investigadas como estruturas autossuficientes, ou seja, 

autônomas, separadas do uso, pois, entre as suas funções está a de assegurar relações de 

comunicação entre usuários de determinado idioma.   

Os estudiosos da língua, posteriores a Saussure, dedicaram-se a estudar as estruturas 

gramaticais inseridas em usos concretos de comunicação social. Esses estudiosos compunham 

o chamado Círculo Linguístico de Praga.  A Escola Linguística de Praga trata-se de um grupo 
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de autores que integram esse círculo, delineado por Vilém Mathesius. Conforme Martelotta 

(2013, p.159) “atribui-se aos membros da Escola de Praga, que se originou no Círculo 

Linguístico de Praga fundado em 1926 pelo linguista tcheco Vilém Mathesius, as primeiras 

análises na linha funcionalista.”. Esses estudiosos não criam na noção de homogeneidade do 

sistema linguístico, e se opunham à distinção nítida entre sincronia e diacronia. Entre suas 

contribuições está o uso dos termos função/funcional, no estabelecimento dos fundamentos 

teóricos básicos do funcionalismo e nas análises que levam em conta parâmetros pragmáticos 

e discursivos. 

Martelotta (2013) cita que o funcionalismo de Praga surge enfatizando a função das 

unidades linguísticas: na fonologia, o papel dos fonemas (segmentais e suprassegmentais) na 

distinção e demarcação das palavras; na sintaxe, o papel da estrutura da sentença no contexto. 

Aos membros da Escola de Praga atribui-se o que se originou o Círculo Linguístico de Praga, 

que foi fundado em 1926 pelo linguista tcheco Vilém Mathesius, as primeiras análises na 

linha funcionalista. 

De início, a Escola de Praga ganhou destaque em seus estudos voltados para a 

fonologia, logo, foi na área dos estudos fonológicos, principalmente, que a Escola de Praga 

obteve maior destaque. Entre os seus principais participantes, destacam-se os russos Nikolaj 

Trubetzkoy e Roman Jakobson. Os estudos de Trubetzkoy enfatizavam o desenvolvimento da 

fonologia, noções relacionadas aos aspectos funcionais utilizados na diferenciação entre 

fonética e fonologia. Já Jakobson é responsável pela introdução do conceito de marcação na 

morfologia, que estabelece a distinção entre categorias marcadas de categorias não marcadas. 

De acordo com Martelotta (2013, p. 160) “Os linguistas da Escola de Praga 

estenderam o funcionalismo para além da fonologia”. E sobre a estrutura gramatical das 

línguas, esses estudiosos pregavam que a organização da sentença é motivada pelo contexto 

discursivo em que esta ocorre. Nesse sentido, as sentenças podem parecer equivalentes do 

ponto de vista semântico, mas diferem do ponto de vista pragmático.  

Martelotta (2013, p.160) evidencia que “os linguistas da Escola de Praga estenderam o 

funcionamento para além a fonologia.”. Referente à estrutura gramatical das línguas, 

Mathesius antecipou uma concepção funcional da sentença, que visava à organização das 

palavras na frase, objetivando sua distribuição na situação comunicativa. Passou, então, a 

considerar a essência informacional dos discursos. Dentro dessa perspectiva, a análise da 

sentença se dá mediante a posição das palavras e é determinada pela situação comunicativa 

em que os enunciados foram ditos. Os enunciados são, portanto, sentenças diferenciadas de 

acordo com as diferenças na organização dos seus elementos. E sua organização sintática é 
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motivada pelo contexto comunicativo em que esses ocorrem. Entre as contribuições dessa 

escola temos as noções de marcação e análises fonéticas e fonológicas dos sons. 

A corrente funcionalista também é representada pela Escola de Londres, através, 

principalmente, das convicções de Michael K. Halliday (1970), e também está presente no 

grupo holandês, na figura do linguista holandês Simon Dik. 

Na linguística funcional norte-americana, o início das pesquisas de cunho 

funcionalista, bem como suas tendências de origem teórico-metodológicas surgiram durante a 

década de 1970, nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, especificamente nas 

universidades de Santa Barbara, Stanford e Berkeley, tendo como trabalho pioneiro o texto 

“The origins of syntax in discourse: a case study of Tok Pisin Relatives”, publicado por  

Gillian Sankoff e Penelope Brown (1976). Neste texto, é retratado a origem das estruturas de 

relativização do tok pisin. Em 1979, inspirado pelas ideias de Gillian Sankoff, Givón produz o 

texto “From Discourse to Syntax: Grammar as a Processing Strategy”, com o objetivo de 

declarar que a sintaxe existe para executar uma função, e esta função é que determina a sua 

forma de ser. 

De acordo com Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015) o funcionalismo 

linguístico ganhou vigor nos Estados Unidos a partir da década de 1970, passando a servir de 

rótulo para o trabalho de linguistas como Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón, que 

passaram a pregarem uma linguística baseada no uso, cuja tendência principal é observar a 

língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. E segundo essa 

linha, a sintaxe é uma estrutura que sofre constantes mudanças devido às vicissitudes do 

discurso. Sendo assim, a sintaxe possui a estrutura que tem de acordo com a informação 

empregada pelo usuário da língua no ato de interação. E para estudar o campo sintático é 

necessário analisar a língua em uso, pois é no emprego da língua que a gramática é 

construída. 

Como afirma Martelotta (2013, p.163) “é por volta de 1975 que as análises linguísticas 

explicitamente classificadas como funcionalistas começam a proliferar na literatura norte-

americana”. Os funcionalistas norte-americanos advogam que uma dada estrutura da língua 

não pode ser proveitosamente estudada sem que se leve em conta à sua função na interação. 

As análises funcionalistas têm como princípio básico que as funções externas à língua 

determinam a estrutura gramatical da mesma, por isso, deve ser adaptada às diferentes 

situações de uso, aos diferentes contextos. Desse modo, o funcionalismo evidencia a relação 

existente entre a forma e a função da língua, considerando que à sua estrutura só pode ser 

compreendida se levada em conta o contexto que esta se encontra. 
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Conforme Furtado da Cunha (2007) os estudos funcionalistas procuram explicar as 

regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as condições discursivas em 

que se verifica esse uso. Vão além de observações da estrutura gramatical, e buscam na 

situação comunicativa, que envolve os interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo, 

a motivação para os fatos da língua. Sendo assim, as normas gramaticais não são fixas, mas 

devem ser observadas mediante diversos fatorem que estão envolvidos no contexto de 

comunicação, sendo que língua e uso possuem relações íntimas. 

Portanto, a teoria funcionalista tem como seu objeto de estudo a língua em uso, como 

um instrumento de comunicação no seio da sociedade. Acredita que a língua não pode ser 

isolada, autônoma, mas construída por meio das situações comunicativas que influenciam sua 

estrutura linguística. Votre (2012) afirma que a linha de pesquisa funcionalista, em seus 

estudos, procura analisar a origem da estrutura em um processo evolutivo, funcional. Assim 

sendo, as regularidades da língua devem ser procuradas no discurso, no uso. 

 

2.1 Vertentes funcionalistas 

 

O funcionalismo investiga a estrutura gramatical observando o processo comunicativo 

completo: a finalidade do ato de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. Ainda 

afirma que a língua não é isolada, pelo contrário, ela precisa interagir, e é nessa interação que 

acontece a comunicação entre as pessoas, entre os objetos. Segundo essa teoria, a estrutura 

fonológica, gramatical e semântica das línguas é determinada pelas funções que têm de 

exercer nas sociedades em que operam, logo, a gramática é entendida como um sistema 

aberto, suscetível  à mudança e afetada, todos os dias, pelos usos feitos pelos seus usuários. 

Segundo Bybee (2016, p. 22) o funcionalismo concebe os aspectos gramaticais da 

língua a partir de como o discurso é organizado, discurso este, utilizado pelo homem para se 

mostrar como indivíduo e agir sobre o outro, são regidos por duas noções aparentemente 

opostas, que são: a criatividade e a repetição.  De acordo com esse autor, criatividade e 

repetição estão sempre presentes nas manifestações de comunicação humana e, assim, na 

configuração da gramática. Assim “O discurso é composto por elementos de inovação (o que 

torna aquele discurso único, diferente de qualquer outro) e de repetição (de construções 

gramaticais, de palavras e mesmo da moldura discursiva, como gênero e tipo de texto)”. 

A corrente funcionalista, apesar de advir do estruturalismo, diverge dessa teoria por 

conceber a linguagem como um instrumento de interação verbal, buscando, também, 

privilegiar as mudanças que as “formas” da língua sofrem na sociedade, observando as 
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alterações sofridas através dos usos, ao longo do tempo. Não se restringe apenas à forma da 

língua, mas sim, ao uso da estrutura nas práticas sociais.  

Segundo Martelotta (2013) o Estruturalismo compreende a língua como um sistema, 

um conjunto de unidades que obedecem a certas regras de funcionamento, constituindo um 

todo coerente. Privilegia o estudo da linguagem através de um conjunto de regras que 

constitui uma organização, um sistema, uma estrutura, que seguem leis internas, ou seja, 

estabelecidas dentro do próprio sistema. Já o modelo gerativista, no seio da linguística, tem o 

papel de descrever e explicar a origem e o funcionamento da faculdade da linguagem, 

buscando mostrar a capacidade do falante-ouvinte de produzir e compreender um número 

infinito de frases que nunca tenha ouvido antes, mediante um número finito de regras e 

elementos que se combinam. Entendemos assim, que a estrutura gramatical depende do uso 

que se faz da língua e é motivada pela situação comunicativa de interação.  

Os funcionalistas, em oposição aos formalistas, que concebem a língua como um 

objeto autônomo, veem a linguagem como um fenômeno social, um instrumento de interação 

social, com propósitos comunicativos. Uma das prioridades funcionalistas é ultrapassar a 

abordagem formalista da linguagem, e possibilitar a integração dos diversos componentes 

linguísticos. Tendo em vista a relação entre linguagem e sociedade, ultrapassam a estrutura 

gramatical, encontrando, no contexto comunicativo, onde se encontram interlocutores, seus 

propósitos e o discurso, a motivação para o comportamento da língua.  

De acordo com Votre (2012) os funcionalistas buscam seus dados no discurso, 

contextualizados, permitindo a verificação empírica, a contagem de frequência, o controle do 

contexto linguístico, e a correlação com variáveis socioculturais e pragmáticas, ou seja, 

realizam o estudo do discurso e da gramática de maneira simultânea, para compreender o 

funcionamento da língua em uso. Já os formalistas, ao contrário, idealizam seus dados de 

forma descontextualizada. O contexto é irrelevante para essa abordagem abstrata. Castilho 

(2012, p. 21) afirma: 

   
 

O funcionalismo não é uma abordagem monolítica; ao contrário, ele reúne 

um conjunto de subteorias que coincidem na postulação de que a língua tem 

funções cognitivas e sociais que desempenham um papel central na 

determinação das estruturas e dos sistemas que organizam a gramática de 

uma língua.  

 

 

Para o polo funcionalista, as palavras e as frases de um mundo assumem o seu 

significado no contexto, o que implica a noção de que os conceitos são resultado de práxis 
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criadas culturalmente. Nesse sentido, para entender e conceituar os fenômenos da língua é 

preciso observá-los em uso, em seus contextos discursivos específicos, pois são neles que a 

gramática é constituída. Ele estuda o comportamento linguístico observado. Essa abordagem 

funcionalista procura explicar regularidades observadas no processo de interação da língua, 

nos dados reais da fala ou da escrita, ambos retirados de contextos efetivos de comunicação. 

O termo funcionalismo, de acordo com Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta 

(2015), fortaleceu-se nos Estados Unidos em 1970, servindo de rótulo para os trabalhos de 

Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón. Inspirados, estes linguistas passaram a 

analisar a língua do ponto de vista do contexto extralinguístico, e refletir sobre uma teoria 

baseada no uso, considerando o contexto linguístico e sua situação extralinguística nas 

análises dos elementos linguísticos.   

Ainda sobre os primórdios do funcionalismo linguístico Furtado da Cunha e Souza 

(2007, p. 17) ressaltam que “de inspiração em Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson 

e Wallace Chafe, entre outros, a linguística funcional da costa oeste norte-americana defende 

uma investigação baseada no uso”. Nessa perspectiva a língua é observada mediante a 

situação extralinguística a que se refere. Segundo as estudiosas, esses pesquisadores 

compreendem a língua conforme é usada, sobretudo, para satisfazer as necessidades 

comunicativas dos falantes. Desse modo, as explicações para as estruturas gramaticais devem 

ser buscadas no uso real a que elas se prestam na situação comunicativa. Ou seja, a forma da 

língua deve refletir, em alguma medida, a função que exerce. 

Furtado da Cunha (2008) afirma que o funcionalismo se diferencia do estruturalismo e 

do gerativismo pelo fato de se preocupar em estudar a relação entre a estrutura gramatical das 

línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas. Ou seja, o 

funcionalismo segundo Martelotta (2015) compreende a língua como sendo um instrumento 

de interação social, e seu interesse de estudar a linguagem ultrapassa a estrutura gramatical, 

buscando no contexto comunicativo o estímulo para os fatos da língua. Aqui, a motivação é 

comum entre a relação uso/linguagem, e apesar do funcionalismo emergir do formalismo há 

uma diferenciação dele para o estruturalismo e gerativismo. 

Mediante Martelotta (2013, p. 173) “a abordagem funcionalista procura explicar as 

regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as condições discursivas em 

que se verifica esse uso”. Esse tratamento compreende que os elementos da língua ganham 

funções diferentes de acordo com as comunicações e hábitos a que são submetidos. A corrente 

funcionalista crê que um grande conjunto de fenômenos linguísticos é o resultado da 

adaptação da estrutura gramatical às necessidades comunicativas dos falantes da língua.  
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Castilho (2012, p. 21) afirma o funcionalismo não é uma abordagem monolítica, pelo 

contrário, “ele reúne um conjunto de subteorias que coincidem na postulação de que a língua 

tem funções cognitivas e sociais que desempenham um papel central na determinação das 

estruturas e dos sistemas que organizam a gramática de uma língua”. Os elementos 

linguísticos na medida em que são usados e onde são adquirem novas funções sociais na 

língua. Essas novas funções são inerentes às finalidades da comunicação. 

Nessa abordagem a estrutura da língua é uma variável dependente, já que são os usos 

que dão forma ao sistema linguístico. Sendo assim, o funcionalismo estuda como a língua é 

usada nas diversas situações de comunicação e, respectivamente, as funções que ela 

desempenha na sentença. Aqui, a língua não é tratada como uma estrutura estável, e muito 

menos uma aquisição inata, já que para o funcionalista conhecemos o sistema linguístico 

através do uso, portanto surge à oposição entre desempenho e competência. Sendo que a 

língua está sempre em constante mudança, em um dinamismo, num contínuo processo de 

variação e mudanças que atendem a necessidades cognitivas e interacionais de seus 

indivíduos. 

De acordo com Furtado da Cunha (2008), o funcionalismo é uma corrente linguística 

que se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes 

contextos comunicativos em que elas são usadas. Ou seja, analisa a língua dentro de seus usos 

reais, tentando compreender o ambiente em que ela é exposta, como também o influir dela 

sobre os outros e os outros sobre ela. 

Segundo Martelotta (2013, p. 157): 

 
 

O funcionalismo é uma corrente linguística que, em oposição ao 

estruturalismo e ao gerativismo, se preocupa em estudar a relação entre 

estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em 

que elas são usadas. Assim, a abordagem funcionalista, apresenta não apenas 

propostas teóricas distintas acerca da natureza geral da linguagem, mas 

diferentes concepções no que diz respeito aos objetivos da análise 

linguística, aos métodos nela utilizados e o tipo dos dados utilizados como 

evidência empírica. 

 

 

As regularidades devem ser procuradas no discurso. Funcionalistas estudam o uso da 

língua no discurso. Para Votre (2012, p. 45) “o funcionalista tem no discurso sua fonte de 

dados, mas o estudo que ele propõe fazer se preocupa principalmente com fenômenos que 

ocorrem no nível da cláusula ou no nível de combinação da cláusula”. Assim, a gramática da 

língua é alimentada pelo discurso e o discurso se alimenta da gramática. A oralidade é um 
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fator importante nesse estudo, pois é a partir da frequência de uso que as mudanças da língua 

surgem, e que os elementos linguísticos adquirem novas funções. 

Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015, p. 49) declaram: 

 

 

As línguas são sensíveis às nuanças culturais associadas ao estilo de vida dos 

humanos, apresentando, de um lado, variações de natureza individual, 

social, regional, sexual, entre outras, que convivem em um mesmo momento 

do tempo, e, de outro modo, mudanças, que se manifestam com o passar do 

tempo.  

 

 

A língua é manifestada de várias formas, entre tais, através da fala, do discurso, que, 

na abordagem funcionalista, ganha olhares significantes e está intrínseco com a gramática. É 

um exercício da língua, que possui motivações internas e externas a ela, que obedece às 

nomenclaturas gramaticais, ao mesmo tempo em que alimenta a gramática. De acordo com 

esse pensamento, os usos e funções externas dos elementos influenciam a organização interna 

do sistema linguístico. Assim, as mudanças sofridas pela língua não acontecem por acaso, 

existe uma necessidade por parte dos falantes da língua de se apropriarem de determinado 

recurso linguístico para se comunicarem. E esses processos de variação e mudança linguística 

estabelecem áreas de interesse para a linguística funcional.  

No contexto da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), a linguagem, 

portanto, é vista como um sistema não autônomo, que nasce e se modifica a partir da 

necessidade de comunicação entre os membros de uma comunidade. Ou seja, é um 

instrumento social, e através dela existe a efetiva interação entre usuários. As funções 

adquiridas por ela, de alguma maneira, influencia o modo como se estrutura. Nesse sentido, a 

linguística funcional centrada no uso estuda como a linguagem é usada na sociedade, as 

funções desempenhadas pelos componentes da língua em determinados contextos. Ultrapassa 

os limites da gramática tradicional e busca, na situação real de comunicação, a explicação 

para os fatos da língua.  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho consiste em analisar e interpretar os 

procedimentos discursivos e gramaticais dos verbos “Existir, Haver e Ter” em uso, ou seja, 

observando os seus usos e, respectivamente, às suas funções expressas no Corpus Discurso & 

Gramática - D&G. Este é um corpus referente a um grupo de pesquisa na área da linguística 

funcional, que retrata o processo de gramaticalização e de mudança linguística. Acreditamos 

que é necessário compreender como a LFCU realiza o seu trabalho de análises, procurando 

observar os diferentes empregos desses verbos, como também os seus sentidos, tanto nos 
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textos que representam a modalidade escrita, quanto os que representam a modalidade oral da 

língua. 

Acreditamos que o estudo da gramática deve ultrapassar os limites das regras, 

mostrando assim as suas finalidades para que, o indivíduo tenha a capacidade de conhecer a 

função de cada uma, sabendo identificá-las em diferentes contextos de interação social. Assim 

sendo, a morfologia deve caminhar em favor da reflexão, conduzindo o ensino por trajetos 

práticos do uso da linguagem em situações reais e funcionais da língua. 

 

 

2.2 A Linguística Funcional Centrada no Uso    

 

No contexto dos estudos funcionalistas surge o termo Linguística Centrada no Uso, 

criado por Martelotta (2010), um dos maiores linguistas brasileiros, que acreditava ser a 

gramática formada pelo uso, como também pautada por esquemas cognitivos globais, tais 

como a eficácia de fazer categorização e inferência. 

 Conforme Cezário e Furtado da Cunha (2013) a abordagem da Linguística Centrada 

no Uso (LCU), que também pode ser nomeada por Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LCFU), defende a ideia de que existe uma forte ligação entre discurso e gramática, e ambos 

se provocam reciprocamente. Nessa concepção, os fenômenos da língua devem ser analisados 

baseados no uso efetivo da língua, e a gramática, para essa abordagem, possui à sua forma e 

organização baseada na frequência de uso.  

Bybee (2016) cita que a teoria baseada no uso se desenvolveu a partir do 

funcionalismo norte-ameriano, sendo Joseph Greenberg o primeiro linguista do século XX a 

basear-se no uso. Seus estudos eram voltados aos efeitos da frequência na explicação de 

padrões interlinguísticos. Além dele, outros estudiosos como T. Givón, Sandra Thompson, 

Paul Hopper, John Haiman e William Croft sentiram interesse por investigar os padrões de 

uso que frequentemente vão refletir-se em padrões gramaticais, e compreendiam que a 

estrutura linguística é construída através do uso da língua, e que o contexto social e cultural 

em que essa língua é usada teria um impacto sobre as estruturas que são produzidas. 

 De acordo com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p.13) “o termo Linguística 

Funcional Centrada no Uso (Usage-Based Linguistics, na literatura norte-americana) 

identifica uma tendência funcionalista de estudos das línguas, também denominada 

Linguística Cognitivo-funcional, conforme Tomasello (1998)”. É um a abordagem que resulta 

da união das tradições desenvolvidas pelas pesquisas de representantes da Linguística 
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Funcional, e representantes da Linguística Cognitiva, que consiste na ideia de que o suporte 

da língua surge à medida em que ela é usada.  

De acordo com Oliveira (2017) denomina-se por Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), ou linguística cognitivo-funcional, de acordo com Furtado da Cunha, Bispo e 

Silva (2013), uma vertente de estudos linguísticos mais nova, aperfeiçoada no Brasil a partir 

do século XXI. Refere-se a um desdobramento do chamado funcionalismo clássico, que teve 

início na Costa Oeste dos Estados Unidos por volta de 1970, a partir das contribuições de 

linguistas como Bolinger, Givón, Hopper, Heine, Thompson, ente outros. Nessa linguística, 

os usos da língua, tomados em seu contexto efetivo de ocorrência, sofrem motivação por três 

fatores primordiais, que são: os estruturais, os histórico-sociais e os cognitivos. 

Ainda conforme Oliveira (2017) a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

assume que a gramática é um resultado da sistematização de determinadas práticas de dizer, 

do discurso, de rituais que ao longo dos usos se consolidam no trato social e sobre os quais os 

usuários não possuem maior controle ou consciência, de tão sistematizados que se encontram. 

Como afirma Bybee (2015) através da repetição do uso, aquilo que era original se torna 

convencional. Inicialmente o uso motivado vai ganhando evolutiva convencionalidade, até 

chegar a estágios em que prevalece a marca arbitrária. 

Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p.13): 

 

 

Essa abordagem é resultado da união das tradições desenvolvidas pelas 

pesquisas de representantes da Linguística Funcional, como Talmy Givón, 

Paul Hopper, Sandra Thompson, Wallace Chafe, Joan Bybee, Elizabeth 

Traugott, Christian Lehmann, Bernd Heine, entre outros, e representantes da 

Linguística Cognitiva, como George Lakoff, Ronald Langacker, Gilles 

Fauconnier, Adele Goldberg, John Taylor, William Croft, inter alia 

(TOMASSELO, 1988; 2003). 

 

 

Essa abordagem teórica aglomera a perspectiva funcionalista e a cognitivista na 

abordagem da língua em situação de uso efetiva, destaca os propósitos comunicativos como 

motivadores da configuração estrutural da gramática, aí incluídos fatores de ordem estrutural, 

sócio histórica e cognitiva, estes últimos entendidos como resultado de vivência, da 

experiência com a linguagem. Assim esse novo modo de observar a língua é, na realidade, 

uma junção de pesquisas que englobam tanto pesquisas de análises funcionais quanto de 

análises cognitivas. É a juntura dessas duas linguísticas que resulta a abordagem da LFCU. 
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O funcionalismo norte-americano conquista arremesso a partir de 1970, em que 

consegue identificar as pesquisas cuja característica principal é analisar a língua do ponto de 

vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 14) afirmam que a proposta é estudar o 

discurso e a gramática de forma espontânea, para compreender como a língua se constrói: 

 

 

Parte-se do princípio de que há uma simbiose entre discurso e gramática: o 

discurso e a gramática interagem e se influenciam mutuamente. A gramática 

é compreendida como uma estrutura em constante mutação/ adaptação, em 

consequência das vicissitudes do discurso. Logo, a análise de fenômenos 

linguísticos deve estar baseada no uso da língua em situação concreta de 

intercomunicação. 

  

 

Existe uma forte relação entre discurso e gramática, sendo que a gramática se alimenta 

do discurso e o discurso da gramática.  Os dois não estão prontos. A gramática de uma língua 

não é totalmente estática e acabada. Ela se constrói e reconstrói ao longo do tempo, através 

dos seus usos e costumes. Oliveira e Rosário (2015, p. 36) dizem que na gramática 

encontramos parâmetros mais rígidos, como também parâmetros mais flexíveis e maleáveis. 

Portanto, existem aspectos estáticos e aspectos dinâmicos nas estruturas das línguas, e 

compreender as mudanças na oralidade e na escrita, ocasionadas naturalmente ou por causa de 

regimentos, é entender de perto a língua em movimento. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) evidenciam que A Linguística Cognitiva 

também surge a partir de 1970, observando o comportamento linguístico como um reflexo de 

capacidades mentais, cognitivas que dizem respeito aos princípios de categorização, à 

organização conceptual, aos aspectos ligados ao processamento linguístico e, sobretudo, à 

experiência humana no contexto de suas atividades individuais, sociointeracionais e culturais. 

Nessa perspectiva, compreendem-se as construções da língua como esquemas cognitivos do 

mesmo tipo que encontramos em outras habilidades não linguísticas. O falante conquista essa 

compreensão à medida que conhece, estuda e usa sua língua. 

Nesse seguimento, as duas correntes compartilham de pensamentos semelhantes tais 

como a repulsa à autonomia da sintaxe, na inclusão da semântica e da pragmática aos estudos 

e análises linguísticas, como também a estreita relação entre a estrutura da língua e o uso que 

os usuários fazem delas nos contextos reais de comunicação. Mediante Cezario e Furtado da 

Cunha (2013) aqui a gramática é concebida como uma representação cognitiva da experiência 

dos falantes com a língua, sendo assim, ela sobre modificações através do uso linguístico. 



34 
 

Desarte, as línguas são diretamente influenciadas por aspectos cognitivos e de interação, que 

desempenham papel influenciador na mudança linguística, na adquirição e no uso da língua. 

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é caracterizada por compreender a 

língua como um instrumento de comunicação social, que possui uma estrutura maleável, ou 

seja, devido ser sujeita a pressões do uso, seu suporte pode sofrer alterações provenientes das 

diferentes situações de comunicação que ajudam a determinar sua estrutura gramatical. Nesse 

sentido, aqui, a língua jamais pode ser considerada um objeto autossuficiente, autônomo, 

como é considerada pelo polo formalista, pois ela eleva-se à medida que é utilizada. 

