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No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o  

delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, 
lá onde a criança diz: Eu escuto a cor 

dos  
passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo 
escutar 

não funciona para cor, mas para som. 
Então, se a criança muda a função de 

um verbo, 
ele delira[...]. 

 
(Manoel de Barros). 
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RESUMO 
 
 
A gramática tradicional sinaliza que o verbo ter se posiciona em apenas alguns tipos 
sintáticos e semânticos, constituídos a partir do sentido de posse e/ou auxiliar de um 
verbo principal. No entanto, percebemos que determinadas construções com ter 
revelam os mais diversos usos produzidos tanto na fala quanto na escrita. Diante disso, 
achamos relevante analisar os usos e as propriedades sociocognitivas em construções 
com ter na língua falada e escrita do Português do Brasil, numa perspectiva 
construcional. Nisto, objetivamos verificar as motivações que materializam, provocam e 
motivam sua frequência, e quais inovações de caráter sintático, semântico, discursivo e 
cognitivo externam em suas ocorrências. A pesquisa é orientada pela Linguística 
Funcional Centrada no Uso (LFCU), desenvolvida por pesquisadores que 
compreendem a língua como uma atividade social, considerando seus contextos de 
uso. A vertente teórica postula que o conhecimento linguístico (forma) e o conhecimento 
de mundo (função) emergem e se estruturam a partir do uso da linguagem em 
situações sociointeracionais. Em outras palavras, categorias e estruturas gramaticais 
são construídas a partir de processos cognitivos gerais que aplicamos às diversas 
situações de uso real da linguagem. Para cumprir os objetivos deste trabalho, adotamos 
os procedimentos metodológicos, selecionando a constituição dos dados oriundos do 
Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO 
DA CUNHA, 1998), que contêm amostras de língua falada e escrita em contextos reais 
de interação. Os resultados da pesquisa sinalizam que o verbo ter está presente em 
construções que evidenciam uma variação de usos característicos em sua forma e 
função. Constamos que a predominância de sentido atribuída à categoria prototípica 
para esta subclasse verbal é a existencial, tanto na fala quanto na escrita. No entanto, 
tais ocorrências manifestam-se, na maioria delas, na modalidade falada. Percebemos 
também que o sentido de posse, atribuído pela Gramática Tradicional como 
preferencial, parece estar passando por uma mudança de cunho semântico e até 
pragmático. Os demais sentidos ocorrem com menos frequência, mas que são muito 
relevantes para observar a dinâmica da língua, dando margem para refletirmos que 
todas as classes e subclasses de qualquer língua sofrem variações que se concretizam 
por meio dos processos cognitivos e sociais do discurso. 
 
Palavras-Chave: LFCU. Construção. Corpus. Ter. Forma e função.  
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ABSTRACT 
 
 
The traditional grammar signalizes that the verb have to be positioned in only some 
syntactic and semantic types, constituted from the sense of possession and / or auxiliary 
of a main verb. However, we realize that certain constructions with having reveal the 
most diverse uses produced in both speech and writing. In view of this, we consider it 
relevant to analyze the uses and socio-cognitive properties in constructions with having 
in the spoken and written language of Brazilian Portuguese, in a constructional 
perspective. In this, we aim to verify the motivations that materialize, provoke and 
motivate their frequency, and which innovations of syntactic, semantic, discursive and 
cognitive character externalize in their occurrences. The research is guided by the Use - 
Centered Functional Linguistics (LFCU), developed by researchers who understand the 
language as a social activity, considering their contexts of use. The theoretical side 
postulates that the linguistic knowledge (form) and the knowledge of the world (function) 
emerge and are structured from the use of the language in sociointerational situations. 
In other words, categories and grammatical structures are constructed from general 
cognitive processes that we apply to the various situations of real language use. To fulfill 
the objectives of this work, we adopted the methodological procedures, selecting the 
constitution of the data from the Corpus Discourse & Grammar - the language spoken 
and written in the city of Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), which contain samples of 
spoken and written language in Real contexts of interaction. The results of the research 
indicate that the verb ter is present in constructs that show a variation of characteristic 
uses in their form and function. We found that the predominance of meaning attributed 
to the prototypical category for this verbal subclass is existential, both in speech and in 
writing. However, such occurrences manifest themselves, in most of them, in the spoken 
modality. We also perceive that the sense of ownership, attributed by Traditional 
Grammar as preferential, seems to be going through a semantic and even pragmatic 
change. The other senses occur less frequently, but are very relevant to observe the 
language dynamics, allowing us to reflect that all classes and subclasses of any 
language undergo variations that are concretized through the cognitive and social 
processes of discourse. 
 