Oliveira e Rosário (2015, p. 36) afirmam que “no bojo da linguística funcional 

centrada no uso, três conceitos são muito recorrentes e caros. Trata-se de gramática, uso e 

discurso”. Esses termos ocupam lugar de centralidade em pesquisas de cunho funcionalista. 

Nessa linha de estudo da língua, gramática, uso e discurso são princípios presentes no meio da 

linguística funcional centrada no uso. Por uso assimila a registros escritos e falados, tanto 

referidos a variedade-padrão da língua, como a não padrão. E quando se trata de discurso e 

gramática, são termos sofreram algumas alterações a partir de quando começaram a ser 

empregados na esfera funcionalista.  

Oliveira e Rosário (2015, p. 37) afirma que na atualidade, o termo “discurso” faz 

referência “às estratégias criativas dos usuários na organização de sua produção linguística, 

aos modos individuais com que cada membro da comunidade elabora suas formas de 

expressão”. Por outro lado, o termo “gramática” é conhecido como o “conjunto das 

regularidades linguísticas, como o modo ritualizado ou comunitário do uso”. Dessa forma, as 

ideias de liberdade e autonomia são atreladas ao discurso; as noções de sistematização e 

regularização, por sua vez, são ligadas à noção de gramática. 

As expressões discurso e gramática passaram por modificações desde que o seu uso 

teve início no interior do funcionalismo linguístico de vertente americana. No que se refere ao 

termo “discurso”, o autor afirma que esse está relacionado às estratégias, que adjetiva como 

criativas, que os sujeitos, em sua produção linguística, elaboram. O modo com que cada 

pessoa elabora as suas formas de expressão é individual. Já em relação ao termo “gramática”, 

Oliveira e Rosário (2015) a compreende como uma agregação dos princípios da língua, como 

uma forma de regulamentação do uso dos elementos linguísticos. 

De acordo com Cezário e Furtado da Cunha (2013) a LFCU compreende que a suposta 

regularidade e a instabilidade da língua são motivadas e formadas através do desempenho dos 

falantes em seu contexto social. Ainda procura compreender e explicar as ocorrências 
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linguísticas de acordo com as funções semânticas, discursivas e pragmáticas. Ela ainda analisa 

a relação entre a forma e função no uso da língua, integrando sintaxe, semântica e pragmática.  

A Linguística Funcional Centrada no Uso analisa a frequência de usos dos elementos 

da gramática, observando o seu desempenho no contexto discursivo, como também as 

inferências pragmáticas existentes na língua. De acordo com esse tratamento, a situação de 

comunicação contribui para formação da estrutura gramatical, a língua é concebida como 

recurso de interação social, o que conduz a um estudo acerca da relação entre a estrutura do 

sistema linguístico e seus fins comunicativos. Ela busca analisar a língua do ponto de vista do 

contexto linguístico e da situação extralinguística. A proposta é estudar discurso e gramática 

de forma simultânea. 

Essa abordagem linguística vê a língua como um resultado de fatores cognitivos e 

comunicativos da língua. Acredita que existe uma ligação entre discurso e gramática, sendo 

que ambos se interagem e se influenciam mutuamente. Um alimenta o outro, e a gramática é 

compreendida como um conjunto que sofre constantes alterações por resultado das mudanças 

o discurso; é composta por, segundo Cezário e Furtado da Cunha (2013, p. 15) “por padrões 

regulares no nível dos sons, das palavras e de unidades maiores, como os sintagmas e orações, 

quanto de formas emergentes, em decorrência da atuação desses fatores”. Assim, ao analisar 

os fenômenos linguísticos deve-se observar a língua em uso, em uma situação concreta de 

comunicação. 

Consoante Oliveira e Votre (2009, p. 105) “fatores de natureza pragmático-

comunicativa não só podem ser responsáveis pela regularização gramatical, como também 

atuam na seleção e na organização daquilo que a gramática atualiza”. Por esse pensamento 

compreendemos que as unidades de natureza gramatical, após regularizadas, são acionadas 

mediante a situação de interação, e dependem  de fatores que marcam as suas práticas no uso. 

Os elementos discursivos, na medida em que são utilizados nas diversas situações de 

comunicação, ganham novas ocupações dentro da língua, como funções e sentidos, e, a partir 

dessas novas aquisições, adquirem espaços, regularizações nas gramáticas da língua. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 22) afirmam que a LFCU toma como 

conjectura que “a estrutura da língua é motivada por fatores cognitivos, sociocomunicativos e 

linguísticos”, e, em suas análises, consideram tanto aspectos externos, à língua, como aspectos 

internos. Sendo assim, existe uma iconicidade entre o que é interno à gramática e o que é 

externo a ela. Segundo essa linha de pensamento, a gramática possui uma forma, e sua 

organização é feita de acordo com a frequência de uso. 
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Das categorias analíticas existentes nessa vertente, Furtado da Cunha, Bispo e Silva 

(2013) salientam a iconicidade, marcação, gramaticalização, prototipicidade, informatividade, 

transitividade e plano discursivo. 

Nos estudos linguísticos, o princípio da iconicidade é estabelecido, conforme 

Martelotta (2013), como uma correlação natural e motivada entre forma e função. Entre o 

código linguístico, a expressão, e o seu conteúdo. Estudiosos funcionalistas compreendem que 

a estrutura da língua reflete a estrutura da experiência. Já o princípio de marcação estabelece 

os termos linguísticos como marcados ou não-marcados. Em relação a dois elementos, é 

considerado marcado o elemento que possui uma propriedade ausente no outro elemento. Esse 

pensamento pode ser ilustrado, por exemplo, no domínio morfológico, com a categoria de 

número, quando utilizo o termo “meninos”, com a marca plural ao final da palavra, em 

oposição a “menino”, que não contém forma marcada pelo plural. 

Cezario e Furtado da Cunha (2013) discutem que os linguistas funcionalistas 

acreditam que a organização da língua, a sua construção gramatical reflete, de alguma 

maneira, a estrutura do conceito que ela expressa. E de que, na língua, são identificados 

padrões normativos que mantêm uma relação próxima com o sentido a que eles se referem, 

sendo, notáveis os traços entre forma e função. Embora, existam casos em que esses traços de 

relação não sejam nítidos, revelando-se arbitrários e irrealizável a ligação entre o plano da 

expressão e do conteúdo. 

Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015) retratam que os estudos voltados às 

motivações existentes entre expressão e conteúdo na língua sugiram na antiguidade clássica, 

com a controvérsia que dividiu os filósofos gregos em convencionalistas e naturalistas. Os 

primeiros criam que tudo na língua era convencional, resultado do agir de um grupo social, de 

uma tradição, já os naturalistas declaravam que as palavras eram utilizadas e adequadas às 

coisas, aos objetos que elas designavam.  Logo no início do século XX, essa divisão foi 

recuperada por Saussure, que optou o posicionamento favorável á concepção 

convencionalista, validando o caráter arbitrário da língua, ao acreditar que não existe uma 

relação natural entre o significante e o significado do signo linguístico. 

Enquanto Saussure adota um posicionamento formal, Pierce (1940) diverge 

parcialmente relativamente da noção de total arbitrariedade. Conforme ele, a sintaxe das 

línguas não é totalmente arbitrária, e sim isomórfica ao seu conteúdo mental. Contudo, esse 

isomorfismo da sintaxe não é ilimitado, mas moderado, pois na construção sintática, 

princípios icônicos (motivados) se relacionam com princípios mais simbólicos (arbitrários), 

que reagem pelas regras convencionais. Assim, Pierce estabeleceu dois modelos de 
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iconicidade: a imagética e a diagramática. A iconicidade imagética diz respeito à íntima 

relação entre um item linguístico e a coisa relacionada, no intuito de um espelhar a imagem do 

outro. Enquanto a iconicidade diagramática retrata um arranjo icônico de signos. 

Givón (1984), em sua versão mais tranquila, cita três subprincípios da iconicidade: 

quantidade, proximidade e ordenação linear. O subprincípio da quantidade estabelece que 

quanto maior for a quantidade de informação, maior será a quantidade de forma para sua 

codificação, pois a estrutura de uma formação gramatical aponta a estrutura do conceito 

expressa por ela. O nível de complexidade do pensamento reflete na complexidade da 

construção sintática. E concepções que são corriqueiramente expressas por estruturas 

gramaticais simples são cognitivamente primitivas e as concepções expressas por estruturas 

complexas são cognitivamente complexas. 

Já o subprincípio da proximidade prega que os conceitos mais integrados no plano 

cognitivo também se apresentam com maior grau de aderência morfossintática. Ou seja, a 

proximidade estrutural entre os elementos linguísticos, morfemas de um vocábulo, 

constituintes de uma oração ou em enunciados num texto, retrata a relação entre os signos nos 

nível conceitual. E o subprincípio da ordenação linear é caracterizado por dois aspectos: a 

informação mais tópica, que tende a vir, na ordem estrutural, em primeira posição. É o que 

revela o fato de o sujeito normalmente ocupar a primeira posição na sentença; enquanto que 

na segunda a ordem das orações no discurso segue a sequência temporal em que os eventos 

são conceitualizados. Assim, a informação mais relevante tende a aparecer o primeiro lugar na 

cadeia sintática, e a ordem e posição dos constituintes gramaticais, na sentença, revela a 

importância que esses têm para o falante. Assim, o princípio da iconicidade consente uma 

compreensão sobre o uso dos recursos morfossintáticos de uma língua. 

Outro princípio categorizado nos estudos funcionalistas é o de marcação, que, 

consoante Furtado da Cunha, oliveira e Martelotta (2015, p. 25), essa categoria analítica do 

funcionalismo foi herdada pela linguística estrutural desenvolvida pela Escola de Praga, e 

determina três critérios para a diferenciação entre as categorias marcadas e não marcadas: 

 

(a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou 

maior) que a estrutura não marcada correspondente; 

(b) distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente 

do que a estrutura não marcada correspondente; 

(c) complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa do que a estrutura não marcada correspondente. Incluem-se, 

aqui, fatores como esforço mental, demanda de atenção e tempo de 

processamento. 
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 Seguindo esse raciocínio, nas línguas, as estruturas gramaticais mais marcadas são 

mais complexas do que as não-marcadas, como tende a ser, também, menos frequente entre os 

falantes. Existe, na língua, uma inclinação geral para os três critérios de marcação acima 

citados.  E uma forma linguística mais usada corriqueiramente, que possui alta frequência de 

uso, tende a ser mais aceita e utilizada pelos falantes da língua, o que resulta em formas com 

pouca expressividade, pois quando querem ser mais expressivos os falantes, usualmente, 

utilizam formas mais marcada. 

Martelotta (2013, p. 170) em relação a termos marcado e não marcados cita: 

 

Os termos “marcado” e “não marcado” foram introduzidos na linguística 

pela Escola de Praga. Aqui a ideia-chave é a de contraste entre dois 

elementos de uma dada categoria linguística, seja ela fonológica, 

morfológica ou sintática. Um entre dois elementos que se opõem é 

considerado marcado quando exibe uma propriedade ausente no outro 

membro, considerado não marcado. 

 

 Desse modo, nas construções da língua existem formações consideradas mais 

marcadas e outras não marcadas, sendo que, Givón (1995) retrata que uma construção pode 

ser marcada num dado contexto e não marcada em outro, e adiciona que, assim sendo, o 

princípio da marcação depende do contexto, tendo que ser esclarecido segundo fatores 

comunicativos, cognitivos, socioculturais e biológicos. Givón, ainda ressalta que a marcação 

não está relacionada apenas às categorias linguísticas, mas estende-se a outras manifestações, 

como a diferenciação entre o discurso formal e a linguagem coloquial. Devido analisar  

pontos mais abstratos e sérios, o discurso formal é mais marcado em relação a linguagem 

coloquial, que normalmente é menos monitorada pelo compêndios gramaticais e, em geral, 

cognitivamente processada com mais rapidez. 

Por gramaticalização assimila-se a um fenômeno que está relacionado à necessidade 

que a gramática tem de se refazer constantemente, nisto, a gramática é enxergada como um 

organismo maleável, que se adequa às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. 

Ela busca relatar e explicar, simultaneamente, as mudanças que a língua vêm sofrendo ao 

longo do tempo, os usos que estão em constante processo de emergência, como também as 

formas que estão em fase de transição. É o dinamismo da língua.  

Cezario e Furtado da Cunha (2013, p. 20) mostram que a Gramaticalização caracteriza 

certos fenômenos de variação e mudança na língua, que se organizam diacrônica e 

sincronicamente, atendendo aspectos referentes ao plano do conteúdo (com natureza 
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discursivo-pragmática e semântico-cognitiva) e ao plano da forma (de cunho morfossintático 

e fonológico). 

No primeiro plano, os fatores discursivo-pragmáticos e semântico-cognitivos atuam e 

são exercidos como gatilho para a emergência de padrões gramaticais, satisfazendo precisões 

comunicativas. Esses padrões surgem de eventualidades discursivas e caminham para a 

regularização estrutural mais previsível. No segundo plano, o plano da forma, estão inseridos 

os processos de mudança entre os signos e o remodelamento da construção em que eles 

interagem. Aqui, elementos linguísticos, em certos casos, passam por desgastes fonológicos 

que, em geral, estão relacionados a perdas de transparência semântica e de fusão 

morfossintática. Nesse sentido, a gramaticalização ocupa-se da formação e da renovação da 

gramática das línguas. 

Mediante Rosário e Oliveira (2015) a gramaticalização é um processo em que as 

formas lexicais, quando inseridas em contextos pragmáticos e morfossintáticos específicos, 

desenvolvem funções gramaticais e, uma vez consideradas gramaticais, passam a 

desempenhar funções ainda mais gramaticais. Ou seja, elementos lexicais passam a assumir 

funções gramaticais ou elementos gramaticais assumem funções ainda mais gramaticais. Esse 

processo geralmente acontece com palavras e termos bastante frequentes, o que faz com que 

esses sofram desgaste fonético, perdendo expressividade. 

 Esses funcionalistas continuam discutindo que nos últimos anos, a literatura do 

modelo da gramaticalização e da gramática das construções estão mais próximas, em um 

reconhecimento de que a gramaticalização não recobriria apenas casos de mudança 

envolvendo palavras e morfemas, mas também unidades estruturalmente mais complexas, 

como construções de mais de uma palavra. 

De acordo com esses estudiosos, baseados em Bybee (2013) os estudos recentes sobre 

essa categoria, gramaticalização, parece não serem suficientes para defini-la como o processo 

pelo qual um item lexical torna-se morfema gramatical, e torna-se mais adequado ressaltar 

que ela é uma construção com seus itens lexicais particulares que se torna gramaticalizada do 

que dizer que é o item lexical que se gramaticaliza. Assim sendo, ela pode ser compreendida 

como um processo onde toda a construção se gramaticaliza. Tomasello (2003) compreende 

que a gramaticalização é vista como o próprio mecanismo de desenvolvimento das estruturas 

linguísticas nos seus diferentes graus de complexidade cognitiva e estrutural. 

Outra categoria explorada dentro dos estudos funcionalistas é a prototipia. Neves 

(2016) cita que a aceitação da relação existente entre cognição e gramática se estabelece a 

concepção de protótipo, que, de acordo com a estudiosa, é importante no funcionalismo, 



40 
 

proveniente da confirmação da existência de esvaziamento nos limites entre categorias. O 

protótipo determina a classificações dos outros membros de uma grupo categórico, de acordo 

com as suas semelhanças existentes. 

Furtado da Cunha e Tavares (2007) reconhecem a categoria prototipicidade como a 

classificação das classes linguísticas baseadas nas relações de semelhanças existentes entre o 

protótipo e seus pares.  Enquanto Cezario e Martelotta (2013) compreendem que a 

prototipicidade é possivelmente uma consequência de propriedades inerentes da percepção 

humana, como a saliência cognitiva. Cada prototípico nos possibilita realizar um conjunto de 

tarefas inferenciais ou imaginativas sobre uma dada categoria. Esse processo envolve tanto a 

gradualidade (não discretude) quanto à fixidez de determinados traços ou propriedades. 

A informatividade refere-se ao conhecimento que os interlocutores compartilham, ou 

supõem que possuem, no ato da interação verbal. Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta 

(2015, p. 35): 

A informatividade manifesta-se em todos os níveis da codificação linguística 

e diz respeito ao que os interlocutores compartilham, ou supõem que 

compartilham, na interação. Do ponto de vista cognitivo, uma pessoa se 

comunica para informar o interlocutor sobre alguma coisa, que pode ser algo 

do mundo externo, do seu próprio mundo interior, ou algum tipo de 

manipulação cujo alvo seria esse interlocutor. 

  

 É no momento da interação que locutor e interlocutor interagem. A informatividade 

está relacionada ao conteúdo informacional, a informação, que é compartilhada entre os 

interlocutores. E tanto do ponto de vista cognitivo como pragmático e interpessoal, o falante 

comunica-se com o outro para informa-lo sobre algo do mundo externo ou do seu mundo 

interior, buscando, assim, ocasionar alguma mudança nas ações do interlocutor. Nesse 

sentido, o locutor, falante, provocador, não apenas procura controlar o conteúdo informativo, 

como, também, tem o cuidado de monitorar, orientar o ponto de vista do seu interlocutor, 

buscando conseguir determinado objetivo. 

Cezario e Furtado da Cunha (2013, p. 26-27) retratam que a informatividade contém 

fluxo de informações (aspectos cognitivos e interacionais) que está relacionado ao modo 

como o falante organiza o conteúdo do discurso, levando em consideração o grau de 

acessibilidade do interlocutor à informação veiculada. A ordem dos elementos linguísticos na 

sentença, e a sua codificação dependem da avaliação do falante sobre o estado de ativação do 

conhecimento na mente de seu interlocutor. 
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 Os estudos clássicos sobre informatividade circunscrevem-se ao estatuto 

informacional de SN, classificando-o em dado (ou velho) e novo, e as categorias 

intermediáveis inferível e disponível. Essas categorias correspondem à avaliação que o 

locutor faz do estado de ativação dos elementos referenciais na memória do interlocutor. Essa 

categoria está diretamente relacionada ao conteúdo semântico da cláusula, como também à 

dosagem de informação, de sua organização sequencial e da forma expressiva, que é realizada 

para prover o interlocutor de informação, bem como orientá-lo para um fim desejado. 

 Sobre o status informacional, as informações são compreendidas e classificadas como 

novas ou velhas. Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015, p. 35) “Tradicionalmente, a 

parte da cláusula que apresenta a informação velha é denominada tema, enquanto a parte que 

apresenta a informação nova é denominada rema.”. Dentro de um texto, geralmente, o que é 

identificável, na frequência, é a informação velha, que está contida no sujeito (tema) e a nova 

no predicado ou parte do predicado (rema). 

A categoria transitividade nos estudos funcionalistas é tratada como uma noção 

particular que envolve diferentes ângulos de transferência da ação de um sujeito agente para 

um paciente, em diferentes porções da oração, contudo, todos os constituintes dessa oração 

influenciam no seu nível de transitividade. Bem como o plano discursivo, corresponde a 

ordem estrutural do texto e compreende as perspectivas figura e fundo. 

De acordo com a proposta de Hopper e Thompson (1980) ela é concebida como uma 

noção contínua, escalar. Agrega um complexo de dez parâmetros sintático-semânticos 

independentes, que focalizam diferentes ângulos de transferência da ação em uma porção 

diferente da sentença. Esses estudiosos a incorporam a uma função pragmática, afirmando que 

o modo como o usuário, falante da língua, estrutura seu texto é determinado, em parte, pelas 

suas finalidades comunicativas e, em parte, pela sua percepção das necessidades do seu 

interlocutor. Assim, um texto possui vários planos discursivos, que diferenciam as 

informações principais das periféricas.  

Por plano discursivo Cezario e Furtado da Cunha (2013) afirmam que esse se refere à 

organização estrutural do texto e compreende as dimensões de figura e fundo. Essas duas 

proporções remetem-se à percepção e à cognição: as entidades que aparecem em primeiro 

plano (ou seja, as mais salientes) são notadas com mais clareza e facilidade, já as que se 

encontram fora de destaque são menos visíveis e nítidas. Em nível de discurso, essa distinção 

equivale à oposição entre central e periférico. 
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 O nível de transitividade de uma oração reflete sua função. Quando as orações com 

alta transitividade assinalam porções centrais do texto, correspondentes à figura, enquanto 

orações com baixa transitividade marcam as porções periféricas, correspondentes ao fundo. 

Almeida (2015) salienta que por meio da transitividade oracional, o usuário organiza o seu 

discurso, mostrando uma diferenciação entre aquilo é indispensável e aquilo que é marginal 

em seu texto. Sendo assim, o nível de transitividade da oração é reflexo da sua função 

discursiva, e através do seu grau de densidade, que pode ser alto ou baixo, é que é capaz de 

diferenciar no plano discursivo a noção de figura e fundo. 

Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015, p. 31) explicam que: 

 

Por figura entende-se aquela porção do texto narrativo que apresenta a 

sequência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativos, factuais, 

sob a responsabilidade de um agente, que constitui a comunicação central. Já 

fundo corresponde à descrição de ações e eventos simultâneos à cadeia da 

figura, além da descrição de estados, da localização dos participantes da 

narrativa e dos comentários avaliativos. 

 

 O texto contém diferentes planos discursivos, que diferenciam as informações centrais 

das periféricas. Em figura encontram-se as informações essenciais, que expressam a sequência 

de ações. Em fundo encontram-se os dados que são encaixados no texto para dar suporte às 

orações de figura. São informações básicas que contextualizam as ações de figura indicando 

normalmente o local ou o momento em que elas ocorrem, assim como expressam as causas e 

as finalidades dessas ações. 

Segundo Martelotta (2013) em fundo localiza-se as informações que são colocadas no 

texto para dar suporte às orações de figura. São as informações simples que contextualizam as 

ações de figura, indicando normalmente o local ou o momento em que elas ocorrem, como 

elas ocorrem, assim como expressam as causas e as finalidades dessas ações. Em figura 

encontram-se os eventos periféricos. 

Com base nessas discussões e conceitos dos termos “uso”, “discurso”, “gramática”, 

como também da abordagem da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é que nossa 

pesquisa se desenvolve e ganha sustentação teórica. Delimitados esses pontos, seguiremos os 

rumos dessa pesquisa para às discussões linguísticas e gramaticais sobre os verbos “Existir, 

Haver e Ter”. Seguem, no próximo capítulo, questões relativas às abordagens linguísticas e 

gramaticais sobre os verbos no Português do Brasil (PB). 
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3 ESTUDOS SOBRE OS VERBOS EXISTIR, HAVER E TER NA PERSCPECTIVA 

TRADICIONAL E FUNCIONAL 

 

 

 A comunicação verbal, falada ou escrita, é realizada basicamente através da utilização 

de palavras. E quando essas palavras são expostas e organizadas na pretensão de produzir 

escritos, ganham significados próprios, bem como funções gramaticais específicas. Nesse 

sentido, acreditamos ser significativo discutirmos um pouco sobre os grupos de palavras 

existentes em nossa língua, bem como as suas funções. Assim, neste capítulo, realizaremos 

discussões linguísticas e gramaticais que envolvem o estudo do verbo no Português do Brasil 

(PB), com ênfase nos verbos escolhidos para um estudo mais aprofundado, utilizando a 

abordagem funcionalista da língua para uma melhor compreensão dos usos dos mesmos.  

De início, discutiremos sobre as classes gramaticais existentes no Português do Brasil 

(PB), a fim de contextualizar a classe escolhida para o trabalho, a saber, o verbo, e em 

seguida, trazermos abordagens linguísticas e gramaticais sobre os verbos “Existir, Haver e 

Ter”, que vêm sendo estudados por uma variedade de gramáticos e linguistas ao longo de suas 

trajetórias, através de diferentes pontos de vista.   

 

3.1 Classes de palavras em discussão 

 

Para que possamos articular os nossos pensamentos e expormos as nossas ideias, 

fazemos uso dos recursos que a Língua Portuguesa nos disponibiliza. As palavras representam 

um deles. Devemos ser cautelosos ao fazermos uso dessas palavras, pois não podemos 

concebê-las soltas nem aleatórias, seja em qualquer contexto que elas estejam inseridas. 

Todas elas possuem características específicas, sendo que possuem uma estrutura determinada 

e, quando inseridas em circunstâncias diferentes, podem assumir diferentes funções e papéis. 

Consoante o estudioso Macambira (2001, p. 17) as palavras existentes em qualquer 

língua distribuem-se em diferentes classes, de acordo com os traços que constituem ou as 

funções que adquirem, e para alguns estudiosos conforme o sentido que externam.  

 

 

Entende-se por forma um ou mais fonemas providos de significação; a 

conjunção e é uma forma constituída por apenas um fonema, que sob o 

aspecto semântico exprime a idéia de adição; o adjetivo só é também uma 

forma, constituída por um só morfema, que denota a idéia de solidão, ao 

passo que sós contém duas formas – só e s -, cujo segundo elemento 

acrescenta a noção plural.  
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 Os vocábulos da língua possuem, em suas formas, diferentes estruturas dotadas de 

significação. Através da dimensão da forma são abstraídos a função e o sentido dessas 

palavras, o que nos leva a pensarmos que as formas e as funções são companheiras, estão 

aglomeradas entre si.  Saussure (1949) contribui afirmando que não é coerente separar forma, 

função e o sentido, pois, segundo o mestre, na língua não é adequado isolar o som da ideia, 

nem, tampouco, a ideia do som. Ambas estão entrelaçadas. 

 Macambira (2001) continua declarando que a classificação das palavras deve ser 

fundamentada primeiramente na forma, ou seja, nas estruturas mórficas que a palavra pode 

adquirir para expressar certas estruturas gramaticais na língua, o que denominamos flexões, 

que nada mais são do que novas criações/ alterações nas formas linguísticas. Nas classes de 

palavras os vocábulos são distribuídos em agrupamentos de acordo com as formas que 

possuem, como também pelas funções que desempenham, e, respectivamente, o sentido que 

expressam na língua. 

  Macambira (2001, p.17) continua: 

 

 

O português é relativamente abundante em construções formais; o termo 

ferro, por exemplo, exibe as seguintes formas: ferro-ferros, ferrinho-

ferrinhos, férreo-férrea-férreos-férreas, ferrão-ferrões, ferreiro-ferreiros, 

ferragem, ferraria, ferrenho-ferrenha-ferrenhos-ferrenhas, e mais outras que 

seria ocioso enumerar, como aferrar e desferrar para incluir também o verbo 

com vários tempos, números e pessoas, o mais opulento paradigma 

português pela magnífica exuberância de formas. Ao lado porém de ferro, há 

substantivos pobres como pires, com talvez piresinho e o respectivo plural.  

 

 

 Nessa alusão, percebemos que a língua portuguesa possui muitas palavras que 

comporta diversas derivações e flexões, principalmente referente à classe gramatical verbo. E 

através dessas declinações as palavras ganham novos sentidos, às vezes, novas categorizações 

em relação à classe gramatical. O verbo é considerado uma classe de palavra rica 

morfologicamente, pois contém abundância de flexões e derivações verbais. Macambira 

(2001, p.18): 

 

O verbo português é indubitavelmente muito rico sob o aspecto formal: 

louvar ostenta luxuosamente cinquenta formas diversas enquanto o inglês to 

praise possui apenas quatro: praise, praises, praised, praising. É por isto que 

o estudante distingue o verbo com muita facilidade: perguntando se amei é 

verbo, aflui-lhe à mente um pomposo cortejo de formas, a configurar 

sobejamente a classe gramatical.  
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 Como o linguista ilustra a cima, o verbo, na língua portuguesa, é repleto de formas 

verbais, diferente de to praise, no inglês, por exemplo, em que apresenta apenas quatro 

formas verbais. E esses diversificados traços, essa riqueza morfológica, facilita a identificação 

dessa classe na língua, pois na medida em que escolhemos um verbo uma gama de outras 

conjugações surge em mente. Macambira (2001) ainda traz a classificação tradicional dos 

vocábulos em classes de palavras, que remonta aos gramáticos gregos e latinos, tem como 

suporte critérios mórficos, sintáticos e semânticos, sem estabelecer uma gradação de 

significância. O que pode surgir é, em diferentes contextos, o predomínio de um critério em 

relação ao outro. 

No Português, as palavras são agrupadas em dez classes, de acordo com a gramática 

tradicional, sendo denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. Câmara Jr (1970), 

em Estrutura da língua portuguesa, realiza uma nova classificação das classes de palavras. 

Para esse estudioso, os vocábulos formais do português se agrupam primeiramente, em quatro 

classes que são: o nome, o verbo, o pronome e os conectivos. As três primeiras classes são 

compostas de palavras variáveis, ou seja, que se flexionam, enquanto a última é formada de 

palavras invariáveis, que não se flexionam. 

Segundo Rosa (2011), a tradição gramatical greco-latina identificou, na palavra, 

características de três tipos, semânticas, morfológicas e sintáticas. Em consequência desse 

embaraçado de propriedades semânticas, morfológicas e sintáticas, as palavras foram 

classificadas em classes de palavras, ou, na nomenclatura tradicional, em partes do discurso. 

Em decorrência dessa tradição gramatical, consideram-se as palavras do português como 

concernentes às dez classes de palavras, que de acordo com Rosa (2011) são; nome, artigo, 

adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Embora 

essa estudiosa as classifique em dez, existem autores que não as classificam dessa maneira. 

Basilio (2014, p. 21) ao tratar das classes gramaticais e categorias lexicais afirma que 

“damos tradicionalmente o nome de classes de palavras ou partes do discurso a conjuntos 

abertos de palavras, definidos a partir de propriedades ou funções semânticas e/ ou 

gramaticais”. Ou seja, são vocábulos classificados em grupos definidos a partir da função 

gramatical e do sentido que possuem na língua. E continua: 

 

As classes de palavras são de importância crucial na descrição de uma língua 

porque expressam propriedades gerais das palavras. Por exemplo, é 

impossível descrever os mecanismos gramaticais mais óbvios, como a 

concordância de gênero e número do artigo com o substantivo, se não 

determinarmos o que é substantivo e artigo.  
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Mediante o entendimento dessa estudiosa, os grupos de palavras existentes em uma 

língua contém relevância na definição de um idioma, pois exteriorizam características gerais e 

específicas dos vocábulos. Nesse sentido, as palavras de uma língua podem ser categorizadas 

de diferentes modos. Na própria gramática existem as várias classificações que os vocábulos 

possuem, sendo que, na Língua Portuguesa, destinam-se dez classes gramaticais para o 

agrupamento de termos, palavras, expressões afins. Tendo como exemplo, Basilio (2014) diz 

que categorizamos as palavras quanto à acentuação em átonas ou tônicas, e as tônicas em 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas, o que se convencionou chamar de classes de 

palavras ou categorias lexicais corresponde a uma classificação específica, a partir de critérios 

semânticos ou gramaticais.  

Basilio (2014, p. 22) afirma que as gramáticas escolares muitas vezes definem as 

classes gramaticais apenas por critérios exclusivamente semânticos. “nesse caso se enquadra, 

por exemplo, a definição do substantivo como palavra que designa seres; ou a definição de 

verbos como palavras que se referem a ações representadas no tempo”. E continua afirmando 

que, essa predominância pelo critério semântico está relacionada à herança filosófica da 

gramática tradicional. Assim, as classes de palavras são necessárias para a descrição 

gramatical, e, por conseguinte, não devem ser analisadas apenas por um critério, e sim pelos 

critérios morfológicos, sintáticos e semânticos, simultaneamente.  

A seção da gramática nomeada como morfologia é a que se dedica ao estudo do 

vocábulo, das classes gramaticais. De Nicola (1997) declara que a morfologia preocupa-se 

com a estrutura, formação das palavras, suas flexões e sua classificação. E que, primeiramente 

é estudada a partir da análise da estrutura das palavras da língua, e são classificadas como 

entes isolados em si, embora saibamos que, na realidade, é inversamente diferente, pois as 

classes gramaticais só podem ser caracterizadas e, respectivamente, classificadas quando 

analisadas às suas funções, os seus comportamentos dentro de frases, orações e textos. Ainda 

ressalta que “a realidade é exatamente inversa: as classes de palavras só podem ser 

devidamente caracterizadas umas em funções das outras, analisando-se o comportamento dos 

vocábulos dentro das orações da língua”. 

Nesse sentido, morfologia é o estudo da palavra dentro da nossa língua. Segundo 

Perini (2006), a morfologia é uma das áreas que se ocupa dos diferentes aspectos das 

expressões linguísticas chamadas de componentes da gramática. É o estudo da estrutura 

interna de uma língua, aquilo que a diferencia das outras línguas do mundo, sendo que, cada 

língua tem a sua morfologia, a sua estrutura gramatical. 
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A morfologia é o estudo da palavra, não das funções que ela pode exercer dentro da 

frase, o que é finalidade da sintaxe, e da composição fônica ou silábica dos vocábulos, o que é 

de interesse da fonologia, mas sim da composição da palavra, observando aspectos como 

variação e invariabilidade como ressalta Sandmann (1997).  Ou seja, a morfologia se 

preocupa com a classificação das palavras levando em consideração que o vocábulo pode ou 

não receber outras unidades linguísticas em sua estrutura, e que o critério semântico, o sentido 

que esse possui é decisivo para a sua classificação morfológica. 

Cunha (2004, p. 76) diz que “as formas linguísticas só terem valor no contexto da 

frase, quer dizer, somente no aspecto funcional: isoladas, as formas não são ainda língua”. As 

palavras existentes em uma língua podem ser classificadas em categorias, e conforme as suas 

características, são agrupadas em diferentes classes de palavras ou classes gramaticais. Essas 

palavras são classificadas de acordo com e função que ocupam na língua, sendo que, algumas 

apresentam formas que não variam, são invariáveis, e outras que mudam a sua forma 

flexionando-se, sendo chamadas de variáveis. Conforme Sautchuk (2010, p. 15):  

 

 

As palavras existentes em qualquer língua são agrupadas em várias classes, 

conforme a semelhança de formas que apresentam paradigmaticamente, ou, 

para alguns autores, conforme o tipo de funções que podem desempenhar no 

eixo sintagmático ou, ainda, conforme o sentido que podem expressar. 

 

 

A estudiosa ressalta ainda que a existência dessas classes gramaticais se justifica tanto 

pela necessidade de organizar o repertório tão imenso de palavras que existem no português, 

quanto pelo fato de representarem um modelo, que têm características estruturais que 

possibilitam contrair ou não determinadas funções sintáticas, possibilitando diferentes 

construções de sentido. Com isso, percebemos que forma, função e sentido estão diretamente 

ligados para dilucidar os fenômenos linguísticos. Sendo a forma relacionada aos elementos 

estruturais da língua, função à posição ocupada no eixo sintagmático e o sentido à relação das 

coisas, que também pode estar associado a fatores de ordem extralinguística. 

Azeredo (2010) afirma que, tradicionalmente, as classes de palavras são definidas 

mediante as suas propriedades semânticas, morfológicas e sintáticas. E essa variedade de 

padrões é necessária, visto que quando utilizamos vocábulos para alcançarmos um objetivo, 

seja a comunicação, seja a escrita de um texto, utilizamos palavras diferentes, que possuem 

significados e funções diferenciadas. O estudioso afirma que o verbo tem muitas funções da 

língua, mas “predicar” é a sua função essencial. Azeredo (2010, p. 75) declara que “o ato de 

predicar constitui ordinariamente uma declaração sobre um conceito, e só é possível graças ao 
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verbo”. Também considera dez as classes gramaticais existentes no português, e explicadas 

nas gramáticas tradicionais, tais como: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, 

conjunção, preposição, advérbio e interjeição. 

Câmara Jr (1970), em sua obra Estrutura da língua portuguesa realiza uma 

classificação baseada em dois critérios. Segundo ele, os vocábulos formais do português se 

agrupam primeiro, segundo um critério morfossemântico, em quatro classes, que são: o nome, 

o verbo, o pronome, e os conectivos. As três primeiras classes são constituídas de palavras 

variáveis, enquanto a última é formada de palavras invariáveis. De acordo com ele, o verbo se 

distingue no grupo nessa primeira classificação, pelo seu paradigma flexional, pois apresenta 

flexão de tempo-modo e número-pessoa, mostrando-se mais flexionado, enquanto o nome e o 

pronome são palavras que compõem o mesmo processo flexional, sendo dotadas de número e 

gênero. Em relação aos sentidos, o nome menciona as coisas e os seres, permitindo que o 

locutor e o interlocutor os designem sem o reforço da situação. Já o pronome, efetua uma 

referência situacional a um ser. A distinção entre esses dois dar-se, de um lado, na natureza da 

significação, e de outro, em certas propriedades que o pronome tem e faltam ao nome.  

No segundo critério, Câmara Jr (1970) divide os nomes, os pronomes e os conectivos 

de acordo com características sintáticas. Afirma que o nome e o pronome podem ser 

substantivos, adjetivos ou advérbios, e os conectivos, conjunções ou preposições, e ressalta 

que essas atribuições só podem ser identificadas no contexto empregado. O que se entende de 

acordo com o pensamento desse estudioso é que as palavras não são classificadas apenas pelo 

critério morfossintático, mas, também, pelo semântico, pois a função que elas ocupam em 

determinado contexto será essencial para dizer a que classe gramatical pertencem.  

Basilio (2014) declara que o assunto critérios de classificação das palavras é muito 

discutido pelo fato de requerer reflexões, que devem considerar questões como: classificar as 

palavras por um critério ou por vários critérios, e que critérios seriam os mais apropriados 

para realizar tais classificações. A autora ainda destaca que as classes gramaticais 

correspondem a uma combinação de propriedades morfológica, sintáticas e semânticas. 

Nesse sentido, as palavras possuem, e obedecem, padrões gramaticais para obterem 

sua classificação como pertencente à determinada classe gramatical na Língua Portuguesa. 

Embora a gramática tradicional limite rotulações às palavras como sendo fixas, sabemos que, 

na língua, o contexto é um fator primordial para a construção de sentido e, respectivamente, 

às classificação das palavras. Neves (2012, p. 189) declara que “categorias e processos não se 

perfilam automaticamente, e muito menos previamente, a não ser pela vocação de 

determinadas categorias para determinadas funções”. Ou seja, as categorias gramaticais são 
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elegidas mediante a função que o vocábulo detém ou almeja adquirir em determinada 

situação. E não consente que a correspondência das palavras sejam dadas uma a uma, ou que 

aconteça enquadramentos fixos, pois se assim acontecesse, a língua não funcionaria como 

linguagem, devido a multiplicidade de sentidos e de efeitos que ela cumpre. 

Além do mais, Neves (2012, p.189) exterioriza que: 

 

 

A sua natural indeterminação, a multifuncionalidade de seus itens, a fluidez 

de fronteiras, a existência natural de permeações categoriais, isto é o que 

permite que a língua diga aquilo que é necessário, que é bom e que é 

relevante ser dito, bem como aquilo que é belo e encanta com a palavra. 

  

 

Sendo assim, a estudiosa enfatiza que a língua, por ser funcional, é indeterminada, e a 

existência, ao longo do tempo, de permeações categoriais, é algo natural a ela. Devido à 

multifuncionalidade dos elementos gramaticais ela é instável, não estando pronta, assim como 

a sua gramática, que, conforme Neves (2012) a ilustra como um edifício de doutrina 

petrificada, à parte da linguagem, que precisa ser observado como o mundo em que nos 

movemos quando falamos, lemos, escrevemos que é o mesmo mundo em que nos movemos 

quando refletimos sobre a linguagem. 

Neves (2012) enfatiza que a ideia de concepção de categoria é fundamental, embora 

não seja interessante a rotulação de que categorias têm uma importância em si, à medida de 

ser suficiente aprender os nomes das categorias da língua, como as classes de palavras, para 

conhecê-las. Porquanto, a implantação dessas classes possui significância pelo que retratam 

no todo do sistema e de seu funcionamento. A estudiosa afirma que de modo algum cada 

classe tem uma única e determinada função, como geralmente defende a gramática 

tradicional, como também cada função é desempenhada por uma única e determinada classe 

de palavras. Isso se justifica pelo fato de que nem sempre são evidentes os marcos de uma e 

outra classe ou entre uma e outra função, e isso mostra a maleabilidade da língua. Voltar-se 

apenas ao reconhecimento das unidades e das classes representa adentrar no funcionamento 

de um sistema obscuro. 

Neves (2012, p. 203) mostra que: 

 

Essa multifuncionalidade diz respeito não apenas ao funcionamento no nível 

da estrutura das construções (sintático), mas também ao funcionamento no 

nível dos significados (semântico) e ao funcionamento no nível da interação 

linguística e da estrutura da informação (pragmático). 
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Em harmonia com o ponto de vista de estudiosos funcionalistas, as unidades 

multifuncionais não se deixam fixar em conjuntos estagnados, com limites fixos. É claro que 

para determinadas situações se considera um padrão esperado, pois o uso está adentrado nas 

relações sociais, o faz com que haja a implantação da norma linguística. Nesse contexto, a 

norma é considerada uma atividade natural e estabelecida pelos usos, portanto, em relação às 

classes de palavras, elas não correspondem a apenas uma função específica, ou mutuamente. 

Tal qual Neves (2012) existe uma relação entre as classes e as funções que elas obtêm, 

como também delimitações e deslizamentos categoriais, e há superposições funcionais, tudo a 

compor um aparato aberto à criação infinita de sentidos e de efeitos pelo uso da palavra. 

Quanto à classificação das palavras, em determinados usos, pode existir certa dificuldade de 

afirma-las como pertencentes à determinada classe ou subclasse, e o que decidirá a qual classe 

gramatical determinada palavra pertence é a função que ela desempenha no contexto em que 

está inserida. Sobre essa observação Neves (2012, p. 206) revela: 

 

 

Isso se observa claramente nas lições específicas que se oferecem sobre as 

diversas classes (e subclasses) de palavras: por exemplo, o verbo é 

caracteristicamente votado a ser um núcleo de predicado, mas há núcleos de 

predicados que não são verbos (predicados nominais); por outro lado, há 

verbos que podem não constituir núcleo do predicado, funcionando apenas 

como auxiliares ou modalizadores junto de outro verbo, que, esse sim, é o 

núcleo do predicado. 

 

 

A ilustração descreve a ausência de rigidez de conceitos normativos dados às classes 

da língua. Traz o verbo como exemplo, retratando que ele geralmente é votado a ser o núcleo 

de predicados, embora existam predicados que não são compostos por verbos, como é o caso 

dos predicados nominais. De outro modo, também, existem verbos que não se enquadram 

para firmar núcleo de predicado, como é o caso dos verbos auxiliares.  

Sobre as classes de palavras como complexas categorias gramaticais, a descrição 

funcional de Langacker (1987) trata das classes como categorias complexas, apresentando-as 

como protótipos; mostra, também, que é viável incluir a organização funcional interna de uma 

construção em sua classificação gramatical. Discute que a caracterização funcional deveria ser 

aplicável a todos os membros do sistema operacional nominal denominado classe.  

Entre os relacionamentos categorizados em uma categoria complexa, Langacker 

(1987) distingue não só categorização por esquema, mas também a categorização por 

protótipo ou extensão. Observa a categorização por dois modos como "intrinsecamente 

relacionados e descritíveis como aspectos de um fenômeno unificado", e seu modelo de rede é 
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uma 'síntese' da categorização por protótipos e esquemas. A categorização por protótipo 

oferece uma perspectiva sobre as classificações que não é tanto alternativa, e sim, estática. 

Tanto a categorização por esquema quanto a categorização por protótipo podem ser utilizadas 

para envolver comparando uma estrutura de evento ou alvo de uso com uma unidade 

convencionalizada ou padrão. 

Mediante Lagancker (1987) a instanciação implica que todas as especificações da 

norma são satisfeitas pelo evento de uso, assim, as mudanças acrescentadas às normas 

gramaticais são ocasionadas devido ao uso. O padrão é então visto como um esquema que só 

difere das suas instanciações no grau de granularidade. A extensão da norma, por outro lado, 

implica que a estrutura de destino é sancionada apenas parcialmente pelo padrão ou se desvia 

dele. O padrão é concebido como o protótipo da categoria. Através desse pensamento, segue-

se que uma abordagem 'natural' de classificação das palavras não deve apenas procurar 

generalizações esquemáticas, mas deve também ter em conta a ocorrência de protótipos e 

menos prototípicos instâncias de uma classe. Em vez de considerar todos os membros de uma 

classe como sendo totalmente compatíveis com um esquema, a categorização por protótipo é 

baseada no que é concebido para ser uma instância de protótipo de classe. Prototipicalidade 

assim resulta em "graus de associação com base em graus de semelhança". 

Lagancker (1987) cita que os critérios usados para resolver sobre o protótipo de uma 

classe particular, e com eles, os protótipos de si, são bastante divergentes. 

Semântica/intrínseco argumentos podem ser distinguidos de argumentos que dizem respeito à 

implementação estrutural de funções internas específicas. Em suma, uma abordagem 

funcional sobre a composição dá prioridade para as funções em vez de constituintes 

gramaticais e postula que uma descrição precisa e a classificação de unidades simbólicas 

devem basear-se numa análise funcional, que inclui o externo e a organização funcional 

interna da unidade em questão. Estes níveis funcionais situam-se em uma escala de 

classificação de configurações funcionais. 

Em relação à prototipicidade Taylor (1995) compreende protótipo como afetos que 

estão presentes na categorização humana. No entanto, o significado de categorização de 

protótipo, para a teoria linguística, ainda é um debate relacionado à matéria. As construções 

da língua são entidades complexas, que precisam ser caracterizadas simultaneamente por 

várias perspectivas, observando as partes que as compõem, a configuração das peças para o 

significado geral da construção semântica, pragmática, o valor da construção do discurso e 

assim por diante. Precisamente por causa de sua complexidade, as construções são 

susceptíveis a dar origem a efeitos de protótipo.  
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Nesse seguimento Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 20) dizem que “sob o rótulo 

de prototipicidade, o funcionalismo trabalha com a premissa de que os elementos linguísticos 

dos distintos níveis de análise não são discretos”. Assim, a abordagem funcionalista colabora 

para o entendimento das classes de palavras de uma maneira diferente da abordagem 

tradicional da gramática, pois traz o conceito de prototipicidade, segundo o qual reflete as 

classes a partir de um contínuo, ressaltando que a classificação dos vocábulos em classes não 

deve resultar em categorias estanques, acabadas, tendo em vista as relações existentes entre 

elas; há palavras que têm características de outras, talvez por que estejam migrando de uma à 

outra.  

Portanto, é importante realizar a análise funcional da palavra dentro de textos ou 

frases, para que se possa identificar a sua função e, respectivamente, a sua classe gramatical. 

Sendo necessário, para isso, observar o aspecto morfossintático e também semântico das 

palavras. Sautchuk (2010, p.18) diz que [...] “a classificação das palavras que compõem 

principalmente o sistema aberto da língua, mas, em muitos casos, também o sistema fechado, 

depende muito de seu “comportamento” na cadeia falada”. O que confirma o que foi dito 

anteriormente. A estudiosa ainda ressalta que a língua não funciona em relação a um único 

eixo (paradigmático ou sintagmático). Sendo assim, é de muita importância que se observe a 

posição ocupada pela palavra, ou seja, que a analise em todos os eixos, para que assim, possa 

identificá-la quanto à classe de palavra adequada. 

 Se compararmos essa observação acima com os conceitos provenientes do livro 

didático ou das gramáticas normativas detectaremos algumas divergências, pois ambos, em 

grande parte, trazem conceitos fixos, é como se certa palavra fosse destinada a ser apenas 

substantivo ou verbo, por exemplo, e sabemos que a realidade não é essa, o contexto, o uso 

definirá o seu sentido e, respectivamente, a sua função na língua.  

 Realizar uma estreita relação entre classes e funções, por elas desempenhadas, não é 

defender que cada classe corresponda exatamente a uma função, e vice-versa, na perspectiva 

do funcionalismo linguístico. Longe disso, o que se compreende é que não existe uma única 

relação entre as classes de palavras e as suas atribuições, porém, como explica a funcionalista 

Neves (2012, p. 206), “há fluidez de delimitações, há deslizamentos categoriais e há 

superposições funcionais, tudo a compor um aparato aberto à criação infinita de sentidos e de 

efeitos pelo uso da palavra”. A estudiosa continua, mostrando que essa passagem é observada, 

por exemplo, nas lições que trabalham com as diferentes classes e subclasses de palavras. 
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[...] por exemplo, o verbo é caracteristicamente votado a ser um núcleo de 

predicado, mas há núcleos de predicados que não são verbos (predicados 

nominais); por outro lado, há verbos que podem não constituir núcleo do 

predicado, funcionando apenas como auxiliares ou modalizadores junto de 

outro verbo, que, esse sim, é o núcleo do predicado. 

  

 A citação ilustra que, em relação à classificação das palavras, dos elementos 

linguísticos, em determinados usos, torna-se difícil declarar que determinado item gramatical 

pertence a tal classe ou subclasse. Por isso, é necessário analisar, primeiramente, a função, o 

sentido que esse adquire na situação de comunicação que se encontra.  Ainda segundo Neves 

(2012, p. 206) ressalta que reconhecer essas “indefinições” na categorização é compreender 

que “a língua não é uma entidade engessada e composta de compartimentos que devam 

apenas ser rotulados sem atenção para seu funcionamento, que é altamente sensível à 

necessidade de produção de sentido em interação”. O que implica dizer que olhar para o 

contexto, para a situação comunicativa é encontrar o necessário para a compreensão do 

elemento linguístico. A ausência de rigidez de categorias gramaticais, de funções, de formas, 

deve ser considerada sob diferentes pontos de vista a que a linguagem está ligada. 

Portanto, sabemos que as palavras se relacionam umas com as outras e, de acordo com 

essas relações, acabam obtendo sentidos e funções diferentes. O contexto em que são 

empregadas, ou outros fatores linguísticos ocorrentes, influenciam de forma direta o sentido e 

a classe gramatical que um vocábulo adquire em diferentes situações. Sendo assim, a escola e 

os educadores devem atentar para que no ensino de gramática na escola esteja presente, 

também, questões que envolvam essas discussões, que estudem os fenômenos gramaticais 

tendo como estratégia de exploração o universo textual, levando em consideração os valores e 

funções que esses fenômenos provocam e adquirem nos usos da fala e da escrita dos usuários, 

para que possivelmente ocorram mudanças  no ensino da morfologia, e assim, das classes de 

palavras. 

Nesse sentido, o estudo das classes de palavras deve ser caracterizado, analisado e 

abordado de uma forma contextualizada, que é exatamente oposta à noção de isolar elementos 

e trata-los como autônomos, levando-se em conta todos os fatores gramaticais existentes no 

contexto, os lugares que esses estão ocupando, as relações estabelecidas no texto com outros 

itens, bem como os objetivos que cumpridos, pois esses fatores justificam e explicam os 

comportamentos que esses elementos obtêm e têm na língua. 

A seguir, enfatizaremos discussões em torno da classe de palavra escolhida para o 

trabalho, a saber, o verbo e suas funcionalidades na língua. 
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3.2 Abordagem Linguística 

 

Somos conscientes de que para nos relacionarmos e interagirmos com as pessoas no 

seio da sociedade faz-se necessário o uso da linguagem, e que não há uma única forma de 

fazer uso dessa linguagem, pois existem diferentes manifestações linguísticas que são capazes 

de transmitir comunicação aos usuários.  

Ao longo do tempo, a linguagem deixou de ser compreendida apenas como a 

expressão do pensamento e passou a ser vista também como um instrumento de comunicação, 

que envolve um interlocutor e uma mensagem que precisa ser compreendida. Essa forma de 

percepção da língua é considerada como uma concepção que contempla a linguagem como 

instrumento de comunicação, como meio, objetivo para a comunicação. Nessa concepção, o 

falante tem uma mensagem, ou seja, informações que devem ser repassadas para outro. De 

acordo com Geraldi (1984) essa concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua 

como um código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao 

receptor certa mensagem. 

Essa concepção nos recorda a inserção dos estudos de Roman Jakobson no ensino de 

Língua Portuguesa. No final da década de 1960, esse linguista veio ao Brasil trazendo e 

deixando consideráveis contribuições. De acordo com Martelotta (2009), para o autor, a 

linguagem apresenta uma variedade de funções, mas para que possamos compreender cada 

uma delas, devemos levar em conta os elementos constitutivos de todo ato de comunicação, a 

saber: remetente, mensagem, código e destinatário. 

Segundo Travaglia (2008, p. 22): 

 

 

Nessa concepção a língua é vista como um código, ou seja, como um 

conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de 

transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor. Esse 

código deve, portanto, ser dominado pelos falantes para que a comunicação 

possa ser efetivada. Como o uso do código que é a língua é um ato social, 

envolvendo consequentemente pelo menos duas pessoas, é necessário que o 

código seja utilizado de maneira semelhante, preestabelecida, convencionada 

para que a comunicação se efetive. 