Keywords: LFCU. Construction. Corpus. Form and function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

A dinâmica da língua é um fenômeno que está intimamente relacionada à 

mudança pela qual ela sofre/passa, pressionados pelo uso em situações factuais de 

interação social. Diante disso, muitos linguistas buscam investigar as diferentes 

nuances provocadas por tais mudanças, de determinados eventos e fenômenos 

linguísticos. Cabe à linguística buscar respostas para as possíveis lacunas existentes 

no tratamento da língua. 

Nesse sentido, esta pesquisa é fruto da preocupação em analisarmos um 

fenômeno linguístico no seu aspecto teórico, partindo da ótica da linguística moderna, 

especificamente da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), tal qual podemos 

verificar no poema de Drummond a seguir: 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra[..]1 

 

(Carlos Drummond de Andrade). 

 

O poema de Drummond, descrito acima, revela a dinamicidade de que trata a 

língua. Ele foi escrito em um período de rompimento as ideias parnasianas: a era 

modernista. O verbo ter neste poema aparece com a ideia de repetição e inquietação 

do autor. No entanto, sua maior relevância para a nossa reflexão trata-se do sentido 

atribuído ao verbo (o de existir), que altera a regra padrão e “delira” para uma margem, 

até então não muito significativa para a gramática tradicional. Se para a gramática ter é 

considerado um verbo impessoal de posse, ou um verbo auxiliar, para Drummond e 

milhares de falantes nativos do Português do Brasil (PB) seu uso equivale a uma 

variedade significativa de sentidos.  

                                            
1 ANDRADE, Carlos Drummond de. Uma pedra no meio do caminho: biografia de um poema. Rio de 
Janeiro: Editora do Autor, 1967. 



18 

 

Portanto, neste trabalho examinamos os usos de construções2 com ter, 

presentes na fala e escrita do Português do Brasil (PB). Notamos que em muitos 

tratamentos, verificados mais adiante, determinados pela tradição gramatical, esse tipo 

verbal apresenta vestígios de lacunas quanto aos seus aspectos morfossintáticos, 

semântico, pragmático e discursivo. O trabalho pretende verificar as propriedades que 

regem o seu real uso, levando em consideração o aspecto construcional presente em 

seu escopo.  

Nos cânones gramaticais, o fenômeno aparece como verbo de posse ou auxiliar 

e geralmente é ensinado, em sala de aula, considerando somente estes usos. No 

entanto, percebemos que o comportamento de ter segue molduras variadas se formos 

considerar seu conteúdo informacional, os argumentos que instanciam o verbo, os 

papéis semânticos que constituem o significado de construções com ter, dentre outros 

fatores. 

Por essas razões, entendemos que construções com ter sinalizam sentidos 

diversos que se encontram consagradas pela fala coloquial de muitos brasileiros, até 

mesmo na fala de brasileiros escolarizados, e também na escrita.  

Dos trabalhos realizados na área, encontramos autores que analisaram o 

fenômeno aqui estudado, tanto no que postula a tradição gramatical quanto por parte de 

alguns estudos linguísticos. Na primeira, apresentamos Cunha e Cintra (2013) que 

denomina o objeto de estudo como um verbo auxiliar conjugados nos modos indicativo, 

subjuntivo, imperativo e formas nominais; bem como na formação dos tempos 

compostos, conjugados nos modos indicativo, subjuntivo e formas nominais. Já Rocha 

lima (1976) apresenta ter como verbo auxiliador com a mesma função de haver. Em 

Bechara (2009) encontramos ter como um verbo auxiliar e Azeredo (2010) que faz uma 

comparação entre ter e haver, cuja forma se estabelece como auxiliar. Portanto, 

ter/haver podem se comportar como verbos auxiliares com o particípio do verbo 

principal. 

No que diz respeito aos estudos linguísticos, encontramos Viotti (1998) que 

considera o fenômeno como um verbo que está em processo de reanálise diacrônica, 

                                            

2 O conceito de construção é abordado no capítulo 3 desta dissertação. 
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devido a perda de conteúdo semântico que o fenômeno vem sofrendo. Já Nazareth 

Bechara (2006) postula a competição entre ter, haver e existir de um mesmo 

significado, o existencial. Em Alves (2012), a partir de amostras do século XVI, defende 

que o verbo exercia a função de auxiliador e passou por um processo de 

gramaticalização. Por último, apresentamos Vitório (2013), que também diz serem os 

verbos ter, haver e existir competidores de sentido existencial. Mas enfatiza que ter é 

constituído de um significado existencial prototípico na fala dos brasileiros (CALLOU; 

AVELAR, 2000; DUTRA, 2000; SILVA, 2001; DUARTE, 2003; MARTINS; CALLOU, 

2003; VITÓRIO, 2011, 2012a). 