 

 

 Essa concepção revela que todo falante tem uma mensagem para transmitir ao seu 

ouvinte, ou seja, para o outro, e o processo de comunicação acontecerá se os indivíduos que 

estão interagindo utilizarem um código semelhante, um conjunto de signos, e que tenham 

consciência do que significam, para que assim, possam transformá-los em mensagens, em 
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informações. A limitação dessa concepção de linguagem está no papel passivo do receptor; 

ela está associada à gramática descritiva. 

Pela linguagem se dá a interação social entre os indivíduos, através dela podemos 

falar, perguntar, responder, cantar e até mesmo discutir com o outro. Ela desempenha um 

papel importante no processo de comunicação e nas relações sociais entre as pessoas. Todo 

indivíduo falante de uma dada língua possui um conhecimento internalizado da língua, e esse 

conhecimento é transmitido e concretizado através da linguagem. A função essencial da 

língua, segundo Geraldi (1984), é possibilitar que a comunicação entre as pessoas exista e que 

haja interação entre elas. A comunicação linguística se dá por meio da oralidade ou da escrita. 

O autor declara que a língua é produzida na sociedade, e sua reprodução é um fato do 

cotidiano, que está localizado no tempo e no espaço da vida das pessoas. Sobre as mudanças 

existentes numa língua, Geraldi (2012, p. 35) considera: 

 

 

Todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma sociedade ou 

comunidade na qual todos falem da mesma forma. A variedade linguística é 

o reflexo da variedade social e, como em todas as sociedades existe alguma 

diferença de status ou de papel, essas diferenças se refletem na linguagem. 

Por isso, muitas vezes percebem-se diferenças na fala de pessoas de classe 

diferente, de idade diferente, de sexo diferente, de etnia diferente, etc. 

 

 

Existem diferenças na língua que compreendem as normas tradicionais estabelecidas 

pela gramática normativa e os usos reais da língua. Essa língua tida como um objeto da 

sociedade é diversificada e constantemente sujeita a variação. Assim, existem diferenças 

linguísticas entre aquilo que é pregado na gramática tradicional, que impõe normas 

regulamentárias aos seus usuários, e os usos reais de funcionamento da língua. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que as variações são ocasionadas ou por fatores internos à língua ou por 

fatores externos, sociais. 

A língua não é uma abordagem autossuficiente que segundo Bagno (2013) pode ser 

analisada sem que se leve em conta os seus usuários e suas interações sociocomunicativas, 

pois sem falantes não existe a língua, e a língua só existe quando em uso, manifestada através 

do discurso. Nessa acepção, a gramática da língua se constrói a partir dos usos que os 

indivíduos fazem dos aspectos verbais que estão à sua disposição, no sistema linguístico. 

Quando esses elementos se mostram insatisfatórios, os falantes formam novos meios, através 

de reestruturações, reinterpretações, ressignificações de dados já existentes da língua. Assim, 

gramática e discurso possuem uma relação íntima, pois um alimenta o outro. 
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Segundo Castilho (2014) a língua pode ser definida como uma entidade dinâmica, pois 

está sempre em movimento, sofrendo alterações devido às mudanças recebidas; é uma 

atividade constitutiva, ou seja, que não está pronta, pelo contrário, a cada dia, devido aos 

neologismos, aos processos de gramaticalização que as palavras e expressões sofrem, e às 

variações linguísticas, que atendem às necessidades de comunicação de uma comunidade, 

essa língua recebe alterações e novos conhecimentos. 

A língua é composta por inúmeras variantes de fala, que não prejudicam a 

comunicação, desde que respeitem a disposição das palavras e as relações entre elas, ou seja, 

desde que se adequem aos diferentes contextos linguísticos. O linguista Bagno (2013, p. 37) 

discute que “a língua é instável porque a sociedade é instável”, ou seja, esse estudioso 

compreende que aquilo que é humano está sujeito à variação e à mudança, sendo assim, ele 

cita que nada é mais humano do que a língua que falamos. E como o homem está em 

constante construção, essas variações decorrem de fatores sociais, culturais e regionais, que 

são localizadas no tempo e no espaço específico. Assim, para cada situação existe uma 

variação linguística mais adequada, que deve estar sempre de acordo com o receptor e com os 

propósitos da comunicação.  

Apesar de a língua ser uma criação coletiva, que representa um determinado grupo 

social, cada usuário a utiliza de uma maneira singular, particular.                                                                                         

A forma da língua é criada de acordo com as necessidades de cada falante, que dela se 

apropria para se comunicar. É um sistema complexo que está constantemente em fluxo de 

mudança. Ela detém combinações infinitas, e os falantes são seres independentes que 

interagem uns com os outros de formas bastante diversificadas. Cada indivíduo possui uma 

história diferente, está inserido em um contexto sócio-político e econômico incomum, que 

possui formações ideológicas diferenciadas, e isso faz com que a sua forma de compreender, 

entender e fazer uso da língua ocorra de maneiras divergentes. 

Nesse sentido, a função da língua é permitir a interação de seus falantes, embora o seu 

uso seja universal e generalizado nos diferentes grupos de pessoas inseridos na sociedade. 

Possui um caráter social, e isto é uma de suas características mais evidentes, pois denuncia a 

que comunidade ela está ligada. É, portanto, segundo Saussure (2006), uma parte social da 

linguagem, que é exterior ao indivíduo, e, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la. Só 

existe de acordo com o contato estabelecido com os membros da sociedade. 

Saussure (2006) compreende a língua como um sistema de signos que pertencem a 

uma comunidade de falantes, localizada em um determinado tempo. É um meio de se 

comunicar, sendo definida como a parte social linguagem. Martelotta (2013, p. 116) diz: 



57 
 

 

 

Para Saussure a língua é um sistema supraindividual utilizado como meio de 

comunicação entre os membros de uma comunidade. O entendimento 

saussureano é o de que a língua corresponde à parte essencial da linguagem e 

constitui um tesouro – um sistema gramatical – depositado virtualmente nos 

cérebros de um conjunto de indivíduos pertencentes a uma mesma 

comunidade linguística. Sua existência decorre de uma espécie de contrato 

implícito que é estabelecido entre os membros dessa comunidade. Daí seu 

caráter social. Para Saussure, o indivíduo, sozinho, não pode criar nem 

modificar a língua. 

 

 

O linguista genebrino estabeleceu distinções relativas aos fenômenos da linguagem, 

nomeando-os através de dicotomias. Segundo Martelotta (2013, p. 115) “O termo dicotomia 

designa a divisão lógica de um conceito em dois, de modo que se obtenha um par opositivo”. 

A distinção língua/fala foi uma das oposições fundamentais para os estudos da linguística, 

como também a diacronia e a sincronia, que são duas formas diferentes de se observar e 

estudar a língua. Assim, a linguagem possui um lado social, denominado língua, e um lado 

individual, criativo, denominado fala. A diacronia observa a língua a partir da sua evolução ao 

longo do tempo, por outro lado, a sincronia objetiva explicar o funcionamento de uma língua 

num dado tempo específico.  

A língua é um instrumento de comunicação utilizado pelos participantes de um corpo 

social para assegurar o entendimento da fala. Sofre diferentes tipos de influências: sociais, 

geográficas, regionais, culturais, psicológicas etc. que apresentam estilos diferentes, o que 

acarreta nas diferentes formas de uso e de interferência à língua. É a parte social da 

linguagem, ou melhor, ela pertence a um grupo social, a uma comunidade, que age sobre ela 

conforme a sua vontade, a sua necessidade. Entretanto, cada sujeito que faz uso da língua, o 

faz segundo a sua vontade, o que resulta nas particularidades. Assim, cada falante retém uma 

parte desse sistema, que, aliás, não está pronto, acabado e perfeito, em nenhum indivíduo. 

Rocha Lima (2013, p. 36) compreende que “a língua é um sistema: um conjunto 

organizado e opositivo de relações, adotado por determinada sociedade para permitir o 

exercício da linguagem entre os homens”. Isto é, a língua é um conjunto de elementos que são 

disponíveis aos falantes de um idioma com o propósito de comunicação. Nela existe a 

diferenciação e a unificação, tendências que resultam no equilíbrio da língua. A diferenciação 

corresponde à força natural que a língua tem, sua espontaneidade, sua tendência para a 

variação, já a unificação está relacionada à força autoritária, conservadora da língua, que 

corresponde à pregação da gramática normativa. Além disso, Rocha Lima (2013) ainda 
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ressalta que o acervo de sons, as estruturas vocabulares e os processos sintáticos da língua são 

impostos pela sociedade, que os impõe a todos os membros de uma comunidade linguística.  

É significativo compreendermos o estudo da língua como princípio básico para o 

entendimento de um texto e do seu contexto, levando em consideração que a gramática exerce 

um elevado grau de importância para a compreensão dos sentidos das palavras na sociedade, 

pois para se comunicar, falar e produzir textos, todo falante e usuário de uma língua faz uso 

da gramática. Antunes (2003) afirma que se alguém é capaz de falar uma língua é então capaz 

de usar, apropriadamente, as regras fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas dessa 

língua na produção de textos interpretáveis e relevantes. E deixa bem claro que não existe 

falante sem conhecimento de gramática, por mais que o indivíduo, às vezes, não seja 

consciente do quanto sabe e do quanto faz uso dele. 

Segundo Rosa (2011), a tradição gramatical greco-latina identificou, na palavra, 

características de três tipos, semânticas, morfológicas e sintáticas. Em consequência desse 

embaraçado de propriedades semânticas, morfológicas e sintáticas, as palavras foram 

classificadas em classes de palavras, ou, na nomenclatura tradicional, em partes do discurso. 

Em decorrência dessa tradição gramatical, consideram-se as palavras do português como 

concernentes às dez classes de palavras, que de acordo com Rosa (2011) são: nome, artigo, 

adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Embora 

essa estudiosa as classifique em dez, existem autores que não as classificam dessa maneira. 

As palavras existentes em uma língua podem ser classificadas em categorias, e 

conforme as suas formas, são agrupadas em diferentes classes de palavras ou classes 

gramaticais. Essas palavras são classificadas de acordo com a sua forma e função na língua, 

sendo que, algumas apresentam formas que não variam, e outras que mudam a sua forma 

flexionando-se, sendo chamadas de variáveis. Conforme Sautchuk (2010, p. 15):  

 

 

As palavras existentes em qualquer língua são agrupadas em várias classes, 

conforme a semelhança de formas que apresentam paradigmaticamente, ou, 

para alguns autores, conforme o tipo de funções que podem desempenhar no 

eixo sintagmático ou, ainda, conforme o sentido que podem expressar. 

 

 

A estudiosa ressalta ainda que a existência dessas classes gramaticais se justifica tanto 

pela necessidade de organizar o repertório tão imenso de palavras que existem no português, 

quanto pelo fato de representarem um modelo, sendo que, têm características estruturais que 

possibilitam contrair ou não determinadas funções sintáticas, possibilitando diferentes 

construções de sentido.  
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Castilho (2016) afirma que para compreendermos o que seja verbo é necessário 

identificarmos suas propriedades gramaticais, semânticas e discursivas. E o estudo dessas 

propriedades explica como usamos e como criamos os verbos, diferenciando-os das demais 

classes de palavras do português. Assim, esses possuem características que procedem de todas 

essas áreas. 

Do ponto de vista morfológico, Castilho (2014) afirma que os verbos são 

compreendidos como a classe que apresenta um radical e morfemas flexionais sufixais 

específicos, e que podem aparecer sozinhos ou acompanhados de outros verbos, sendo 

considerados plenos ou auxiliares. Do ponto de vista sintático o verbo se destaca dentre as 

outras classes por possuir a função de organizar a sentença. E do ponto de vista semântico, os 

verbos representam os estados das coisas. Já em relação ao conceito, existem, portanto, 

definições, gramaticais, semânticas e discursivas dessa classe. Quer dizer, o verbo possui 

propriedades gramaticais que podem ser compreendidas pela sua particularidade gramatical, 

pelo seu sentido e pelo seu domínio discursivo. Quando se trata de uma definição gramatical, 

seja de qualquer classe de palavra, toma-se em conta sua morfologia e sua sintaxe.  

Com isso, percebemos que forma, função e sentido estão diretamente ligados para 

dilucidar os fenômenos linguísticos. Sendo a forma relacionada aos elementos estruturais da 

língua, a função à posição ocupada no eixo sintagmático e o sentido à relação das coisas, que 

também pode estar associado a fatores de ordem extralinguística. 

Adentrando as discussões relativas aos verbos selecionados para o estudo, iniciaremos 

trazendo algumas compreensões de gramáticos e linguistas da nossa língua sobre tais. Em 

relação à classe gramatical verbo Bagno (2013, p. 214) em sua Gramática de Bolso do 

Português Brasileiro destina uma seção para o estudo do verbo Haver. O linguista trabalha o 

uso adverbial de Haver e cita que: 

 

 

As radicais transformações sofridas pelo verbo haver levaram ele a se 

gramaticalizar como advérbio na expressão de tempo passado. Com isso, 

ele se tornou invariável e dispensado de estabelecer correlação temporal 

com os demais verbos do enunciado. Além disso, é perfeitamente correto o 

emprego do advérbio atrás para reforçar a ideia de passado expressa por 

haver. 

  

 

 O gramático diz que o verbo Haver sofreu muitas modificações, que o levou a passar 

pelo processo de gramaticalização, transformando-o em advérbio na expressão de tempo 

passado. Quando esse verbo possui a função de advérbio, ele torna-se invariável, 

impossibilitado a estabelecer relações de tempo com os outros verbos da oração. Bagno 
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(2013) enaltece que Haver deve ser ensinado na escola, dando ênfase a diferenciação de a e 

há, e a não conjugação de haver no plural quando é verbo apresentacional. 

 Ressalta, ainda que os verbos apresentacionais são verbos que não exercem predicação 

por apresentarem sintagmas nominais no caso absolutivo. E a tradição gramatical considera 

que com os verbos Ter, Fazer e Haver o sintagma nominal é acusativo, objeto direto, 

enquanto ser, estar, ficar e existir o sintagma nominal é nominativo, sujeito. 

 Para a compreensão dos diferentes estudos em torno dos verbos “Existir, Haver e Ter” 

é necessário que se realize, anteriormente, uma discussão sobre o entendimento da classe 

gramatical em questão. Portanto, verbo é a classe gramatical que coloca a língua em 

movimento, e, consoante algumas definições expostas por livros didáticos e gramáticas 

normativas, expressa ação, estado e fenômeno da natureza, ambos situados no tempo. Antes 

de trazermos discussões específicas sobre essa classe, faremos uma breve ressalva sobre o seu 

ensino em sala de aula. 

O estudo do verbo nas aulas de língua portuguesa tem se tornado um tormento para 

alguns alunos. A obscura morfologia do português, e a predominância da memorização das 

questões que envolvem essa classe, têm tornado esse estudo fatigante e desanimador. Existe 

um bloqueamento no meio dos alunos em função do estudo do verbo, de como esse ensino 

tem sido repassado e cobrado na escola. Ferrarezi Junior (2014) acredita que, provavelmente, 

esse obstáculo se dê em virtude da lonjura entre o que as gramáticas normativas pregam e 

defendem severamente e o uso de algumas formas verbais, daquilo que se vivencia no 

cotidiano dos indivíduos, na sua realidade. 

Ferrarezi Junior (2014) declara que a maneira mais compreensível de esclarecer essa 

classe a um aluno é da seguinte forma “O verbo é a única palavra que pode ser modificada 

para expressar mudanças em relação ao tempo”. Consoante o estudioso, verbo é uma 

categoria lexical existente no português, e seu estudo está inserido na morfologia, área de 

concentração que realiza reflexões sobre as palavras, suas partes constituintes e suas 

classificações. Desta forma, estudar verbo é uma atividade relativa à morfologia do português, 

e para defini-lo é necessário o uso de critérios morfológicos.  

Já em termos sintáticos, os verbos exercem uma função de núcleo do predicado nos 

predicados verbais. Conforme Rosa (2011, p. 104) “Nesta classe ocorre o maior número de 

palavras que expressam ações e processos”, que estão localizados em algum tempo. A função 

típica do verbo, na oração, é a de predicado. Além disso, os verbos também são fundamentais 

para a constituição das orações. Ao contrário do sujeito, que pode estar ausente na oração, 
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sem verbo não há oração. Aliás, classificam-se as orações conforme o número de núcleos 

verbais existentes. 

O verbo representa a classe que comporta maior riqueza em relação ao critério mórfico 

no português, sendo sujeito a muitas flexões em sua estrutura. É passível às flexões de 

número (singular, plural), pessoa (primeira, segunda e terceira), modo (indicativo, subjuntivo 

e imperativo), tempo (presente, pretérito e futuro) e voz (ativa, passiva e reflexiva). De acordo 

com Sautchuk (2010, p. 24), o verbo “constitui a classe de maior riqueza formal e, por esse 

critério mórfico, torna-se facilmente identificável”. Para a estudiosa Sautchuk (2010, p. 24), 

identificar uma palavra como verbo é mais fácil do que se pensa, pois: 

 

 

Realmente, somente os verbos admitem as desinências próprias de número, 

pessoa, tempo e modo (por exemplo, número –mos; pessoa –ei, tempo –ra; 

modo –va). Como nenhuma das palavras supostamente verbos deixam-se 

anteceder pelos determinantes ou pela palavra tão (ou aceitam sufixo –

mente), fica relativamente fácil diferenciá-las dos substantivos ou dos 

adjetivos.  

 

 

Nesse sentido, compreendemos que, de acordo com esse pensamento, torna-se fácil 

diferenciar o verbo das classes substantivos e adjetivos. Para essa autora, somente os verbos 

admitem desinências próprias de número, tempo, pessoa e modo. Sautchuk (2010) ressalta 

que, do ponto de vista sintático, o reconhecimento das palavras que pertencem à categoria 

verbo também é evidente, pois somente os verbos se relacionam com os pronomes pessoais 

do caso reto. Esse é o motivo de muitos alunos conjugarem as palavras para se certificarem de 

que elas são ou não verbos. 

 Existe oração sem sujeito ou complementos, mas oração sem verbo-predicado não 

existe. Sautchuk (2010, p. 25) afirma que: 

 

 

O verbo é uma das classes gramaticais que mais facilmente se ajusta a uma 

identificação de natureza morfossintática, pois não deixa de ser sempre uma 

palavra inevitavelmente marcada pelas desinências número-pessoais/modo-

temporais e vincula a um pronome do caso reto, ainda que não expresso no 

enunciado. 

  

 

Além de flexionar-se de várias formas, o verbo é termo importante dentro do discurso, 

sendo o tempo um fator primordial para a questão da marca da enunciação. Azeredo (2008) 

diz que morfologicamente o verbo é a classe de palavra capaz de ocorrer nos enunciados sob 

diferentes maneiras (a que chamamos “vocábulos morfossintáticos”) para a expressão das 
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categorias de tempo, modo aspecto, pessoa e número. Já Reis (2010, p. 152) cita que “Dentre 

as classes de palavras, o verbo é a que apresenta um maior número de flexões”. É a classe de 

palavra mais rica morfologicamente, pois agrega um grande número de alterações aos seus 

radicais, e esse conjunto de flexões ou formas verbais denomina-se conjugação. Essa 

conjugação caracteriza-se pelas flexões de número, de pessoa, de voz, de modo, de tempo, 

além das formas nominais. Quanto à sua classificação Reis (2010) afirma que, o verbo pode 

ser classificado como regular, irregular, defectivo, abundante ou anômalo, a depender da sua 

posição, composição e significância no contexto em que está. 

 Enquanto para Mesquita (1999, p. 274) os verbos podem ser classificados como: 

verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes, principal, auxiliar, primitivo, 

derivado, simples e composto. Alguns se classificam em alguma dessas nomenclaturas, outros 

exercem diferentes funções de acordo com o contexto em que esteja inserido. 

Existem diferentes tipos de verbos na Língua Portuguesa. A gramática normativa, que 

estuda apenas as ocorrências da língua padrão, e dita normas de falar e escrever corretamente, 

classifica-os de acordo com à sua formação, seus elementos estruturais e sua função. Nas 

aulas de Língua Portuguesa sempre se estuda sobre os verbos, seu conceito, sua forma e 

demais características. Comunicamo-nos através de palavras, sendo que muitas delas 

representam os verbos. A classificação das palavras existentes da língua depende basicamente 

das funções que elas exercem nos diferentes contextos, em que são colocadas. Nicola e 

Infante (1997) afirmam que o verbo é a palavra ao redor da qual a oração se articula. Possui 

características semânticas e funcionais; indica processo, ação, estado ou fenômeno da 

natureza, localizados no tempo, como também presenta um aspecto dinâmico, podendo 

ganhar novas significações.  

Neves (2017, p.129) afirma que “a definição „chavão‟ – e absolutamente lacunar – é a 

de verbo como “palavra que indica ação, estado, ou fenômeno da natureza”. Segundo a 

estudiosa, a definição de verbo é facilmente entendida como uma das que podem chegar 

muito menos problematicamente a uma formulação. Tem-se percebido, nos estudos mais 

recentes, que existem várias tentativas de aprimoramento dessa definição, contudo apenas na 

direção de uma tentativa de completamento, mas que pouco resolve às indagações existentes. 

Ainda sobre os verbos, Neves (2016, p. 59) cita que há verbos que acionam a estrutura 

argumental de um texto, e há verbos que não acionam uma estrutura argumental. Sobre a 

centralidade do verbo, salienta que a predicação é um fator importante no desenvolvimento e 

na organização textual. A estudiosa ressalva que “alguns verbos não são propriamente um 

rhêma, no sentido de que não são por si predicados, não constituem o núcleo, a matriz, para o 
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preenchimento da estrutura argumental, ou seja, para a construção de orações”. Esse conjunto 

de verbos é híbrido, os verbos de ligação e os verbos-suporte, que penetram na construção de 

predicações em condições típicas, que os apartem do status de centro da base predicativa. 

Como também existem outros dois subgrupos – os verbos auxiliares e os modalizadores – que 

são caracterizados por estabelecerem operadores sobre um outro verbo, que é considerado 

principal. 

Sobre os verbos de ligação, Neves (2016, p. 63) cita que só entram no predicado juntos 

com sintagmas nominais, que podem ser referidos por pronomes ou adjetivos, os quais são 

responsáveis pela seleção dos argumentos da oração. Já os verbos-suporte são os verbos que, 

em determinadas estruturas, “em vez de representar os papéis semânticos de participantes, 

funcionam como „predicantes‟, isto é, funcionam juntamente com o verbo para formam um 

predicado, para orientar um evento, ou para classificar ou identificar um referente”. Os 

verbos-suporte possuem essa nomenclatura por desempenharem seu estatuto verbal de suporte 

das categorias gramaticais que o verbo expressa (tempo, número, pessoa, modo). 

Sobre os subgrupos que não constituem núcleo de predicado temos verbos auxiliares 

que segundo Neves (2016, p. 65) “são operadores das categorias gramaticais tempo, aspecto e 

voz, que se combinam com um verbo de sentido pleno, formando uma unidade que, do ponto 

de vista sintático, equivale a um verbo simples”. Já sobre os verbos modalizadores, Neves 

(2016) ressalta que suas discussões são limitadas nas gramáticas da língua portuguesa, embora 

a essa autora revele que esses sejam significativos, pois expressam atitudes do usuário, falante 

da língua. 

O verbo, como qualquer outra palavra gramatical, só se realiza no texto, ou seja, em 

uma estrutura morfossintática. Ao pensar em uma análise simultânea do verbo, ou seja, que 

envolva seu aspecto morfológico e sintático, morfossintático, é necessário atentar para 

algumas questões. Por exemplo, que toda oração é organizada em torno de um verbo, que para 

identificar quantas orações há em um período é preciso identificar o número de verbos, que 

cada verbo possui uma regência, uns até mais de uma, e que de acordo com a regência que 

obtém o verbo pede complemento. 

Os princípios gramaticais do verbo em nossa língua, segundo Camara Júnior (2011, p. 

104) compreendem “os dois morfemas flexionais do tempo e modo, de um lado, e, de outro 

lado, de pessoa e número”. O estudioso acrescenta que o estudo dedicado a essa classe é de 

grande complexidade. 
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O verbo é em português o vocábulo flexional, por excelência, dada a 

complexidade e a multiplicidade das suas flexões. As duas noções 

gramaticais de tempo e modo, de um lado, e, de outro lado, de pessoa e 

número do sujeito, que a forma verbal indica em princípio, correspondem a 

duas desinências, ou sufixos flexionais, que podemos chamar, 

respectivamente, sufixo modo-temporal (SMT) e sufixo número-pessoal 

(SNP). Eles se aglutinam intimamente num global sufixo flexional (SF), que 

se adjunge ao tema do verbo (T), constituído pelo radical (R) seguido da 

vogal temática (VT) da conjugação correspondente. 

 

 

A classe em questão é favorável a diversos tipos de flexões, que podem ser de tempo, 

modo, pessoa e número, sendo que, cada flexão é responsável por tipos de sufixos flexionais, 

que podem de modo-temporal e número-pessoal. Estes sufixos se unem ao radical do verbo, 

que é a parte invariável, e dá a significação lexical dessa classe. 

O verbo e o sujeito são os elementos mais importantes da oração. A relação entre esses 

elementos e os complementos verbais origina o predicado. A predicação de uma estrutura 

oracional é composta por verbos, que podem ser classificados como transitivos e intransitivos. 

Cunha (1986) discute que os verbos transitivos pedem palavras de valor substantivo para 

assim completarem o seu sentido, e os verbos intransitivos expressam uma ideia completa, 

sem necessidade de complemento. Ainda retrata que a ligação do verbo com o seu 

complemento pode ser feita de forma direta, sem preposição, ou indiretamente, com o 

emprego de uma preposição. O uso e o contexto que definirá o sentido, já que existem verbos 

com mais de uma regência. 

Há, na Língua Portuguesa, dois tipos de regência: verbal e nominal. A regência verbal 

é a relação de dependência que se estabelece entre um verbo e seu complemento. Na 

gramática normativa, a regência verbal é exposta como a relação entre termo regente, o verbo, 

e um regido, o complemento verbal. Já a regência nominal, reside na dependência que se 

estabelece entre certas palavras com substantivos e adjetivos. O interesse desse trabalho está 

na incumbência com a regência verbal.  

Neves (2010) considera que a transitividade é responsável pela organização semântica 

na frase. O estudo da transitividade verbal está inserido no interior da regência verbal. Esta 

deve ser entendida como o movimento de sentido do verbo em direção a um complemento, 

objeto direto ou indireto, no período. Existem também os verbos intransitivos, que são os que 

não precisam de complemento, têm significações ditas completas. 

A transitividade, que corresponde à forma como um verbo se relaciona com os 

sintagmas nominais num período, é abordada, também, na corrente funcionalista da língua. A 

gramática tradicional trabalha esse fenômeno como uma propriedade dos verbos, que podem 
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ser classificados como transitivos, quando pedem complemento, objeto direto e indireto, ou 

intransitivos, quando não pedem complementos. Cunha e Cintra (1985, p.134) ressaltam o 

papel do contexto na transitividade do verbo, “a análise da transitividade verbal é feita de 

acordo com o texto e não isoladamente. O mesmo verbo pode estar empregado ora como 

intransitivo, ora transitivo”. Ou seja, a transitividade está sujeita a influências extraverbais. 

Já no âmbito dos estudos funcionalistas Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 25) 

afirmam que “os conceitos de regência verbal, valência verbal e transitividade são tratados 

como sinônimos tanto nas gramáticas tradicionais como nas gramáticas descritivas”. Segundo 

as autoras, o tratamento da gramática tradicional é direcionado mais à regência, enquanto a 

valência e a transitividade à gramática descritiva. Segundo as estudiosas: 

 

 

 Regência verbal é a relação de dependência que se dá entre um termo 

regente (verbo) e um termo regido (complemento). A regência é um 

fenômeno formal que apenas informa se o verbo pede um objeto (direto ou 

indireto). 

 Valência verbal pode indicar o número de argumentos que um verbo 

seleciona (valência quantitativa), suas funções sintáticas (valência sintática) 

e seus papéis semânticos (valência semântica). 

 Transitividade (do latim transitivus = que vai além, que se transmite), em 

seu sentido original, denota a transferência de uma atividade de um agente 

para um paciente. 

 

 

Ao analisar gramáticas tradicionais, e até livros didáticos, percebe-se que existe um 

espaço destinado ao estudo da regência verbal, mas não há um capítulo exclusivo para a 

transitividade verbal. Segundo Cunha (2013) apud Hopper e Thompson (1980) a 

transitividade é idealizada como uma noção contínua, associada a uma função pragmática, em 

que a maneira que o falante organiza seu texto é influenciada, tanto pelos seus objetivos 

comunicativos, quanto pelo conhecimento das necessidades do seu interlocutor. A noção de 

transitividade segundo esses autores, não leva em consideração apenas o verbo presente na 

oração, mas todos os outros elementos que a constitui e o sentido que têm no contexto de uso. 

Assim, o texto possui diferentes planos discursivos que separam as informações primárias das 

secundárias, e os elementos que constituem a transitividade são determinados 

discursivamente. 

Cunha, Costa, Cezario (2015, p. 30-31) “associam a transitividade a uma função 

discursivo-comunicativa: o maior ou menor grau de transitividade de uma cláusula reflete a 

maneira como o falante estrutura o seu discurso para atingir seus propósitos comunicativos”. 

Nesse sentido, os estudiosos ressaltam que o grau de transitividade de uma oração retrata sua 
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função discursiva. E a forma como o usuário usa os elementos da língua, constrói e organiza o 

seu discurso influencia diretamente o nível de transitividade da sentença.  Desse modo, as 

orações com alta transitividade são as que possuem informações centrais do texto, sendo 

correspondentes à figura. Enquanto às orações com menor transitividade, representam 

informações periféricas, que correspondem ao fundo. 

De acordo com Souza (2006, p. 44): 

 

 

A transitividade é concebida, então, como uma conjunção de traços, sendo, 

pois, proposta como um continuum e não como comportando tipos polares 

como transitivo e intransitivo. Esses traços se distribuem na sentença como 

um todo e, assim, ao descrever contrastes entre sentenças, os autores 

advogam a existência de graus de transitividade, isto é, uma sentença é mais 

alta em transitividade do que outra porque reúne mais traços, ou 

propriedades, que a identificam como tal.  

 

 

 Ao constituir uma sentença os elementos linguísticos são escolhidos não 

aleatoriamente, mas com objetivos já estipulados.  Ao analisar uma oração, vê-se a vinculação 

entre todos os elementos que transitam, como a função e os propósitos comunicativos, pois se 

acredita que esses constituintes separados não possuem nenhuma dimensão. Hopper e 

Thompson acreditavam que quanto mais efetiva for à ação, mais transitiva será a sentença. 

Furtado da Cunha, Costa e Cezario (2015, p. 29) afirmam que para esses estudiosos 

funcionalistas, a transitividade contém “um complexo de dez parâmetros sintático-semânticos 

independentes, que focalizam diferentes ângulos da transferência da ação em uma porção 

diferente da sentença”. Esses parâmetros contribuem para a organização das orações, bem 

como à classificação na escala de transitividade.  

Quanto mais desses traços a sentença tiver, maior grau de transitividade terá. Ou seja, 

a exemplo de uma oração, quanto mais parâmetros essa estrutura atingir, caso tenha dois ou 

mais participantes, ela vai sendo configurada como tendo uma transitividade mais alta. E se 

ao término dessa oração ela abarcar todos os parâmetros apontados por Hopper e Thompson, é 

detectado que erra oração tem uma transitividade muito alta. Diferente da gramática 

tradicional, que observa a transitividade apenas em torno do verbo, como sendo o mandante, 

nos estudos funcionalistas os elementos da sentença influenciam no nível de transitividade, 

assim como o contexto.  

Trazendo a discussão para outro ponto, a diante, apresentamos definições puramente 

gramaticais sobre a classe em questão. Sabemos que o verbo é o nome dado à classe 

gramatical que indica um fato ou uma situação. Para nos comunicarmos fazemos o seu uso 
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continuamente, sendo assim, é de importância conhecê-lo bem para que se possa empregá-lo 

coerentemente.  Assim, com o objetivo de verificar o funcionamento dos verbos “Existir, 

Haver e Ter”, em sentido existencial e de posse, procuramos mostrar o que dizem os 

gramáticos tradicionais a respeito dos verbos e se eles trazem discussões em torno dos verbos 

escolhidos para a pesquisa. 

 

 

3.3 Abordagem Gramatical 

 

 Em Gramática Metódica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida (2005) 

conceitua a classe gramatical verbo como palavras que transmitem uma ideia de ação, tais 

como andar, ferir; ou estado, como, por exemplo, Pedro é bom. Segundo o estudioso é 

também uma classe variável, flexível, sujeita a mudanças em sua forma, e essas mudanças em 

sua estrutura alteram, respectivamente, o seu sentido.  

Almeida (2009, p. 165) conceitua: 

 

 

Sabemos ser verbo toda a palavra que indica ação ou resultado de ação 

(estado). Quem escreve, quem desenha, quem pinta, quem anda, quem 

quebra, quem olha, quem abre, quem fecha pratica ações diversas: ação de 

escrever, ação de desenhar, ação de pintar etc., ações expressas por palavras 

que se denominam verbos. 

 

 

Não existe ação sem um motivo, sem uma causa, assim, alguém terá de praticar essa 

atitude, seja um indivíduo, um animal ou um fenômeno. Portanto, quem desempenha a 

atividade, a ação, é o sujeito da oração, o responsável pela ação verbal. Já o verbo é dito como 

predicado, porque predica, suporta a ação que algum sujeito praticou ou de uma coisa. Ainda 

nessa orientação, o gramático realiza uma divisão dos verbos de acordo com a sua 

classificação, das seguintes formas: os verbos de predicação completa e os de predicação 

incompleta. Quando a ação fica toda instalada no sujeito, conforme Almeida (2009), afirma-se 

que o verbo possui predicação completa; já quando não, ou melhor, quando a ação expressa 

pelo verbo exige uma pessoa ou coisa sobre que recair, diz-se que o verbo é de predicação 

incompleta. 

Em relação aos verbos escolhidos para o estudo deste trabalho, Almeida (2009) traz 

uma ressalva sobre os verbos Ter e Haver. Consoante ele, tanto o verbo Ter quanto o verbo 

Haver apresentam, além de outras definições, o sentido de posse, o que configura uma 



68 
 

definição mais tradicional acerca destes verbos. Embora o verbo Haver apareça com o sentido 

de posse, os falantes não o utilizam com essa finalidade, sendo mais frequente o uso de tal 

verbo com sentido existencial e cada vez menos frequente na língua falada. 

Em harmonia com Almeida (2009, p. 241) “TER e HAVER: Estes dois verbos, da 

mesma maneira que os verbos ser e estar podem ser concretos e abstratos, isto é, podem ter 

significação própria, especial, e podem ser vazios de sentido”. Ainda ressalta que: 

 

 

Os verbos ter e haver têm a significação própria de possuir: “Pedro tem uma 

chácara” – “Mas refleti que haveis cabedal de inteligência para muito”. 

Significam, também, obter, alcançar, e um pelo outro usavam-nos os 

clássicos: “Neste dia houvemos vista de terra”. Significam, ainda, julgar, ter 

na conta de: “... havendo-o por milagre” – “Os alunos houveram-se por 

aprovados”. 

 

 

Tal qual, o verbo haver também é empregado com a significação de existir; com essa 

significação, o verbo haver é impessoal e utilizado apenas na terceira pessoa do singular. 

Dando continuação, Almeida (2009, p.241) ainda ressalta que “Haver é usado 

pronominalmente (haver-se), na acepção de portar-se, proceder. “Houve-se muito bem no 

exercício de seu cargo” – “Eles se houveram dignamente nessa empresa”. Considera mais um 

uso e, respectivamente, o sentido que haver pode adquirir. 

Outra acepção mediante Almeida (2009, p. 241) é o verbo haver seguido de infinitivo 

sem preposição, que possui o sentido de ser possível como em: “Não há contê-lo, então, no 

ímpeto” – “Não há fartar um mouro, se come em mesa alheia”. Nessas ocorrências o verbo 

tem o sentimento de não ser possível à realização. 

Almeida (2009, p. 142) aponta mais uma manifestação que haver e ter podem 

apresentar: 

 

Como verbos abstratos, isto é, como auxiliares, eles se esvaziam de sentido; 

têm por função, nesse caso, indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número do 

verdadeiro verbo, que aparece na frase na forma de particípio: tinha visto (ou 

havia visto) – tivessem feito (ou houvessem feito), V. D. QVs, haja vista. 

 

 

 Os verbos haver e ter quando possuem a função de verbos auxiliares indicam tempo, 

modo, pessoa e número do verbo principal, que vem expresso na oração na forma nominal de 

particípio. O gramático afirma que os verbos auxiliares, quando seguidos da preposição e da 

forma nominal infinitivo, formam locuções verbais que é importante distinguir. Com o 
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auxiliar ter, o conjunto verbal detém a ideia de obrigatoriedade; com o auxiliar haver, a 

locução verbal detém a ideia de intenção. 

Comunicamo-nos através de palavras, sendo que muitas delas representam os verbos. 

Bechara (2009, p. 209) conceitua essa classe da seguinte forma "Entende-se por verbo a 

unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza no 

falar seu significado lexical”. O verbo, segundo esse gramático, é uma unidade de 

significação, que pode representar uma ação ou um processo, como também uma unidade que 

está organizada para expressar tempo, modo, pessoa e número. Bechara (2010, p. 192) faz 

uma distinção tradicional entre os verbos, classificando-os em verbos nocionais e verbos 

relacionais, que estão na base da distinção de predicado verbal e predicado nominal. 

Segundo o gramático, o núcleo da oração é sempre o verbo, mesmo que se trate de um 

verbo de significado léxico muito amplo e vago como, por exemplo, o verbo ser. O verbo é 

uma classe de palavra com elementos gramaticais de tempo, de modo, de número, de pessoa. 

Bechara (2010, p. 192): 

 

 

Assim, trabalhar e trabalho são palavras que têm o mesmo significado 

lexical, mas diferentes moldes, diferentes categorias, embora se deva ter 

presente que este não é o simples produto da combinação do significado 

lexical com o significado instrumental. Por isso, como ensina Coseriu, um 

lexema não é verbo porque se combina, por exemplo, com um morfema de 

tempo e pessoa; mas, ao contrário, combina-se com esses morfemas para ser 

verbo, e porque está pensado com significação verbal. 

 

 

De acordo com a consideração acima, podemos perceber que o gramático faz uso do 

termo "significado categorial", no lugar de classe gramatical; ressaltando que o verbo tem a 

função de organizar o falar, sendo este falar o suporte para os seus significados lexicais. 

Bechara (2009) ainda ressalta que segundo Roman Jakobson, o verbo, além de ser pensado 

como significado verbal combina-se, entre outros, com instrumentos gramaticais (morfemas) 

de tempo, de modo, de pessoa, de número. Assim, trabalhar e trabalho são palavras que tem o 

mesmo significado lexical, mas diferentes moldes, diferentes significados categoriais. 

O estudo do verbo, no português, requer atenção em relação às categorias verbais, pois 

não se pode separar a pessoa do número nem o tempo do modo. Em seus estudos, Bechara 

(2010, p. 205) ressalta que o verbo tem a função de organizar o falar, sendo este falar o 

suporte para os seus significados lexicais. Trabalha com locução verbal e as aplicações dos 

verbos auxiliares, dando ênfase aos verbos ter e haver. Entende a locução verbal como um 

aglomerado das diferentes formas de um verbo auxiliar com o infinitivo, gerúndio ou 
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particípio de outro verbo, que é o principal, como: hei de estudar, tenho estudado. O verbo 

auxiliar recebe as flexões de pessoa, número, tempo e modo. Mediante o estudioso, existem 

várias aplicações dos verbos auxiliares no ensino da língua portuguesa, e ele trabalha, como 

exemplo, com os verbos ter, haver da seguinte forma: 

ter, haver (raramente) e ser ( mais raramente) se combinam com o particípio 

do verbo principal para constituírem novos tempos, chamados compostos, 

que, unidos aos simples, formam o quadro completo da conjugação da voz 

ativa. Estas combinações exprimem que a ação verbal está concluída. 

  

 

 Em outra perspectiva, o filólogo mostra os diferentes empregos de haver-se, 

mostrando que este verbo pode ter o sentido de proceder, portar-se; ser chamado à ordem, 

conciliar, entrar em disputa com alguém, e aparece, também, nas ameaças. 

Nesse seguimento, tanto o verbo ter quanto o verbo haver apresenta além de outras 

definições, o sentido de posse, o que configura uma definição mais tradicional acerca destes 

verbos. O verbo Haver, segundo a nomenclatura gramatical, insere-se nos verbos irregulares, 

que conforme Mesquita (1999) são os que sofrem alterações no seu radical e as desinências 

podem não ser as mesmas para todos os verbos irregulares da mesma conjugação. É um verbo 

defectivo, já que não se conjuga em todos os modos, tempos e pessoas gramaticais. Assim, 

não tem à sua conjugação completa. E dentre os defectivos estão presentes os verbos 

impessoais, ou seja, que não apresentam sujeito e são conjugados apenas na 3ª pessoa do 

singular. O verbo Haver quando inserido nessas regras, possuindo sentido de existência, seja 

de coisa ou pessoa, e acompanhado de objeto direto, é impessoal. 

Figueiredo (2015, p. 96) afirma que “muitos estranham a conjugação do verbo 

HAVER, pois não estão acostumados a conjugá-lo”. E explica que isso ocorre porque esse 

verbo é muito usado com o sentido de existir e, com esse sentido, de fato, ele só se conjuga na 

3ª pessoa do singular (há, houve, havia, haverá). O verbo Haver com o sentido de existir é um 

verbo impessoal, mas esse verbo também pode ser usado como pessoal, obtendo outras 

semânticas. Figueiredo (2015) declara que Haver pode conjugar-se normalmente se apresentar 

outros sentidos, como o sentido de ter, conseguir, alcançar, pensar, julgar, quando é usado 

como verbo pronominal, no sentido de proceder, porta-se, como também na função de verbo 

auxiliar de uma locução verbal. Nesse sentido, as funções adquiridas por esse verbo variará de 

acordo com os seus usos. 

Há a existência de gramáticos que trabalham as classes de palavras, a gramática, por 

uma perspectiva normativa, tradicional. Trazem classificações acerca das palavras, 

desvinculadas de contextos de uso. O verbo é uma palavra indispensável na organização do 
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período. Dentre as classes de palavras o verbo ganha maior destaque em relação à sua riqueza 

mórfica. Cegalla (1998) é um dos estudiosos que entendem o verbo como uma palavra que 

exprime ação, estado, fato ou fenômeno. Consoante ele, entre as classes de palavras, o verbo é 

a classe mais rica em flexões. O verbo se reveste de diferentes maneiras para indicar a pessoa 

do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. É uma classe de palavra que varia para 

indicar o número e a pessoa. Os tempos verbais (presente, pretérito e futuro) situam o fato ou 

a ação verbal dentro de determinada situação, que pode ser durante o ato comunicativo, antes 

ou depois dele. 

Para esse gramático, em relação aos tempos verbais, eles podem ser simples ou 

compostos. Consoante Cegalla (1998, p. 183) “Na conjugação ativa, os tempos simples 

apresentam-se sob formas simples (leio, andava, corremos, etc.) e os compostos, sob formas 

compostas: tenho lido, tinham andado, havia corrido, etc. Os modos representam as 

diferentes formas de um fato se realizar, que são três: o indicativo, o imperativo e o 

subjuntivo. Além desses três modos, existem as formas nominais dos verbos: o infinitivo, o 

gerúndio e o particípio.  

Cegalla (1984), em sua Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, traz uma seção 

específica para o tratamento do verbo haver, intitulada “Emprego do verbo haver”, onde 

trabalha com algumas questões sobre este verbo. Cegalla (1984, p. 505) inicia afirmando que 

o verbo Haver pode ser utilizado tanto como pessoal quanto como impessoal. Para as 

manifestações de haver como verbo pessoal, o autor destaca a utilização desse verbo como 

auxiliar, em construções onde há um segundo verbo, entendido por ele como verbo principal, 

tais como “haviam fugido”, “haveremos de ter”. 

O gramático compreende Haver como verbo pessoal quando este for equivalente a 

obter, conseguir, alcançar, pensar, julgar, entender, proceder, portar, entre outros, e elenca a 

utilização de Haver com o sentido de ter e traz como exemplo a citação de Castelo Branco: 

“Pedia ao Senhor que lhe visse as lágrimas e houvesse piedade delas” (idem). 

O estudo da classe em questão é de importância, pois é em torno dela que se 

organizam as orações e os períodos, implicando, assim, na efetiva estruturação do 

pensamento, além dele estar presente em nossa fala. Produzimos frases e construímos nossos 

discursos utilizando verbos que, ora exprimem ação, ora movimento, ora tempo, entre outros 

aspectos. 

 Nas aulas de Língua Portuguesa sempre se estuda sobre os verbos, seu conceito, sua 

forma e demais características. Comunicamo-nos através de palavras, sendo que muitas delas 

representam os verbos. Os estudos linguísticos estabelecem formas e critérios de estudos 
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voltados para o contexto da frase e dos textos, levando em conta aspectos da sintaxe; as 

relações que os verbos mantêm com as outras palavras empregadas; trabalha de acordo com a 

interação dessa classe com as demais classes. Nesse sentido, o verbo representa uma classe 

complexa que, assim como as demais, se reveste de inúmeros traços peculiares. Por isso, 

conhecê-lo e utilizá-lo no dia a dia contribui para a formação de uma competência linguística 

devidamente satisfatória.  

Sabemos que o verbo é o nome dado à classe gramatical que indica um fato ou uma 

situação. Cunha e Cintra (2008), que trabalham uma definição gramatical, afirmam que o 

verbo, além de ser uma classe variável, é uma palavra que exprime o que se passa, e que 

representa um acontecimento no seu determinado tempo, e que para nos comunicarmos 

fazemos o seu uso continuamente.  

Cunha e Cintra (2013) definem verbo como uma palavra de estrutura variável que 

exprime o que se passa, ou seja, um acontecimento representado no tempo, e, não possui uma 

função sintaticamente privativa, pois também o substantivo e o adjetivo podem ser núcleos do 

predicado. Individualiza-se, assim, pela função obrigatória de predicado, a única que 

desempenha na estrutura oracional. Nesse sentido, no contexto da sintaxe, os verbos são 

palavras que possuem função obrigatória de predicado. Esses estudiosos ressaltam que o 

verbo é uma classe que sofre variação em sua forma, que pode ser de número, de pessoa, de 

modo, de tempo, de aspecto e de voz.  

Quanto à sua classificação, pode ser classificado como regular, irregular, defectivo e 

abundante. Já em relação à função, Cunha e Cintra (2013) afirmam que o verbo pode ser 

principal, quando possui significação plena, nuclear de uma oração, ou auxiliar, quando é 

desprovido total ou parcialmente de acepção própria, se junta a formas nominais de um verbo 

principal, constituindo locuções. 

Ainda explicam que os grupos formados de um verbo auxiliar com um verbo principal 

chamam-se de locuções verbais, e nessas locuções apenas o verbo auxiliar é conjugado, pois o 

verbo principal aparece nas formas nominais, no gerúndio, no particípio, ou no infinitivo 

impessoal. Já os verbos auxiliares mais comuns, segundos os gramáticos acima, são: ter, 

haver, ser e estar. Ter e Haver quando empregados com o particípio do verbo principal, para 

formar os tempos compostos da voz ativa, possui sentido de um fato acabado, repetido ou 

contínuo. Quando empregado com o infinitivo do verbo principal antecedido da preposição 

de, exprime o sentido de firmeza, de realização. 

Sobre a sintaxe do verbo Haver, Cunha e Cintra (2013, p. 551) explicam “o verbo 

haver, conforme o seu significado, pode empregar-se em todas as pessoas ou apenas na 3.ª do 
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singular”. Quando é verbo principal, possui as significações de conseguir, obter, alcançar e 

adquirir. Quando possui função de auxiliar de verbo pessoal, com o sentido equivalente a ter, 

vem junto ao particípio ou infinitivo, antecedido da preposição de.  

O verbo manifesta um fato, uma ocorrência, que se passa com os indivíduos, ou ao 

redor deles. É a parte da oração mais rica em relação ao critério mórfico. Rocha Lima (2013) 

define verbo como a classe de palavra que denota ação, estado, ou fenômeno, é, também, o 

elemento gramatical da oração mais rico em flexões, podendo, sua forma, variar em voz, 

modo, tempo, número e pessoa. Cada acidente gramatical transmite um sentido, dá uma nova 

ideia ao verbo, ou seja, faz com que se mude a forma do verbo e essa mudança dá uma nova 

representação semântica à classe. 

Rocha Lima (1982, p. 307) sobre os verbos e seus complementos afirma que “sendo o 

verbo a palavra regente por excelência, cumpre proceder sempre à verificação da natureza dos 

complementos por ele exigidos”. Essa classe de palavra possui a função de reger, pedir 

complementos aos termos da oração. Assim, o complemento junto ao verbo forma uma 

expressão semântica, de tal sorte que a sua supressão torna o predicado incompreensível, por 

omisso ou incompleto. De acordo com o sentido expresso pela expressão semântica, os 

verbos podem ser classificados como: intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos, 

transitivos relativos, transitivos circunstanciais e bitransitivos. 

Em relação aos verbos auxiliares Rocha Lima (2013, p. 182) diz que alguns verbos 

possuem tempos compostos, nos quais uma das formas nominais (infinitivo, particípio ou 

gerúndio) é acompanhada de outro verbo, chamado auxiliar. Os verbos auxiliares são 

numerosos no português, entre esses, estão os verbos Ter e Haver, fundamentais para a 

formação de tempos compostos. O estudioso cita como exemplos de verbos auxiliares os 

verbos querer, estar, ficar, ir, mas não realiza discussões sobre eles, apenas um rápido 

enforque aos verbos Ter e Haver. 

Ao discutimos pensamentos linguísticos em torno de verbo e trazermos definições de 

cunho mais tradicional, percebemos que a segunda trabalha com a classe em questão de forma 

genérica, trazendo apenas definições acabadas que não tratam a função do verbo 

especificamente. Os conceitos são apresentados e estabelecidos como sendo os válidos, 

embora, não se detenham a importância e as mudanças que um determinado contexto pode 

levar essa classe a sofrer. 

Já os estudos linguísticos estabelecem formas e critérios de estudos voltados para o 

contexto da frase e dos textos, levando em conta aspectos da sintaxe; as relações que os 

verbos mantêm com as outras palavras empregadas, enfim, trabalha de acordo com a interação 
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dessa classe com as demais classes. Nesse sentido, o verbo representa uma classe bastante 

complexa que, assim como as demais, se reveste de inúmeros traços peculiares. Por isso, 

conhecê-lo e praticá-lo no dia a dia contribui para a formação de uma competência linguística 

devidamente satisfatória.  

O estudo da classe em questão é de imensa importância, pois é em torno dela que se 

organizam as orações e os períodos, implicando, assim, na efetiva estruturação do 

pensamento, além dele estar presente em nossa fala. Produzimos frases e construímos nossos 

discursos utilizando verbos que, ora exprimem ação, ora movimento, ora tempo, entre outros 

aspectos.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo concentra a metodologia aplicada ao longo do trabalho, explicitando 

como a pesquisa foi desenvolvida. Portanto, esse é o ponto mais complexo, pois nele está 

detalhado o método utilizado, o tipo de pesquisa, a constituição do corpus, o procedimento de 

coleta e as categorias de análise. Partindo destes pressupostos, é necessário utilizarmos um 

método para a pesquisa. Assim sendo, o método utilizado para a pesquisa é o dedutivo, uma 

vez que iniciamos as discussões em torno do estudo da corrente funcionalista da linguagem, e 

dos verbos “Existir, Haver e Ter”, para, em seguida, realizarmos a análise de ocorrências 

selecionadas no Corpus específico, a saber, o D&G pertencente ao Grupo Discurso & 

Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal. 

Para tanto, Sousa (2007, p. 25) citando Gil (1995) e Lakatos e Marconi (1993), 

esclarece que o método dedutivo é “[...] o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o 

conteúdo das premissas. Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, 

de análise do geral para o particular, chega a uma conclusão”. Esse método parte de 

considerações gerais e, a seguir, para considerações mais particulares. Segue acreditando em 

princípios considerados verdadeiros e cogita alcançar conclusões. O presente estudo 

consubstancia discussões gerais em torno dos verbos “Existir, Haver e Ter” para chegar ao 

seu objeto de estudo, que são amostras que representam textos falados e escritos de 

informantes do português brasileiro contidas no corpus (D&G), que é o material que 

escolhemos para estudar os usos dos verbos em apreciação. 

A presente pesquisa classifica-se como documental pelos seus dados estarem 

concentrados no corpus (D&G), que são dados já existentes, coletados e organizados por um 

grupo de estudiosos funcionalistas da referida Universidade, sendo um material disponível 

para receber um tratamento analítico aprofundado, como também bibliográfica por partir de 

um material já elaborado, publicado, pronto e com finalidade específica de estudo. Conforme 

Severino (2007) a pesquisa bibliográfica constitui-se a partir de registros disponíveis, 

decorrentes de pesquisas anteriores, disponíveis em documentos impressos, como livros, 

artigos, monografias, teses etc. Os dados coletados e já trabalhados por outros pesquisadores 

são registrados e guardados para diferentes finalidades. Assim sendo, através de pesquisas 

bibliográficas e documentais que encontramos suporte teórico para este trabalho, ressaltando 

ainda que ele dá continuidade aos estudos já existentes sobre o assunto que se aborda. 

Esta pesquisa tem caráter descritivo e explicativo, pois parte do tema escolhido para a 

pesquisa que, nesse caso, é o estudo dos verbos descritos através de uma perspectiva 
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funcionalista, descrevendo o porquê que, em certos contextos de uso, esses verbos adquirem 

novos sentidos, não-prototípicos, ou seja, que não são os que a gramática tradicional faz 

alusão, isto é, que diferem dos mostrados pelas gramáticas tradicionais, assim como explica, 

ao final, após a compreensão do tema proposto, as causas/motivos dessas novas significações. 

Nesse âmbito, segundo Gil (2010) as pesquisas descritivas tratam da descrição das 

características de um determinado fenômeno, ou problema, ou estabelece relações entre 

variáveis que se manifestam espontaneamente. 

 Enquanto a pesquisa explicativa, Gil (2010) a define como pesquisas que têm como 

propósito identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. 

Essas pesquisas são as que mais aprofundam o conhecimento da realidade, pois têm como 

finalidade explicar a razão, o porquê das coisas. Continuamente, mais detalhamento sobre a 

constituição do Corpus e análise dos dados. 

  Portanto, a pesquisa se desenvolve no intuito de observar, de refletir e analisar os usos 

e sentidos dos verbos “Existir, Haver e Ter” no corpus escolhido, bem como as suas 

descrições, que serão observadas através das ocorrências, do percentual de frequência, 

detectadas no corpus e selecionadas para estudo. Nesse sentido, essa pesquisa é considerada 

quali-quantitativa. Assim, o presente trabalho trata de uma pesquisa de método qualitativo, 

que é caracterizada por Richardson (2007, p. 90) “como a tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em 

lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”.   

 Em relação à abordagem Richardson (2008) afirma que a abordagem qualitativa não se 

utiliza de instrumentos estatísticos para análise de uma questão, pois o seu objetivo não é 

medir ou numerar os elementos estudados, e sim interpretá-los e compreendê-los. Na pesquisa 

qualitativa o ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos 

e atribuição de significados. Strauss e Corbin (2015) afirmam que a pesquisa qualitativa 

contém dados que vêm de diferentes fontes, tais como entrevistas, documentos, observações, 

registros; procedimentos que são seguidos e realizados para interpretar e organizar os dados. 

 Prodonov e Freitas (2013) compreendem a abordagem quantitativa como uma 

tentativa de explicar os fenômenos através da coleta de dados numéricos que serão observados 

e analisados. Segundo eles, esse tipo de pesquisa busca uma precisão dos resultados, a fim de 

evitar equívocos na análise e interpretação dos dados, gerando maior segurança em relação às 

inferências obtidas. A aplicação dessa abordagem é frequente em estudos descritivos, os quais 

procuram relações entre variáveis, buscando descobrir características de um fenômeno, requer 



77 
 

o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os conhecimentos 

gerados pelo pesquisador. 

É importante destacar ainda que, para que a nossa pesquisa seja fundamentada, 

procuramos como suporte teórico, textos dos seguintes autores: Furtado da Cunha, Oliveira e 

Martelotta (2015), Furtado da Cunha e Souza (2007) Martelotta (2013), Oliveira e Rosário 

(2014), Votre (2012) entre outros. 

 

4.1 Constituição da amostra  

 

 

O Corpus (D&G) trata-se de um grupo que trabalha com pesquisas na área da 

linguística funcional, com especial atenção aos processos de mudança linguística e 

gramaticalização do português. Esse grupo é organizado pela professora Maria Angélica 

Furtado da Cunha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que faz parte do 

grupo de pesquisa (D&G), e realiza estudos linguísticos na área do funcionalismo. As 

atividades desenvolvidas por esse grupo discutem sobre o uso da língua, em suas diferentes 

modalidades, registros e tipos específicos de textos, seja em determinado momento, seja em 

sua trajetória ao longo do tempo. O Corpus (D&G) é resultado de trabalhos que abrangem 

coletas e informações sobre os usos da língua, e é composto de textos orais e escritos 

produzidos através de entrevistas, por informantes de diversas faixas etárias (da criança ao 

adulto) e níveis de escolaridade (ensino superior incompleto, ensino médio, ensino 

fundamental e alfabetização), na década de 1990, período da coleta.  

De acordo com informações retiradas do sítio do (D&G ) (UFRN), o grupo distribui-se 

em três universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF). Nessas sedes, 

professores, doutorandos, mestrandos e graduandos de iniciação científica atuam em 

pesquisas voltadas para análise interpretativa de procedimentos discursivos e gramaticais do 

português em uso. E, além de estudos científicos, o grupo realiza coletas e armazena banco de 

dados referentes à língua falada e escrita das cidades do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Natal e 

Niterói. 

Sabemos que a coleta de dados é de grande importância para a realização de uma 

pesquisa. Nesse sentido, para apanharmos os dados desse estudo, foram realizadas leituras do 

corpus, em seguida, efetuamos recortes de amostras contendo ocorrências dos verbos “Existir, 

Haver e Ter”. Das ocorrências encontradas selecionamos as que mais atendem ao nosso 

interesse, as amostras em que os três verbos apresentavam novos sentidos, numa quantidade 
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relativa. Na análise das amostras coletadas do corpus são desenvolvidas explanações 

detalhadas, contendo discussões e análises gramaticais e funcionalistas que visam entender e 

explicar os diferentes comportamentos dos verbos. 

Os dados para essa pesquisa foram encontrados e selecionados através de leituras 

repetitivas feitas no (D&G). Realizamos leituras de todo o corpus com a pretensão de 

detectarmos o máximo de frequências disponíveis e presentes nas falas dos entrevistados, 

abrangendo todos os níveis de escolarização, sexos e idades presentes. Para a seleção dos 

dados separamos as amostras que contém frequências dos três verbos “Existir, Haver e Ter”, 

logo em seguida observamos e fomos apurando àquelas que continham os sentidos mais 

incomuns aos tradicionais. 

Como encontramos um considerável número de ocorrências dos três verbos, 

selecionamos apenas as amostras que deram suporte para as análises. No processo de escolha 

optamos por amostras em que os verbos apresentavam sentidos que fugiam um pouco dos 

prototípicos, tão difundidos nas gramáticas tradicionais, pois o nosso propósito é justamente 

verificar a instabilidade existente na língua. 

Então, já que a proposta é estudar as construções de sentidos que os verbos “Existir, 

Haver e Ter” podem adquirir tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, 

realizamos recortes de trechos no (D&G) em que aparecem ocorrências dos verbos 

escolhidos, tanto com os sentidos prototípicos, quanto aos sentidos que fogem aos pregados 

nas gramáticas, sendo que os últimos são os de maior interesse dessa pesquisa. O nosso 

objetivo é analisar os usos e, respectivamente, as construções de novas acepções que esses 

verbos adquirem, ou podem adquirir, em diversos contextos pragmáticos. Sendo assim, a 

escolha do material, do corpus, deu-se a partir do objetivo de estudo da pesquisa. 

O processo de coleta de dados se deu mediante o corpus (D&G), um conjunto de 

coleta de dados que está disponível na internet, especificamente no sítio da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), acessível na versão Portable Document Format 

(Formato Portátil de Documento) - PDF. Entre outras opções, escolhemos trabalhar com esse 

corpus, pois acreditamos que nele encontramos base de sustentação suficiente para 

alcançarmos os objetivos pretendidos. 

Assim, realizamos coletas de amostras em que os verbos “Existir, Haver e Ter” 

estejam presentes, logo em seguida classificamos os usos/empregos desses verbos em seus 

determinados contextos; construímos tabelas que mostrem as frequências desses verbos, 

gráficos que ilustram a porcentagem de ocorrências que cada um possui, tanto na modalidade 
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falada quanto na escrita, como também análises das construções verbais em torno de “Existir, 

Haver e Ter”. 

Em relação à quantificação dos dados, utilizamos o programa computacional AntConc, 

que é um programa que roda informações em qualquer sistema operacional, tais como: 

Windows, Macintosh OSX e Linux. Ele fornece informações através de listas, em escala 

numérica, que informa questões como concordância, palavras mais recorrentes no Corpus que 

está sendo rodado e as que mais se aproximam da palavra pesquisada, ordem de frequência, 

ordem alfabética, probabilidade terminações e demais funções. As ocorrências aparecem em 

ordem sequencial, ou seja, de acordo como estão localizadas no corpus. Para conseguir ter 

acesso a cada amostra, o usuário clica na ocorrência que quer e o programa dá a localização, o 

contexto em que a determinada ocorrência está inserida. 

Antes de termos conhecimento do programa AntConc, realizamos leituras, na íntegra, 

de todo o (D&G); coletamos algumas amostras encontradas, só que, somente através desse 

programa foi que conseguimos apurar todas as ocorrências presentes no corpus, dos três 

verbos. Ao encontrarmos as amostras das formas verbais utilizadas pelos informantes do 

(D&G), realizamos contagens de cada forma apresentada pelos verbos, para construirmos as 

tabelas dos sentidos e, respectivamente darmos continuação às análises, com as tabelas das 

amostras escolhidas para exemplificação e, em seguida, as discussões. 

O processo de análise foi realizado através de coletas de amostras retiradas do corpus, 

onde procuraremos seguir um padrão de análises para cada verbo escolhido, ou seja, números 

similares de ocorrências. De início, após a leitura completa dos textos que representam a 

oralidade e a escrita dos informantes/entrevistados do (D&G), fizemos recortes de trechos nos 

textos em que aparecem ocorrências dos verbos escolhidos tanto com o sentido prototípico, 

quanto de trechos que aparecem sentidos que fogem aos das nomenclaturas gramaticais. 

Nessa construção, trabalhamos com vinte informantes, que foram entrevistados, sendo 

quatro deles da Alfabetização, quatro deles da quarta e quatro deles da oitava séries do Ensino 

Fundamental; quatro deles da terceira série do Ensino Médio e quatro informantes do último 

período do Ensino Superior, em nível de graduação, sendo que estes cursavam diferentes tipos 

de cursos. As amostras foram coletadas a partir dos textos produzidos pelos informantes, 

sendo que o processo de seleção das amostras para as análises se deu de acordo com os 

sentidos encontrados no corpus. Analisamos amostras das formas verbais que apresentavam o 

maior número de ocorrência no (D&G), e as que possuíam menor expressividade.  

Assim, as leituras nos levaram até as ocorrências, que passaram pelo procedimento de 

seleção das amostras coletadas até chegarmos às que mais nos chamaram à atenção. Nesse 
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sentido, trabalhamos as ocorrências dos verbos através do seu uso na língua, observando os 

seus diferentes comportamentos e funções, a fim de salientar a maleabilidade da nossa língua. 

 

4.2 Tratamento dos dados da pesquisa  

 

 

 O procedimento de análise desta pesquisa ocorreu mediante amostras coletadas no 

Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (D&G) da 

(UFRN). Cada amostra contém ocorrências dos verbos escolhidos para o estudo, a saber, 

“Existir, Haver e Ter”, sendo observados os usos desses verbos, suas características, tais 

como os sentidos, as funções, o contexto em que foram empregados, se as mudanças de 

sentidos ocorrem mais na modalidade oral ou escrita, como também verificar quais os 

princípios e categorias da corrente funcionalista encontram-se presentes nas amostras. 

Os parâmetros de análise foram desenvolvidos a partir de critérios semânticos e 

pragmáticos. A seleção dessas amostras foram identificadas de acordo com a sua origem, ou 

seja, segundo as informações dos falantes, tais como falada/escrita por qual entrevistado, 

sexo, idade, nível de escolaridade, modalidade e tipo de relato. Esse conjunto de dados nos 

levou às indagações e interpretações, ao final do trabalho.  

No processo de análise realizamos discussões no que tange considerações da 

gramática tradicional sobre os verbos, bem como os aspectos semântico-pragmáticos 

presentes, dando ênfase, principalmente, aos sentidos apresentados por eles. 

 Durante o procedimento da coleta foram realizadas observações que enunciaram de 

onde foi retirada tal amostra, de qual informante, qual o nível de escolaridade desse sujeito e 

qual tipo de texto ela está inserida, para que ao término das análises conseguíssemos chegar a 

conclusões pertinentes.  
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5 ANÁLISES DAS CONSTRUÇÕES COM EXISTIR, HAVER E TER   

 

 

Nesta parte da pesquisa, encontramos as análises das amostras coletadas e 

selecionadas, por interesses específicos, e com certa precaução, dos verbos “Existir, Haver e 

Ter” no corpus escolhido, a saber, o (D&G). 

A nossa pesquisa está adentrada nos estudos funcionalistas, assim verificamos a 

importância e necessidade de uma melhor apreciação em relação ao estudo do verbo na nossa 

língua, visto que é a classe gramatical mais complexa e de maior riqueza morfológica, sendo 

bastante usada pelos falantes da língua no dia a dia, através dos seus discursos. Sabemos que, 

assim como o indivíduo, a língua não está pronta e sim exposta, todos os dias, às variações e 

mudanças recorrentes do contexto, e das necessidades encontradas pelos usuários.  

Sendo assim, a referente pesquisa se incorpora na esfera da gramática da Língua 

Portuguesa, com a finalidade de proporcionar contribuições e discussões sobre essa área de 

concentração da língua.  Nesse sentido, nosso trabalho se estabelece no campo dos estudos 

funcionalistas da linguagem, pelo viés de compreensão da Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), que realiza abordagens da língua em uso. Esse estudo objetiva explorar as 

construções dos verbos, “Existir, Haver e Ter”, escolhidos para o trabalho, mediante olhares 

linguístico-discursivo e semântico-pragmático. 

Em busca de alcançar o nosso objetivo optamos pela escolha do corpus (D&G), pela 

justificativa de ser um material acessível, organizado e completo, que arquiva informações 

resultadas de entrevistas/coletas, que abrangem os usos da língua em suas diferentes 

modalidades e contextos empregados. Ou seja, através da representatividade oral e escrita. As 

informações desse material, o (D&G), foram retiradas de relatos de entrevistas de 

informantes, que são pessoas de diferentes faixas etárias, que possuem níveis de escolaridades 

diferentes, como também sexos. Nele, encontramos o que necessitamos para os objetivos 

dessa pesquisa. 

Através de leituras realizadas, percebemos que no corpus selecionado existe a 

presença dos verbos “Existir, Haver e Ter”, contabilizando, respectivamente, um total de 129, 

143 e 2.629 ocorrências no (D&G). Tais ocorrências foram detectadas a partir de falas/ 

exposições de 20 informantes, pessoas entrevistadas, que aceitaram ser questionadas sobre 

vários assuntos, sendo que essas ocorrências foram coletadas através do programa 

computacional AntConc, através de leituras e de constantes observações. 

Com o intuito de um melhor levantamento dos dados, e devido o seu elevado volume 

de amostras encontradas no corpus, quantificamos as informações em gráficos etabelas, com a 
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pretensão de facilitar a compreensão do fenômeno em estudo, uma vez que apresentam os 

dados de modo resumido, oferecendo uma visão geral do conteúdo em questão, construídos, 

especificamente, para esta pesquisa.  

 

5.1 A frequência de usos dos verbos Existir, Haver e Ter 

 

 Com o propósito de mostrar, com melhor prestabilidade, as ocorrências detectadas, 

salientamos que, devido à extensa dimensão discursiva do nosso corpus, quantificamos os 

nossos resultados em gráficos, e os nossos dados e amostras em tabelas. Como veremos, a 

seguir, os verbos “Existir, Haver e Ter” são recorrentes tanto na língua falada quanto na 

língua escrita, conforme exemplificados: 

 

GRÁFICO 01 

 

Elaborado pelo autor. 

 O gráfico ilustra o índice de ocorrências de “Existir” na modalidade falada e escrita 

dos informantes do D&G. Podemos perceber que existe uma maior predominância de usos na 

língua falada, com aproximadamente 72% de ocorrências nos textos orais dos falantes da 

língua. Isso se deve, principalmente, ao fato que os usos do verbo “Existir”, na língua falada, 

realiza-se de forma mais espontânea, e, em alguns casos, o seu comportamento difere das 

regras padrões, impostas pela Gramática Tradicional. Os usos do verbo “Existir” se 

apresentam de forma mais natural e usual do que o enquadramento conferido pela 

nomenclatura gramatical, é que veremos nas análises propriamente ditas, mais adiante, após 

apresentarmos as porcentagens das construções. 

72;09% 

27; 90% 

Construções com o verbo existir na 
língua falada e escrita 

FALA

ESCRITA
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GRÁFICO 02 

 

  Elaborado pelo autor. 

 Através das informações apresentadas no gráfico acima, detectamos que o verbo 

“Haver” é recorrente tanto na fala quanto na escrita dos informantes, sendo seu uso mais 

presente na modalidade oral, assim como acontece com “Existir”. Dessa maneira, o verbo 

“Haver” também se torna mais utilizado na modalidade oral, e essa expressividade mostrada 

pela porcentagem, comprova a produtividade do uso das construções das falas dos natalenses, 

e como ele é mais incidente na fala, suponhamos que, possivelmente, apresente sentidos 

diversos. 

 Passemos ao gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

51; 04% 

48; 95% 

Construções com o verbo haver na 
língua falada e escrita 

FALA

ESCRITA



84 
 

GRÁFICO 03 

 

Elaborado pelo autor. 

 O gráfico apresenta a representatividade das ocorrências com “Ter” no (D&G). As 

informações são referentes aos usos desse verbo tanto na modalidade oral quanto na 

modalidade escrita dos natalenses. Através do gráfico podemos perceber que o verbo Ter 

apresenta-se com quase 90% das ocorrências na modalidade oral, sendo mais frequente do 

que na modalidade escrita, ao qual demonstra apenas, 10% das ocorrências. É compreensível 

que esse verbo está recorrente nos discursos orais dos falantes e pouco utilizado nos textos 

escritos desses.  Como já ilustramos, anteriormente, esse fato se deve às várias possibilidades 

semânticas em que os verbos ou outros itens lexicais podem adquirir na fala, que é uma forma 

de comunicação mais flexível e suscetível a variações. Essas possibilidades, muitas vezes, não 

são possíveis na escrita, cujo nível de imposição é maior e não aceita essas alterações que a 

fala comporta. 

Os dados mostram a eficiência dos usos de construções com os três verbos 

selecionados, tanto na modalidade escrita (que se apresenta menos expressiva) quanto na 

modalidade falada (que repercute com maior expressividade). Averiguamos que os 

informantes não utilizam os verbos apenas no modo infinitivo (existir, haver e ter), mas fazem 

uso desses através de diferentes formas verbais. 

Adiante, trazemos, por meio de tabelas, as diversas formas verbais de “Existir, Haver 

e Ter” presentes no (D&G): 

 

 

89; 73% 

10; 22% 

Construções com o verbo ter na 
língua falada e escrita 

FALA

ESCRITA
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TABELA 1: Tipos verbais de existir na fala e escrita do D&G. 

Nº FORMA 

VERBAL 

FALA ESCRITA TOTAL 

1 EXISTE 62 27 89 

2 EXISTEM 16 7 23 

3 EXISTIA 7 2 9 

4 EXISTIR 4 0 4 

5 EXISTAM 2 0 2 

6 EXISTA 1 0 1 

7 EXISTIRIA 1 0 1 

TOTAL POR MODALIDADE 93 36 129 

Elaborada pelo autor. 

  

 Na representação da tabela, verificamos que os informantes da língua utilizam 

diferentes tipos verbais do verbo “Existir”, para manifestarem as suas pretensões 

comunicativas. Detectamos, no corpus, sete tipos verbais, entre os quais já está inclusa a 

forma nominal no infinitivo.   

Os dados apresentados através da tabela demonstram que existe uma diferenciação na 

modalidade falada e escrita. Sendo que podemos constatar que na modalidade falada essas 

ocorrências são mais expressivas. Assim, enquanto que na modalidade falada o verbo 

“Existir” possui 93 ocorrências, na modalidade escrita apresenta, apenas, 36 delas, resultando 

um total de 129 ocorrências nas duas modalidades. 

As formas verbais mais frequentes são: “existe”, “existem”, “existia” em oposição às 

menos frequentes, que são: “exista” e “existiria”. Além dessas, temos as formas verbais 

medianas, como: “existir” e “existam”. Outra observação importante é que cinco formas 

verbais não aparecem na modalidade escrita, o que nos sugere uma possível substituição dos 

verbos por outro, e/ou por outro item lexical, que estabeleça a função pretendida pelo falante. 

As formas verbais de “Existir” estabelecem sentidos que não são prototípicos, ou seja, 

não são como os categóricos, divulgados pela Gramática Tradicional. Conferimos que os 

falantes de língua materna desenvolvem seus usos, e através desses usos, novos sentidos 

surgem. Isso será visto e analisado através dos dados retirados do corpus, em questão 

posterior. 

A seguir, na tabela, as formas verbais do verbo “Haver”: 
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TABELA 2: Tipos verbais de haver na fala e escrita do D&G. 

Nº FORMA 

VERBAL 

FALA ESCRITA TOTAL 

1 HÁ 39 22 61 

2 HAVIA 14 25 39 

3 HOUVE 9 11 20 

4 HAJA 2 3 5 

5 HOUVER 2 2 4 

6 HAVENDO 2 1 3 

7 HOUVESSE 3 0 3 

8 HAVERIA 2 1 3 

9 HAVIAM 0 3 3 

10 HOUVERA 0 2 2 

TOTAL POR MODALIDADE 73 70 143 

Elaborada pelo autor. 

 

 Em relação às formas verbais do verbo “Haver” encontradas no corpus percebemos a 

presença de dez ocorrências. Detectamos algumas presentes nas duas modalidades, a falada e 

a escrita, já outras apenas em uma das duas categorias. Ao observarmos as quantificações dos 

usos dos tipos verbais de “Haver” em relação ao verbo “Existir”, conseguimos observar que 

nos dois verbos o índice de maior uso, frequência, se encontra na fala dos natalenses. 

Prevalece um maior índice de usos na modalidade falada desses usuários. 

As formas verbais mais frequentes são: “há”, “havia”, “houve”, “haja” e “houver”. 

Enquanto que as formas verbais: “havendo”, “houvesse”, “haveria” e “haviam” apresentam 

índice equivalentes com uma frequência semelhante, porém baixa. Já a forma “houvera” é a 

que tem o menor número de frequência, aparecendo, apenas, na modalidade escrita, sendo, 

pois, o primeiro caso de ausência de uso na fala com presença de uso na escrita, o que pode 

ser inferido que essa forma do verbo é mais utilizada em contextos formais de uso da língua. 

Esses verbos indicam uma modalidade de usos, adquirindo sentidos próprios e 

peculiares em cada situação empregada. Podemos também inferir que a utilização de todas 

essas formas verbais do “Haver” pode ocasionar, ou não, uma mutação do sentido 

“cristalizado”, e sendo utilizado na modalidade oral em contextos até “impróprios” para a 

norma culta, o que conferiremos logo mais. 
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TABELA 3: Tipos verbais de ter na fala e escrita do D&G. 

Nº FORMA 

VERBAL 

FALA ESCRITA TOTAL 

1 TEM 1261 126 1387 

2 TINHA 580 56 636 

3 TER  178 33 211 

4 TENHO 81 9 90 

5 TÊM 70 2 72 

6 TIVESSE 42 4 46 

7 TIVE 34 6 40 

8 TIVER 38 0 38 

9 TEMOS 12 17 29 

10 TERIA 22 2 24 

11 TENDO 15 3 18 

12 TIVEMOS 9 3 12 

13 TIVERAM 7 2 9 

14 TÍNHAMOS 6 2 8 

15 TERÁ 1 2 3 

16 TERIAM 1 1 2 

17 TIVESSEM 2 0 2 

18 TERÃO 1 0 1 

19 TEREMOS 0 1 1 

TOTAL POR MODALIDADE 2360 269 2.629 

Elaborada pelo autor. 

  

 As informações apresentadas em relação às ocorrências do verbo “Ter”, no corpus, 

evidenciam a sua presença nos discursos orais e escritos dos informantes. Sendo detectadas 

dezenove formas que o verbo se apresenta no (D&G), tendo um maior número de 

expressividade na modalidade falada, e em relação aos outros dois verbos, “Existir” e 

“Haver”, ele é o que apresenta o maior número de ocorrências, usos e tipos verbais. 



88 
 

Da tabela 3 podemos constatar que as ocorrências do verbo “Ter” possuem um maior 

índice de expressividade em relação aos verbos “Existir” e “Haver”. Contudo, se assemelha 

aos demais quanto à frequência, estando seu maior número de usos presentes na modalidade 

falada da língua. 

No levantamento, percebemos que a forma verbal “tem” possui uma frequência 

significativa, com um total de 1.387 ocorrências, somadas nas duas modalidades, devido, 

provavelmente, aos vários sentidos que esse pode conter através dos mais variados contextos 

de uso que estão inseridas. Logo em seguida, temos as formas verbais: “tinha”, “ter”, “tenho”, 

“têm”, “tivesse”, “tive” e “tiver”. Já os que se apresentam em menor frequência são: “temos”, 

“teria”, “tendo”, “tivemos”, “tiveram”, “tínhamos”, “terá”, “teriam”, “tivessem”, “terão” e 

“teremos”. A modalidade falada do verbo “Ter” apresenta 89,73% do total de ocorrências, em 

comparação a modalidade escrita que representa apenas 10,22% do total. 

Portanto, os verbos “Existir, Haver e Ter”, que se apresentam nas duas modalidades da 

língua (falada e escrita), são utilizados de forma bastante expressiva no (D&G). Contudo, o 

verbo “Ter” se sobressai dos demais verbos por possuir um índice mais elevado de usos. Por 

detectarmos um maior levantamento de ocorrências existentes na fala dos natalenses, 

podemos inferir que a presença desses verbos apontam para uma utilização mais usual da 

língua, e não estão vinculados apenas aos sentidos convencionais expressos pela Gramática 

Tradicional.  

Por conseguinte, conferimos que a modalidade falada, a partir desses três verbos, possui 

uma ocorrência significante, com um total de 2.526, em relação à escrita que soma 375 

ocorrências, totalizando 2.901. Esse resultado se deve a possibilidade de usos variados e com 

sentidos diversos nos contextos de uso. Destarte, os falantes, independentemente do nível de 

escolaridade, idade ou sexo, utilizam esses verbos de maneira mais espontânea, através de 

seus enunciados falados, e não atrelados a todas as regras.  

 

5.2 Propriedades semânticas em construções de Existir, Haver e Ter 

 

 Os verbos “Existir, Haver e Ter” possuem diferentes propriedades semânticas. São 

verbos especiais e que, como defende Bechara (2011) em Dicionário da Língua Portuguesa, 

trazem diversas significações.  

 O verbo “Existir” transmite o sentido de existência ou fazer parte de uma realidade. 

Mediante esse gramático, “Existir” pode conter o sentido de ser, haver e permanecer. Já 

segundo Borba (2011) esse verbo pode apresentar as seguintes acepções: o sentido de ter vida, 



89 
 

ter vitalidade, de persistir, permanecer e ter existência. Logo, os dois estudiosos 

compreendem que o sentido do verbo “Existir” está atrelado, principalmente, a ideia 

existência, como às outras acepções descritas. 

 Em relação ao verbo “Haver” Bechara (2011) também apresenta alguns sentidos que 

essa classe pode apresentar de acordo com o contexto. Assim, “Haver” conforme o autor 

supracitado estabelece sete sentidos, que são: 1º acontecer, ocorrer; 2º estar ou encontrar; 3º 

existir; 4º tempo transcorrido; 5º existir para o uso, disposição; 6º prestar contar, explicar; 7º 

comportar-se.  

Enquanto Borba (2011) mostra que o verbo “Haver” pode apresentar os seguintes 

significados: comportar-se; entrar em acerto; medir forçar; arranjar-se; enfrentar; acontecer, 

ocorrer; existir; em relação a tempo, indica tempo decorrido; fazer; ter; indica tempo futuro; 

indica suposição ou possibilidade.  

Em relação ao verbo “Ter” Bechara (2011) apresenta as seguintes significações: 1º 

possuir; 2º sentir (algo); 3º sofrer (algo); 4º indica a realização de algo; 5º completar (tempo); 

6º dar à luz (um filho); 7º conservar, guardar. Conforme explicitado, “Ter”, semanticamente, 

abrange os sentidos de posse, de sentir, de sofrer, de realizar alguma coisa, de tempo, de dar à 

luz a alguém e de conservar e guardar. 

Por outro lado, Borba (2011) apresenta vinte e quatro semânticas que o “Ter” pode 

apresentar, que são os seguintes: sentido de possuir; exercer; abrigar; estar bom; sentir; ser 

portador de, ser acometido de; fazer; receber; adotar; realizar, efetuar; estar munido de, 

demonstrar; trazer consigo; passar por, experimentar; ser constituído por, conter; indica 

medida ou quantidade num conjunto; estar com, apresentar; apresentar como característica 

herdada; obter, mediante pagamento; manter-se, sustentar-se; considerar, julgar; existir, haver; 

em relação a tempo, indica tempo decorrido; haver; fazer; infida obrigatoriedade, ser 

obrigado; forma tempo composto. 

Os verbos “Existir, Haver e Ter” foram analisados a partir dos sentidos desempenhados 

nos contextos, além de terem sidos conferidos segurando a maior e menor frequência de cada 

verbo. Desta forma, foram analisados duas formas verbais dos referidos verbos, totalizando 6 

amostras. Para tanto, essas formas verbais estão dispostas através dos tipos de informantes 

como pertencentes ao Ensino Superior, ao Ensino Médio, ao Ensino Fundamental (8ª série), 

ao Ensino Fundamental (4ª série) e à Alfabetização.  

Outro dado importante a ser ressaltado é que nas amostras transcritas para este trabalho 

a forma verbal se encontra em negrito, na tabela, e logo após temos a discussão do sentido que 
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lhe foi atribuído. Os trechos  foram retirados e transcritos a partir do original, D&G do Natal, 

sem nenhuma modificação linguística. 

O verbo “Existir” faz parte de uma existência ou da realidade, como já foi exposto por 

Bechara (2011). A partir desse verbo, podemos conferir as formas verbais “existe”, que 

representa maior frequência e “existiria” representando a de menor frequência. Assim, a 

seguir, apresentamos a forma verbal “existiria”, que possui uma ocorrência na modalidade 

falada, com o valor semântico de ocorrer e acontecer. A informante é do Ensino Médio e o 

tipo de texto é um Relato de Opinião, conforme podemos conferir no seguinte trecho:  

 

(...) se religião levasse ... uma pessoa ...  apenas essa palavra religião levasse alguma 

pessoa ao caminho é ... é ... eu acho que é ... não existiria tantos ... se essas religiões que essas 

pessoas fazem fossem da vontade de Deus ... religião quando eu falo ... eu falo mais a respeito 

de seitas de ... que as pessoas chamam religião ... (...) (Solange, 19 anos) 

(D&G)  

 

No trecho apresentado, podemos perceber que o sentido de “existiria” manifesta o valor 

semântico de ocorrer e acontecer. Através do seu relato no (D&G), a informante relata a sua 

insatisfação para com as religiões existentes e suas respectivas ideologias. Denuncia que 

algumas religiões alienam as pessoas, tornam as pessoas aprisionadas a certos dogmas, bem 

como nenhuma religião é garantia de salvação, de vida eterna. Observamos, na amostra, o 

encadeamento da frase em que a informante desenvolve a sentença e utiliza a forma verbal 

“existiria”, que pode ser substituída por um item lexical que indique como algo ocorre/sucede 

e/ou acontece/realiza-se devido à religião.  

Assim, mediante essa forma verbal, a informante declara sua opinião produzindo efeito 

de sentido de sua autoria e se responsabilizando pelo que é dito em seu relato opinativo. Na 

primeira amostra temos também que essa opinião apresentada pela informante implica em um 

conteúdo dito em seu discurso oral. Dessa forma, possui aspectos mais espontâneos e 

elementos linguísticos mais informais, como a disposição de alguns itens lexicais, pausas e a 

utilização de novos valores semânticos para com o verbo apresentado nos contextos de usos. 

A segunda forma verbal a ser analisada é “existe”. Essa se configura como sendo a mais 

ocorrente do verbo “Existir” possuindo um total de 89 ocorrências. Dentre esse total, 62 delas 

estão dispostas na modalidade falada e 27 na modalidade escrita. A seguir, analisamos essas 

ocorrências a partir do sentido desempenhado pelo verbo.   
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TABELA 4 – Total de sentidos apresentados do verbo “Existir” 

SENTIDOS DO 

VERBO 

EXISTE 

FALA
1
 ESCRITA TOTAL 

I.S I.M I.8º  I.4º I.4º I.A I.S I.M I.8º I.4º I.A  

1º Possuir, ter 17 3 2 0 0 5 2 0 0 0 29 

2º Acontecer, 

ocorrer e 

suceder 

11 3 4 0 0 4 2 1 0 0 25 

3º Haver, existir 7 3 5 0 0 2 0 1 0 0 18 

4º Localização 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 7 

5º Surgir 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

6º Aparecer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

7º Prevalecer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

8º Precisar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 37 15 12 0 0 13 8 4 0 0 89 

Elaborada pelo autor. 

 

O verbo “Existe” apresenta significados de acordo com o contexto de uso, bem como se 

verifica mais em determinados tipos de informantes, como nos de Ensino Superior. Outro 

elemento relevante está que a modalidade falada é a que possui o maior número de 

ocorrências. Uma hipótese possível se deve ao fato que o informante de Ensino Superior 

utiliza a forma verbal “Existe”, que foge aos sentidos convencionas, e conhece, mesmo que de 

forma inconsciente, os sentidos que esse verbo pode adquirir nos mais diversos contextos de 

usos. 

É possível identificarmos, através do quadro, que os informantes de Alfabetização não 

utilizam a forma verbal “Existe” em seus discursos escritos, não havendo, portanto, nenhuma 

ocorrência. Isso se deve, possivelmente, ao desconhecimento desse uso e/ou não saberem 

utilizarem esse verbo nos mais diversos contextos. Os informantes do Ensino Fundamental, de 

8ª série e 4ª série, também não utilizam esse tipo com frequência, e esse fato pode se justificar 

ou por eles não possuírem habilidades e/ou desconhecerem seus sentidos, preferindo, algumas 

vezes, outros itens lexicais, a que são mais habituados, que produzam os sentidos pretendidos 

por eles. 

                                                           
1
 Para melhor organização do quadro utilizamos a abreviação para os informantes assim temos: I.S (Informante 

de Ensino Superior), I.M (Informante de Ensino Médio), I.8º (Informante de 8º série), I.4º (Informante de 4º 

série) e por último I.A (Informante de Alfabetização). 
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No quadro, as realizações se concentram mais nos informantes de Ensino Superior e 

Médio. Neves (2016, p. 26) comprova que “as expressões linguísticas não são pensadas como 

objetos isolados, mas como instrumentos usados pelo falante para evocar no ouvinte a 

interpretação desejada”. Dessa maneira, o falante e/ou enunciador utiliza o termo que lhe 

confere aquele valor semântico desejado e ao qual possui habilidades suficientes para evocá-

lo. Assim, os informantes conferem ao verbo “Existe” propriedades semânticas que lhes são 

comuns aos quais são compreendidas e justificadas através do uso. 

Nessas realizações o verbo “Existe” passa a adquirir propriedades específicas que lhes 

são impostas pelos informantes, correspondendo, portanto, a 8 sentidos. Esses não possuem 

uma equivalência. Na utilização dos diversos sentidos temos participantes do mundo real, que 

possuem consciência e habilidades para com a língua materna e enunciam opiniões em que o 

leitor/receptor pode concordar ou discordar, dependendo do que foi enunciado. Neves (2016, 

p. 23) retrata que “a estrutura da língua reflete a estrutura da experiência, ou seja, a estrutura 

do mundo (geralmente é inclusa a perspectiva imposta sobre o mundo pelo falante)”. Assim, o 

informante utiliza arranjos estruturais que refletem o valor semântico conveniente em cada 

contexto. 

Alguns sentidos produzidos por “Existe” refletem situação de uso que “foge” aos 

padrões impostos pela Gramática Tradicional. Eles demonstram novidades no agregamento de 

valor semântico, além de possíveis conclusões a respeito dos sentidos empregados. Para tanto, 

estão dispostas algumas amostras que demonstram esses valores nos contextos, sendo 

colocadas 8 amostras diferentes, cada uma contendo um sentido diferente, conforme podemos 

verificar a seguir:   

 

TABELA 5 – Amostras dos sentidos do verbo “Existe” 

SENTIDOS DE 

EXISTE 

AMOSTRAS REFERÊNCIA 

DO CORPUS 

1º Possuir, ter (...) pra falar a verdade num existe ... complexo 

esportivo na UNIPEC não existe ... pra gente ... pra o 

pessoal treinar tem que ... se alu/alugar o Palácio dos 

Esportes ... (Carlos, 26 anos) 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade Oral; 

Descrição de 

local. 

2º Acontecer, 

ocorrer, suceder. 

(…) Esse método que existe no Brasil é muito 

interessante porque você escolhe o que vai querer aí 

você se prepara o vestibular fazendo um cursinho e 

terminando o 3º ano. (…) (Diva, 26 anos) 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade 

Escrita; 

Relato de 

Opinião. 

3º Haver, existir (...) Aí você vai para o ... segundo prédio, antes existe Informante do 
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um local com alguns bancos tipo uma praça, do lado 

direito um estacionamento, para os professores da 

faculdade, do lado esquerdo uma quadra de esportes, 

por sinal, muito velha. (...) (Carlos, 26 anos) 

Ensino Superior; 

Modalidade 

Escrita; 

Narrativa de 

Experiência 

Pessoal. 

4º Localização (...) Por trás da igreja existe um salão, creio que 

construído apenas para ocasiões especiais que 

necessitassem de um espaço grande. (...) (Gerson, 19 

anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade 

Escrita; 

Descrição de 

local. 

5º Sugir (...) o candomblé também é uma religião com todos os 

rituais falando em Deus, claro que se sabe que neste 

seguimento existe aqueles que o utilizam para mal, 

sabe-se muito bem que esse mal existe e que esse mal 

implica na não existência de Deus nessas pessoas... 

(Diva, 26 anos) 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade 

Escrita; 

Relato de 

Opinião. 

6ºAparecer/manifestar (...) o escândalo quanto a isso é o mínimo que poderia 

acontecer no meio onde as pessoas não seguem 

realmente... a Deus... mas no meio evangélico existe ... 

existe muitas pessoas que querem se aproveitar ... (...) 

(Solange, 19 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Narrativa de 

Experiência 

pessoal. 

7º Prevalecer (...) E alguns países ainda existe essa pena. E, nem por 

isso, a criminalidade acabou. Eu acho que a partir do 

instante em que uma pessoa vai para a cadeia, ela vai 

sair pior do que entrou. (...) (Emerson, 15 anos) 

Informante da 8ª 

série do Ensino 

Fundamental; 

Modalidade 

Escrita; 

Relato de 

Opinião. 

8º Precisar (...) a minha opinião sobre ela é que ela não existe ... é 

:: não é ... fundamental ... não é tão importante ... 

religião ... agora ... o que interessa sim ... é Jesus .. (...) 

(Solange, 19 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Opinião. 

Elaborada pelo autor. 

Os valores semânticos são verificados nos trechos expostos. Esses estão mais 

presentes em determinados enunciados do que em outros, como exemplo, verificamos uma 

relevante quantidade de valores semânticos nas ocorrências dos informantes do Ensino 

Superior. E esse fato se deve, principalmente, as habilidades e proficiências desses 

informantes para com a língua, pois acreditamos que, por estarem no ensino superior, tenham 

uma bagagem de conhecimento maior em relação aos demais informantes que pertencem aos 

outros níveis de escolaridade. Além disso, percebemos que a modalidade falada influencia 

diretamente nas construções desses vários sentidos, o que podemos inferir que os falantes da 

língua carecem dessas novas propriedades semânticas mais na comunicação oral. 
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 De acordo com Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2015, p. 29) temos que “as 

produções orais ganham outra dimensão, passando a serem vistas como processos passíveis 

de investigação, de análise, tais como os produtos da clássica e consagrada modalidade 

escrita”. Assim, o corpus (D&G) apresenta essas produções orais e escritas, em que a escrita 

aparece mais condensada do que a fala, sendo esta, a fala, mais extensa, por parte dos 

natalenses. 

 Conforme as observações realizadas sobre as amostras coletadas para análise, 

detectamos serem evidentes as dificuldades que os informantes possuem com relação aos usos 

da língua em contextos mais formais, que requerem mais atenção, como, por exemplo, na 

modalidade escrita. Essa requer planejamento, elaboração, monitoramento estrutural, 

semântico e estilístico, organização, ao passo que o texto falado é mais comum, menos 

monitorado e mais espontâneo. Desta forma, muitos elementos vão sendo substituídos e até 

retirados para uma adequação sistemática da língua, quando transcritos para a modalidade 

escrita. 

 Diante disso, podemos observar como o informante do Ensino Superior, na primeira 

amostra, substitui o verbo “ter e/ou possuir”, pelo verbo “Existir”. Esse sentido representa 

32,58% do total de sentidos encontrados, sendo um número bastante expressivo. Além disso, 

o conteúdo informacional de “Existe” demonstra aspectos relacionados à posse e 

pertencimento. 

 Considerando que a forma verbal “Existe” possui esses sentidos, e que um deles 

significa “posse”, devemos salientar que essas semânticas são membros dessa categoria
2
, em 

que apresentam características comuns. Porém, alguns significados estão mais próximos do 

sentido padrão do que outros. Esses sentidos são membros de “uma família”, aos quais podem 

possuir características equivalentes e outras distintas. Contudo, não deixam de pertencerem a 

mesma família. Segundo Wittgenstein (1999), que relata sobre o problema das categorias em 

“Investigações Filosóficas”, propõe que as categorias se organizam a partir de semelhanças e 

famílias. 

 Ainda de acordo com Neves (2016, p. 23) temos “Segundo a noção de similaridade 

com o protótipo formam-se as categorias naturais, por ação da analogia e por interpretação 

metafórica, com redefinição de sentidos”. Embora que a formação de categorias não impede 

que os itens lexicais adquiram novos significados a partir de seu uso, e, assim, também, 

dentro deles ainda existem uns que são mais próximos e singulares, já outros são mais 

                                                           
2
 Assim como o verbo existe no sentido de posse, os demais também se configuram da mesma forma. São 

membros da mesma família. 
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distantes, havendo um embate de forças e conflitos para fazerem parte dessa mesma categoria. 

Vale ressaltar que é através dos contextos de uso que se dá a complexidade de natureza 

conceptual. 

 Na segunda amostra o verbo “Existe” no sentido de acontecer, suceder e ocorrer 

resulta, também, em um número expressivo, depois do sentido de possuir e ter. Essa 

realização também ocorre mais nos textos de modalidade falada. O informante organiza seu 

enunciado de forma que o verbo “Existe” estabelece um fluxo contínuo entre a informação 

dada (repassada pelo entrevistador) e a informação nova (escrita pelo informante). Essas 

informações estabelecem um elo e/ou sentido que foge às que são estabelecidas pela 

gramática. O informante demonstra, nessa amostra 2, que a estratégia semântico-discursiva 

aponta o uso da forma verbal “Existe” com o sentido de acontecer, suceder e ocorrer, e se 

configura não como um padrão fixo, mas como uma realização nova, que foi utilizada 

satisfatoriamente nesse contexto. 

 Outro dado que podemos inferir está ligado ao valor semântico de “Existe”, com o 

sentido de acontecer, suceder e ocorrer, seja proveniente de uma estrutura de experiência por 

parte dos informantes, motivados, provavelmente, pela região. Isso se deve a uma forma 

linguística peculiar a região de Natal, o que podemos comprovar esse dado tanto na 

modalidade escrita, quanto na modalidade oral, com exceção, apenas, dos informantes da 4ª 

série e da alfabetização, que, talvez, serão orientados para a absorção dessa realização com 

mais maturidade, e no decorrer dos anos. Essas evidências conduzem a arranjos 

característicos e que refletem relações próprias e peculiares daquele lugar. 

Na terceira amostra o verbo “Existe” se apresenta através do seu sentido prototípico, 

com sua propriedade conceitual mais bem definida, conferindo o sentido de fazer parte da 

existência ou da realidade. Compõe-se, pois, um fluxo de sentido já determinado pela 

Gramática Tradicional. Contudo, esse sentido convencional não apresenta a maior parcela de 

ocorrência expressiva, possuindo a quantidade 18, do total. As propriedades elencadas pela 

Gramática Tradicional evocam um discurso mais padrão, e que segue as normas gramaticais. 

Assim, os informantes, muitas vezes, fundamentam-se nas teorias e regras para compor os 

seus discursos, resultando numa organização e sistematicidade dos enunciados. A partir dessa 

concepção, o verbo “Existir” passa a representar uma estrutura prototípica, que está estrutura 

por meio da forma mais padronizada, convencionada pela gramática, não passível de 

alterações. 

 A respeito dessas escolhas verificamos os resultados expressivos, em que os 

informantes elegem esses valores semânticos, que são motivados pelas interações, percepções 
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cognitivas e imposições do meio aos quais esses falantes são submetidos e refletem, e isso 

fica evidente em seus textos, que podem ser utilizados, inclusos de forma inconsciente, por 

alguns, mas necessária para aquela determinada comunicação.  

 O verbo “Existe” com os sentidos de surgir e de localização, também admitem essa 

realização não prototípica. Os mesmos apresentam frequências equivalentes, no entanto, 

enquanto que o sentido de surgir apresenta uma frequência maior na modalidade oral, o 

sentido de localização apresenta o maior índice na modalidade escrita. Assim, em princípio, 

esses valores correspondem a informações importantes. 

 Essas informações refletem a complexidade, como os informantes representam seus 

discursos, admitindo estruturas conferidas pelo contexto de uso e motivadas pelo meio ao qual 

estão inseridos, neste caso, na cidade do Natal. Numa concepção mais ampla, o verbo “existe” 

com o sentido de “surgir” e de “localização” admite uma força externa e autônoma da 

gramática, que são sensíveis e possíveis a sofrerem adaptações necessárias ao uso. O conflito 

de forças internas (advindas pelos conhecimentos gramaticais), e forças externas (advindas 

pelo meio) entram em atrito. Essas forças se resolvem, muitas vezes, a partir que o falante de 

língua materna escolhe uma forma para se comunicar na escrita, diferente da utilizada na fala. 

Em outras palavras, é como se houvessem duas línguas, uma mais padrão, monitorada, 

estabelecida e bem vista pela gramática tradicional, e outra mais usual, mais informal, 

utilizada com menos monitoramento e não aceita pela gramática. 

 Desta forma, ao utilizar a forma verbal “Existe” com o sentido de “surgir” e de 

“localização”, o informante demonstra habilidades com a língua, a partir da utilização desta, 

conferindo-lhes fluxos de informações que se referem aos aspectos cognitivos e sociais. O 

mesmo produz seus discursos, sejam falados, sejam escritos, que equivalem a incorporação de 

determinados sentidos, que orientam para uma compreensão não isolada, mas que precisa de 

propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas, para depreenderem o que está sendo dito. 

Percebemos que esses novos sentidos, que o verbo “existir” adquire nesses contextos de 

usos, surgem das necessidades por parte dos usuários da língua, de alcançarem as suas 

pretensões nesses diferentes espaços comunicativos, o que nos leva a refletirmos sobre a 

maleabilidade da língua, que jamais pode ser pensada e tratada como um produto acabado, 

pois essa é construída cotidianamente e passa por modificações a cada dia, e isso se deve às 

necessidades que os falantes possuem. 

Portanto, as oito amostras do verbo “Existe” demonstram uma realização não- 

prototípica. Elas ocorrem sempre em um contexto (domínios culturais, sociais, psicológicos). 

Pautado nessas observações, podemos inferir que apresentam algumas características como: 
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i. Estabelecem relações tradicionais; 

ii. As realizações são compreendidas a partir do contexto e do corpus em questão; 

iii. Faz referências a discursos não padrões e mais usuais. 

iv. Demonstra um atrito entre forças internas (advindas da gramática) e forças externas 

(advindas da pressão do uso). 

v. Envolve elementos da experiência de mundo e linguística dos informantes. 

vi. Apresentam características próprias e peculiares da cidade do Natal. 

 

Destarte, essas características acontecem com o verbo “Existe” e refletem certas 

propriedades que podem, simplesmente, ser consequência da experiência do mundo com a 

linguagem. Podemos sugerir que essas propriedades, não-padrões, são elaboradas a partir da 

utilização da língua no sentido dinâmico, mutável e vida. Essas invocam o processo de 

compreensão da língua em contextos cognitivos, culturais e sociais. Embora, obviamente, 

chega-se a uma interpretação dos termos que fazem parte da língua, são os usos, elementos 

discursivos e interativos, que possibilitam uma compreensão do discurso e dos vários sentidos 

dispostos através dos itens lexicais. 

Nas ocorrências do verbo “Haver”, temos que, de acordo com as gramáticas 

tradicionais, ele é considerado um dos verbos auxiliares mais comuns, que aparecem 

assiduamente nas locuções verbais, que são construções compostas em torno de um verbo. 

Nesses cânones gramaticais, o verbo “Haver” pode apresentar-se como sendo um verbo 

pessoal, quando serve de verbo auxiliar para um verbo pessoal; quando possui o sentido de 

ter, obter, conseguir, alcançar; quando possui a semântica de julgar, pensar, entender etc. ou 

com o sentido de existir, acontecer, suceder; quando significa decorrer, fazer, em relação ao 

tempo decorrido; quando significa realizar-se, quando possui a ideia de haver etc. fica sempre 

na 3ª pessoa do singular. Esse verbo geralmente é ensinado em sala de aula, considerando, 

somente, estes usos, mediante as regras tradicionais. 

As ocorrências encontradas  do verbo “Haver” não fogem aos convencionais, 

apresentados pela gramática tradicional. Assim, analisamos duas formais verbais do verbo 

“Haver”, uma menos frequente, que é a forma “Houvera” e a mais frequente, que é a forma 

“Há”. Iniciaremos a análise desse verbo com a forma “Houvera”, a menos recorrente. 

A forma verbal “Houvera” apresenta apenas duas ocorrências, essas estão 

concentradas na modalidade escrita, e foram enunciadas por informantes do ensino superior. 

Os sentidos configurados por esse verbo é de acontecer, ocorrer. Essas semânticas não fogem 
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ao que está imposto nas nomenclaturas gramaticais, quando se refere ao sentido de tornar-se 

realidade, acontecer, conforme veremos na seguinte amostra: 

 

Não me lembro bem mais o nome, mas vamos chama-lo de Chico Malazarte que – que era 

empregado de uma família muito rica e também houvera sido convidado a fazer uma viagem 

à capital acompanhando essa distinta prole. (Ítalo, 30 anos) 

 (D&G) 

Essa amostra pertence à modalidade escrita, e faz parte do discurso de um informante 

do ensino superior, ao construir uma narrativa recontada. Nessa construção, a forma verbal 

“Houvera” aparece com o sentido de aconteceu, sendo o habitual. No exemplo apresentado, 

verificamos no discurso do entrevistado, que o informante faz o uso do “Houvera” no 

pretérito mais que perfeito, que, semanticamente, indica uma ação que já se concretizou no 

passado. 

Nesse contexto de comunicação escolhemos apenas uma amostra de duas realizações. 

Desta maneira, essa ocorrência apresenta um dos significados apresentados pela nomenclatura 

gramatical. Sendo a estruturação interna do sentido como um padrão apresentando às 

propriedades que caracterizam a categoria do verbo, o protótipo que determina a 

categorização dos demais, segundo uma equivalência, uma similaridade, como mostra o 

trecho, e já exposto na tabela do verbo “Haver”, essa ocorrência em que se configura como da 

gramática tradicional, apresenta uma frequência baixa, em comparação aos que diferem do 

sentido prototípico. Essas considerações provam como o contexto de uso se sobressai às 

regras impostas, “engessadas”, “cristalizadas”, presentes nas normas da gramática. 

Enquanto isso, a forma verbal “há”, no (D&G), apresenta o maior número de 

ocorrências. Essa forma demonstra uma variedade de usos, bem como de sentidos, que foram 

detectados quatro. A seguir, demonstraremos casos de valores semânticos de “Há” nos 

discursos dos informantes: 

 

TABELA 6 – Total de sentidos apresentados do verbo “Há” 

                                                           
3
 Para melhor organização da tabela utilizamos a abreviação para os informantes assim temos: I.S (Informante de 

Ensino Superior), I.M (Informante de Ensino Médio), I.8º (Informante de 8º série), I.4º (Informante de 4º série) 

e por último I.A (Informante de Alfabetização). 

SENTIDOS DO 

VERBO HÁ 

FALA
3
 ESCRITA TOTAL 

I.S I.M I.8ª  I.4º I.4ª I.A I.S I.M I.8ª I.4ª I.A  

1º Existir 5 5 2 6 0 3 2 2 0 0 25 
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Elaborada pelo autor. 

 

O verbo “Haver” adquire esses sentidos que estão vinculados aos prototípicos. Trata-

se, então, de uma questão de contexto de uso. Assim, a modalidade falada ainda apresenta um 

percentual de 51,04% das frequências orais, contra 48, 95% da modalidade escrita. Um total 

não muito desproporcional. Outro dado relevante é que os sentidos apresentados por “Há” 

estão associados aos impostos pela norma padrão. Essas construções se devem a apreensão 

desses sentidos em ambientes pedagógicos, a partir de uma ideologia colonizada voltada para 

os aspectos gramaticais. Possivelmente por isso, o verbo “Há”, ainda, não é encontrado nos 

enunciados dos informantes da alfabetização, mas já conseguimos detectá-lo a partir dos 

textos dos informantes da 4ª série do ensino fundamental. 

A escola possui um papel influenciador de inserir o indivíduo numa cultura letrada, 

que organizam os conteúdos pragmáticos de maneira organizada e sistemática. Essa afirmação 

só reforma os sentidos empregados pelos informantes, que expressam esse entendimento a 

partir do que lhe foi ensinado. Desta maneira, o “Há” no sentido de existir, fazer, ocorrer, 

acontecer, tempo transcorrido, suceder, é impessoal, enquanto que com o sentido de ter/tem, é 

pessoal. A partir dessa perspectiva, temos a afirmação de Magda Soares (1986, p.78): 

 

Um ensino de língua materna comprometido com a luta contra as 

desigualdades sociais e econômicas reconhece no quadro dessas relações 

entre a escola e a sociedade, o direito que tem as camadas populares de 

apropriar-se do dialeto de prestígio, e fixa-se como objetivo levar os alunos 

pertencentes a essas camadas a dominá-lo, *não para que se adaptem ás 

exigências de uma sociedade que divide e descrimina, mas para que 

adquiram um instrumento fundamental para a participação política e a luta 

contra as desigualdades sociais (itálicos da autora). 

  

Essa afirmação mostra que os falantes de língua materna necessitam do acesso à 

norma padrão na escola, contudo, não devemos enquadrar a língua através de fórmulas e 

métodos, como se ela fosse fixa, mutável e rígida. Devemos entender e ter acesso ao padrão 

2º Faz/ Tempo 

decorrido 

10 5 2 0 0 3 0 0 0 0 20 

3º 

Ocorrer/Acontec

er/Suceder 

3 1 0 0 0 4 0 2 0 0 10 

4º Ter 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 6 

TOTAL 20 12 

 

4 

 

6 0 11 2 4 2  61 
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estabelecido pelas gramáticas e pelos documentos que regem nossa educação, mas, também, 

desenvolver habilidades, para utilizar a língua por diferentes manifestações, compreendê-la a 

partir dos seus contextos de uso e entender que a língua se comporta de acordo com o objetivo 

que o falante, usuário, pretende alcançar. 

Nesse sentido, podemos constatar que os informantes mais escolarizados detém o 

maior número de ocorrências, quanto ao uso dos sentidos de “Há”, demonstrando, assim, um 

entendimento mais embasado nas normas tradicionais do português brasileiro, mostrando 

mais esclarecimento em torno dessas conceituações. 

Um elemento que deve ser ressaltado é o fato do verbo “Haver” está em seu sentido 

prototípico, isso se deve ao fato, possivelmente, segundo Casseb-Galvão e Neves (2017, p. 

118) “como o verbo haver praticamente já não faz parte do vernáculo geral brasileiro, seu 

emprego e sua conjugação têm de ser explicitamente ensinados em sala de aula, mas nunca 

como a única forma “correta” de construir sentenças apresentacionais”. A partir desse 

raciocínio, o verbo “haver”, como é ensinado de forma mais sistemática, é mais apreendido e 

foge menos da forma convencional. 

Assim, o verbo “haver” apresenta os seguintes sentidos padronizados. Eles reforçam 

os sentidos ensinados a partir da norma, conforme podemos conferir nas amostras a seguir: 

 

TABELA 7 – Amostras dos sentidos do verbo “Há” 

SENTIDOS DE HÁ AMOSTRAS REFERÊNCIA 

DO CORPUS 

1º Existir  

À esquerda da entrada há um outro corredor que 

logo no início tem a cantina do colégio, depois a 

uma sala de aula, após esta sala fica a sala dos 

professores, dois banheiros divididos em dois, 

mais uma sala de aula, a hemeroteca e sala de 

proj, de filmes e no final do corredor há a 

secretaria. (Solange, 19 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade 

Escrita; 

Narrativa 

Recontada. 

2º Faz/tempo transcorrido 

 

 

(…) é fotografia eu… há muito tempo que eu 

namoro esse… esse retrato nessa… nesse livro 

que eu tenho, né? De fotografias e… eu não me 

achava muito capaz de pintar essa… praia, né? 

por causa do… do desafio dos pássaros tem muito 

pássaro sobrevoando a praia e… no final do ano 

passado eu me coloquei como meta tentar pintar 

essa fotografia…e…e… uma das técnicas que eu 

((riso))… (…) (Ítalo, 30 anos) 

 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

procedimento. 

3º 

Ocorrer/Acontecer/Suceder 

 

(...) Há um momento na festa em que os dois, 
Informante do 
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Batman e mulher gato, se beijam debaixo de um 

ramo em que Batman diz a seguinte frase: “Beijar 

debaixo desse ramo dar azar (...) (Ermerson, 15 

anos) 

Ensino 

Superior; 

Modalidade 

Escrita; 

Narrativa 

recontada. 

4º Ter  

(...) Na sala há um sofá feito de alvenaria, que 

serve de cama, há também alguns armadores de 

rede, uma pequena mesa que serve para a pessoas 

jogarem baralho e serve como um porta-revistas 

(...) (Vladimir, 14 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade 

Escrita; 

Descrição de 

local. 
Elaborada pelo autor. 

 

A partir dessas informações, percebemos que todas essas amostras se configuram com 

os sentidos categorizados na gramática tradicional. Por isso, os seus sentidos são prototípicos 

e referem-se a mecanismos da norma padrão. Essa realidade linguística já não se assemelha 

aos significados do verbo “existe”, que fogem aos sentidos categorizados. 

Nas amostras, percebemos que os informantes, com exceção aos de alfabetização, 

estão intimamente ligados aos sentidos do “há” de forma pontual. Na primeira amostra, o 

verbo “há” se relaciona a “existe”, um verbo que representa a impessoalidade, assim “há 

(existe) um outro corredor”, apresentando um distanciamento. Na segunda amostra, o verbo 

“há” no sentido de tempo transcorrido indica uma ação que ainda perdura hoje e não foi 

finalizada.  

A terceira amostra indica um acontecimento, um fato ocorrido e/ou que sucedeu, e o 

mesmo se configura como uma descrição, “Há um momento na festa” que pode ser 

compreendida como “Aconteceu um momento na festa”. Desta maneira, esse sentido indica 

elementos que necessitam de descrição, o que mostra que alguns gêneros textuais são mais 

propícios para esse tipo de sentido. Por último, o verbo “Há” no sentido de ter é pessoal e 

indica uma ideia de algo possuído, de uma existência, como em “Na sala há um sofá”. Assim, 

necessariamente, indica uma função prototípica reformulando o sentido da proposição. 

Os sentidos dispostos pelo verbo “Haver” não é um sentido que se refere a um uso não 

padrão, mas apresenta semelhanças ao que está categorizado, conferindo, então, algumas 

características como: 

i. Referência aos sentidos empregados pela gramática tradicional. 

ii. Remeter as escolhas pelos informantes de sentidos prototípicos e clássicos 

compreendidos acerca do verbo, e que não ousam fugir do que está estabelecido. 



102 
 

iii. Os contextos de usos são mais conhecidos do falante e ele explicita o conhecimento 

empreendido. 

iv. Quanto maior o nível de escolaridade, maior as habilidades para a utilização desse 

verbo. 

Assim, concluímos que o verbo “Haver”, no D&G, está associado aos sentidos 

clássicos, difundidos pela gramática, e que a distribuição desses sentidos é de conhecimento 

dos falantes, que o utilizam sem apresentarem sentidos diferentes dos presentes nos 

compêndios. Logo, o contexto de uso é facilmente compreendido, pois não demanda um 

esforço grandioso, para ser entendido. Compreendemos, pois, que as ocorrências não 

apresentam uma frequência tão elevada. Por outro lado, percebemos a não equivalência com 

os vários sentidos de “Existir”, que já foge aos aspectos normatizados. Assim, refletimos que 

os informantes da cidade do Natal, no (D&G), utilizam discursos com o verbo correferenciado 

à norma padrão brasileira. 

Passamos, agora, para as análises das ocorrências com o verbo “Ter”. Este verbo 

apresenta um número mais expressivo de formas verbais, em comparação aos outros verbos 

analisados, com um total de 19 formas verbais detectadas no corpus. A modalidade falada é a 

que agrega o maior número de frequência desse verbo. Desta forma, as formas verbais que são 

menos frequentes no (D&G) são “Terão” e “Teremos”, com apenas uma ocorrência cada. 

Enquanto que a forma de maior frequência é “Tem”, com um índice de 1387 ocorrências. Eles 

corroboram para a construção dos sentidos que são dispostos pelos informantes a partir dos 

seus discursos proferidos. 

Dessa maneira, realizamos, inicialmente, as discussões acerca das ocorrências com 

menor frequência, que são as formas “Terão” e “Teremos”. Ambas estão no tempo futuro do 

presente do indicativo. Outro fato importante é que as duas foram utilizadas pelo mesmo 

informante, Ítalo, 30 anos, informante do ensino superior, e ao mesmo gênero textual: relato 

de opinião, como podemos conferir, a seguir: 

 

 

(...) veiculados? eu acho eu sim Marcos ... a verdade ela tem que ser ... mostrada mesmo 

que incomode ... mesmo que alguns ... num tenham estômago para assistir ... ((riso)) mas 

outros terão ... e ... e às vezes eu me ... eu me obrigo a assistir pra saber do que está 

acontecendo e ... e ter a minha ... (...) (Ítalo, 30 anos)  

(D&G) 
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Constatamos, também, que o informante de ensino superior utiliza a forma verbal 

“Teremos”, que foi detectada com apenas uma ocorrência no (D&G). 

 

 

(...) se optarmos por uma policromia teremos então uma série de técnicas à nossa disposição, 

tais como; o guache e a aquarela que são tintas que devem ser diluídas em água (...) 

 (Ítalo, 30 anos).                                                                                                                (D&G) 

  

 Ambas as formas verbais ocorrem de maneira equivalentes, com o mesmo tipo de 

texto e a mesma quantidade de ocorrência, diferenciando, apenas, a modalidade, pois 

enquanto que “Terão” pertence à modalidade oral, o segundo pertence à modalidade escrita. 

Assim, tanto “Terão” quanto “Teremos” estão no sentido de posse, de possuir algo. Neste 

caso, esse sentido obtido se configura como prototípico, ou seja, o seu uso não foge aos usos 

apresentados pela gramática tradicional. 

 A forma verbal “Tem” foi detectada como a mais frequente no corpus. Destarte, os 

sentidos desempenhados por ela, nos diversos discursos realizados, também apresentam uma 

diversidade de acepções, que tanto se apresentam como prototípicos, quanto apresentam 

sentidos diferentes dos habituais. As amostras que encontramos no D&G mostram bem esses 

casos descritos. Vejamos, a seguir, algumas amostras: 

 

TABELA 8 – Total de sentidos apresentados do verbo “Tem” 

SENTIDOS DO 

VERBO TEM 

FALA
4
 ESCRITA TOTAL 

I.S I.M I.8ª  I.4º I.4ª I.A I.S I.M I.8ª I.4ª I.A  

1º Existir 157 175 173 51 39 3 10 21 4 3 636 

2º Possuir 109 125 84 28 87 14 18 34 6 1 506 

3º Precisar 21 75 56 13 7 3 2 3 0 0 180 

4º 

Ocorrer/Acontec

er 

5 17 4 0 0 1 0 0 0 0 27 

5º 

Sim/afirmação 

1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 7 

6º Não ter/ Não 

possuir 

1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

7º Conseguir 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 

                                                           
4
 Para melhor organização do quadro utilizamos a abreviação para os informantes assim temos: I.S (Informante 

de Ensino Superior), I.M (Informante de Ensino Médio), I.8º (Informante de 8º série), I.4º (Informante de 4º 

série) e por último I.A (Informante de Alfabetização). 



104 
 

8º Sofrer 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

9º Apresentar 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

10º Ver 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

11º Encontrar 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

12º Sentir 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

13º Estar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14º Aparecer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15º Poder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16º Receber 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

17º Há 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 306 400 322 96 137 23 30 59 10 4 1387 

 Elaborada pelo autor. 

 

A partir dos dados expostos, podemos identificar que o verbo “Tem” é o que mais 

possui significações e ocorrências no (D&G). Esses sentidos colaboram para ampliar as 

possibilidades, que não são os sentidos prototípicos, apesar de que os sentidos de “Existir” e 

“Possuir”, que são prototípicos, se configurarem como as formas que mais aparecem, 

correspondendo cerca de 82,33%. Desta forma, essas realizações contribuem para 

entendermos o que ocorre com os usos presentes no (D&G). 

 Alguns sentidos, tais como: o de afirmação (no lugar de sim), sofrer, ver, receber, 

sentir, são mais específicos, e ocorrem nos enunciados dos informantes nos mais diversos 

níveis, contudo, os informantes de nível superior, ainda, se superam em número de 

frequências dos demais informantes. Essas escolhas estão, também, dispostas em ambos os 

informantes. 

 As amostras, a seguir, ilustram essas relações, que promovem os mais diversos 

sentidos do verbo “Tem”, demonstrando a variedade de sentidos que podem ser conferidos 

nos contextos de usos. 
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TABELA 9 – Amostras dos sentidos do verbo “Tem” 

SENTIDOS DE 

TEM 

AMOSTRAS REFERÊNCIA 

DO CORPUS 

1º Existir (...)  um negócio que tem lá… aí eles vão rodando… 

girando como se tivesse girando uma colher dentro de uma 

sopa… né … como se fosse girando mesmo… então tem 

uma palhetinha lá :: (…) (Gerson, 19 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Procedimento. 

2º Possuir (…)  eu num sou muito chegado … eu gosto mais… de 

desenho artístico … em que a pessoa pode trabalhar com a 

mão livre … você pode fazer o que você quiser… Você 

tem  mais chance de passar um sentimento … (…) 

(Emerson, 15 anos) 

Informante da 8ª 

Série do Ensino 

Fundamental; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Procedimento. 

3º Precisar (...) aí esses menino que ... é:: vive trazendo pasta ... 

porque os menino vai ... tem que levar tarefa ... aí eles ... 

leva pasta para levar pro colégio (...) (Talita, 6 anos) 

Informante de 

Alfabetização; 

Modalidade 

Oral; 

Descrição de 

Local. 

4º 

Ocorrer/Acontecer 

(...) é porque nessas ... quando tem assim um sequestro 

cada um diz um diz uma coisa ... né? mais aí ... eu fiquei 

horrorizada com aquele crime ... sabe? O pai da menina... 

(...) (Rosemeire, 19 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade 

Oral; 

Relato de 

Opinião. 

5º Sim/afirmação (...) tem ... é o filme ... o filme do E.T ... foi no ano 

passado ... ano passado ... ano passado ... quem me disse ... 

quem me contou esse filme foi Wilton ... (...) (Wagner, 13 

anos) 

Informante da 4ª 

série do Ensino 

Fundamental; 

Modalidade Oral; 

Narrativa 

Recontada. 

6ºNão ter/não 

possuir 

(...)  é ... só num tem flor ... aí tem uma ... tem uma loja 

que vende um monte de carro... aí ... aí tem um ... (...) 

(Wesley, 7 anos) 

Informante de 

Alfabetização; 

Modalidade 

Oral; 

Descrição de 

Local. 

7º Conseguir  (...) se prepara pro vestibular ... chega ali no dia ... quando 

vai ver ... num tem passado ... num tem  alcançado né ... a 

sua média pra passar no vestibular e acaba ... vai repetir 

tudo de novo ... pra ver se consegue né ... (Gerlândia, 17 

anos) 

Informante da 8ª 

série do Ensino 

Fundamental; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Procedimento. 

8º Sofrer (...) fizeram curativo e tudo ... e em seguida ele foi lá 

no doutor Asclepíades porque ia ficar com defeito ... 

sabe? ia ficar ... comido ... o começo ... tem muita 

gente que tem acidente de trabalho ... (Rosemeire, 19 

anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade Oral; 

Descrição de 

Local. 

9º Apresentar (...) A pintura têm papel muito importante no Informante da 8ª 
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acabamento do desenho. Pois as cores vão dar 

realidade ao desenho. (...) (Emerson, 15 anos) 

série do Ensino 

Fundamental; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Procedimento. 

10º Ver (...) filmes ... amigo ... filmes ... muitos anos que eu 

num assisto um bom filme na TV ... o que se vê ... é 

... uma série de entalados americanos ... que você 

num tem ... eu sempre adormeço ou desligo Marcos 

... (Ítalo, 30 anos) 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Opinião. 

11º Encontrar (...) a cor da minha casa? ela é mesclada a minha casa 

... né ... tudo o que você tem direito você tem... (...) 

(Diva, 31 anos) 

Informante do 

Ensino Superior, 

Modalidade Oral; 

Descrição de 

Local. 

12º Sentir (...) Deus é aquela paz interior que a gente tem ... 

(Diva, 31 anos) 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Opinião. 

13º Estar (...) ... já tem três meses nesse quadro e ... num acho 

bom trabalho ... (Ítalo, 30 anos) 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Procedimento. 

 

14º Aparecer (...) aí o doutor desmaia ... aí o filme acaba aí ... 

porque tem os três ... entendeu ... que aí ele vai ... ele 

deve querer:: deve pegar a máquina e voltar para o 

passado... (Gerson, 19 anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade Oral; 

Narrativa 

Recontada. 

15º Poder (...) ... se você parar de treinar durante um 

determinado tempo ... você perde tudo aquilo que 

adquiriu ... né ... porque é só aquele ... aquela prova ... 

você num tem ... num pode errar ... (Gustavo, 16 

anos) 

Informante do 

Ensino Médio; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

procedimento. 

16º Receber (...) ... o preparamento que  a gente tem pra poder ... 

entrar numa faculdade ... pra fazer vestibular deve  

ser o seguinte ... é :: (Gerlândia, 17 anos) 

Informante da 8ª 

série do Ensino 

Fundamental; 

Modalidade Oral; 

Relato de 

Opinião. 

17º Há (...) E assim foi que fiquei sabendo de mais um 

epsódio bem humorado na vida desse meu amigo que 

tanto tem me ensinado com a sua maneira feliz de 

bem viver cada momento 

Informante do 

Ensino Superior; 

Modalidade 

Escrita; 

Narrativa 

Recontada. 

Elaborada pelo autor. 

 Percebemos, através do quadro de amostras, os sentidos do verbo “Tem” no D&G. 

Detectamos que os sentidos padronizados representam a grande maioria das ocorrências 
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encontradas. Contudo, os outros sentidos da forma verbal “Tem” nos possibilita inferir alguns 

elementos, tais quais: 

I. Referência ao sentido tradicional, contendo o sentido de “Existir” e “Possuir”. 

II. Referência a sentidos não-prototípicos, que indicam afirmação, sentimentos, ideia de 

não ter posse, negação, ocorrência, aparecimento, visão etc. 

III. Indica conclusões e opiniões dos informantes. 

IV. Demonstra que “Tem” pode ser e está sendo substituído por qualquer um dos sentidos 

detectados. 

V. Mantêm as relações de sentidos desenvolvendo um processo de interação com o 

leitor/receptor. 

VI. Os sentidos articulam informações que a partir do contexto mostram as experiências, 

os posicionamentos e as ideologias dos informantes. 

 

 Essas características e comportamentos, que são desempenhados pelo verbo “Tem” e 

seus sentidos adicionam valores semânticos novos à língua, em específico, a classe gramatical 

verbo em questão, o que se pode comprovar através das amostras, como no caso de “ (...) tem 

... é o filme ... o filme do E.T ... foi no ano passado ... ano passado ... ano passado ... quem me 

disse ... quem me contou esse filme foi Wilton ...”. Esse trecho, que é de uma ocorrência 

selecionada e retirada do corpus, demonstra que o “tem” apresenta o sentido de “sim”, de uma 

confirmação a uma pergunta realizada pelo entrevistador ao informante da 4ª série do ensino 

fundamental. Isso demonstra e comprova a instabilidade presente na língua, pois esse verbo 

foi utilizado, nessa circunstância, como possuindo um valor semântico antes não utilizado 

para “tem”. E essa nova significação ilustra que a Língua Portuguesa, assim como todas as 

outras línguas humanas existentes, deve ser concebida como um organismo vivo, que é sujeita 

a variação e mudanças, que sofre a influência de vários fatores linguísticos, como não 

linguísticos. É uma língua que não está pronta, pelo contrário, passa, cotidianamente, pelo 

processo de se (re)fazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No presente trabalho buscamos analisar como os usos dos verbos “Existir”, “Haver” e 

“Ter” vem sendo utilizados e compreendidos no português brasileiro, tanto através da língua 

falada, quanto através da língua escrita dos natalenses, que são os informantes do D&G do 

Natal, que foi o corpus escolhido para o estudo da pesquisa. Acreditamos ser importante 

salientar que a escolha por essa linha de estudo se deu mediante questões de afinidade para 

com os estudos gramaticais, como também compreender a maleabilidade da nossa língua e 

entender como se dá o seu processo de construção, que surge de acordo com as necessidades 

dos falantes de se apropriarem de novos/outros itens lexicais para atingirem os seus objetivos. 

 A pesquisa realizada está adentrada no ensino de gramática da Língua Portuguesa. 

Cremos que o tema dessa investigação desperta interesse, também, de estudiosos da língua 

que se dedicam, realizam trabalhos referentes a essa área de pesquisa, e também se sentem 

atraídos por essa linha de estudo.  Nesse seguimento, o propósito desse trabalho foi refletir 

sobre os usos dos verbos no Português do Brasil (PB), buscando analisar os outros sentidos 

despertados por eles em diferentes contextos de uso.  

Sobre as frequências, nos três verbos, “Existir, Haver e Ter”, os maiores números de 

ocorrências estavam inseridos na modalidade falada da língua, ou seja, nos discursos orais dos 

natalenses. As ocorrências encontradas variaram em longa escala de um verbo para o outro. 

Verificaremos que o verbo “Ter” ganhou maior destaque em torno do considerável número de 

frequências detectadas no corpus, em relação aos outros dois, no quesito quantidade. 

Através das análises realizadas nesta pesquisa constatamos que os informantes, 

usuários e falantes do Português do Brasil (PB), fazem usos dos verbos “Existir, Haver e Ter” 

em seus textos falados e escritos, manifestados com semânticas dessemelhantes das 

abordagens advindas da gramática tradicional, como também, com semânticas semelhantes 

aos dessas gramáticas. As diversidades de novos sentidos encontrados na fala e na escrita 

desses usuários nos fazem refletir sobre a necessidade que a língua tem de se refazer, 

continuamente, dentro do processo comunicativo. Apesar dos diversos recursos linguísticos 

que a língua têm e disponibiliza aos seus falantes, no decorrer do tempo novas necessidades 

vão surgindo por parte desses indivíduos, o que é natural, pois a língua é construída ao longo 

do tempo, por seus falantes, que estão inseridos em um contexto sócio-histórico, isso justifica 

o fato da sua maleabilidade, da origem e da justificativa de certos termos  existentes na língua. 

Dessa forma, constatamos que os informantes do (D&G), de diversas faixas etárias e 

níveis de escolaridade (ensino superior incompleto, ensino médio, ensino fundamental e 
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alfabetização) fazem uso dos verbos escolhidos, embora, pudemos verificar que os 

informantes do ensino superior e do ensino médio fazem mais usos desses verbos em relação 

aos informantes do ensino fundamental e da alfabetização. Esse fato pode ser justificado, 

primeiramente, por os textos falados e escritos dos entrevistados de ensino superior e do 

ensino médio serem mais extensos, com maior riqueza de detalhes em relação aos outros; por 

esses terem uma maior compreensão da língua, em relação aos conhecimentos da escrita e 

melhor desenvoltura com a fala, como também, mais experiências e necessidades de utilizá-

los para as suas necessidades comunicativas. Enquanto que os informantes de ensino 

fundamental e de alfabetização, por, ainda, estarem inseridos em séries iniciais, e também por 

terem menos experiências para com os elementos linguísticos, os utilizam com menor 

frequência, todavia, também se apropriam desses verbos para seus atos comunicativos. 

 Com isso, averiguamos que a abordagem funcionalista colabora para o entendimento 

das classes de palavras de uma maneira diferente da abordagem tradicional da gramática, pois 

essa linha reflete as classes a partir de um contínuo, ressaltando que a classificação das 

palavras em classes não deve resultar em categorias prontas, tendo em vista as relações 

existentes entre elas; há palavras que têm características de outras, talvez porque estejam 

migrando de uma à outra, e esses acontecimentos, na língua, é um processo possível, natural, 

pois advém de necessidades de seus usuários.  

 Portanto, ao analisarmos o nosso objeto de estudo, chegamos ao entendimento de que 

os verbos analisados estão em processo de transformação em relação aos seus usos e sentidos. 
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