 Considerando todas as resenhas no estado da arte, esta dissertação parte do 

principio de que construções com ter revelam forma e função diversas na língua 

portuguesa brasileira, que são expressas a partir de manifestações discursivas em 

diferentes contextos de usos, que podem ser relacionadas às experiências humanas. 

Nesse sentido, são os modos como os falantes conceituam o mundo 

(conceptualização)3 que fazem com que eles o apreendam e construam o modo de falar 

sobre ele. Com isto, justificamos averiguar como se materializam esses usos, levando 

em consideração a sua utilização argumentativa, categórica, icônica e prototípica, 

evidenciada por seus produtores no discurso da fala e da escrita.  

Diante dos estudos elencados até aqui, levantamos as seguintes questões de 

pesquisa:  

1. quais os usos do verbo ter, na perspectiva construcional, considerando a fala e a 

escrita do PB? 

2. o que motiva a escolha de estrutura argumental com ter? 

3. como se manifesta o seu status informacional? 

4. levando em consideração os diversos usos que instanciam o verbo ter, quais as 

características de seus usos e a sua prototipicidade?  

Para responder às questões anteriormente enumeradas, partimos das seguintes 

hipóteses:  

1. construções com o verbo ter apresentam a frequência de uso àquela que remete ao 

sentido existencial, de posse, auxiliar e outras instanciações. 

                                            
3 Ver Croft (2010). 
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2. em uma dada construção, o ter evoca tipos semânticos variados, prevalecendo o de 

estado, apresentadas em situações dinâmicas, com argumento inativo, e é influenciado 

por fatores de natureza usual na fala e na escrita. 

3. seus usos remetem ao status informacional de argumentos constituídos a partir de 

SNs pronominais e lexicais, tendo como conteúdo informacional predominante o status 

novo, que são mais comuns em tipos textuais de natureza descritiva. 

4. nos eventos produzidos por falantes nativos, na fala e na escrita, ter evoca, 

respectivamente, sentidos de posse, existencial e auxiliar, sendo predominante o 

sentido de existir. 

Como objetivo geral, verificamos os usos de construções ter, na perspectiva 

construcional, presentes na língua falada do PB. Ainda levantamos os seguintes 

objetivos específicos: 

1. descrever a frequência de usos do ter em construções da fala e da escrita. 

2. quantificar as diferentes ocorrências do ter, apresentando as motivações de estrutura 

argumental, a partir de seus tipos semânticos e propriedades morfológicas. 

3. estabelecer as posições de status informacional de ter (na fala e na escrita), a partir 

dos tipos textuais Narrativa de Experiência Pessoal (NEP), Narrativa Recontada (NR), 

Descrição de Local (DL), Relato de Procedimento (RP) e Relato de Opinião (RO). 

4. identificar os traços que regem o grau de prototipicidade instanciados em ter. 

Para a realização da análise, pautamo-nos na Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), desenvolvida por pesquisadores que compreendem a língua como uma 

atividade social, que avalia e considera seus contextos de uso (FURTADO DA CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2012). A vertente teórica postula que o conhecimento linguístico emerge 

e se estrutura a partir do uso da linguagem em situações sociointeracionais de 

comunicação (KEMMER, 2003; BYBEE, 2010). Para tanto, defende que o par 

forma/função não podem ser vistos separadamente (GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT; 

TROUSDALE, 2013), mas são passíveis de serem analisados como um todo, uma vez 

que a gramática da língua é influenciada pelo uso que o falante faz dela. Das categorias 

de análise e princípios assumidas pela vertente, utilizamos a iconicidade e marcação, 

informatividade, categorização e prototipicidade, a gramática de construções e sua 

subclasse construções de estrutura argumental. Também nos referenciamos nos tipos 
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semânticos estudados por Borba (1996, 1999, 2002), os quais são detalhados no 

capítulo 3 desta dissertação.  

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos. No capítulo 1 apresentamos a 

motivação deste estudo, explanando as razões da pesquisa, o estado da arte, a 

justificativa, a problematização, hipóteses, objetivos, fundamentação teórica e 

organização do trabalho desenvolvido. 

No capítulo 2 explicitamos os procedimentos metodológicos que norteiam as 

ações do estudo. Nele exibimos o caráter da pesquisa, que assume o método de 

raciocínio dedutivo, sendo de natureza eminentemente quali-quantitativo; as limitações 

de pesquisa e a delimitação do Corpus e apresentação do material utilizado na análise, 

em que é descrita a constituição dos dados, oriundos do Corpus Discurso & Gramática: 

a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). Esse 

Corpus contém amostras da fala e da escrita de informantes do ensino superior ao 

ensino infantil, da cidade do Natal, e foi organizado pelo grupo de pesquisa Discurso & 

Gramática (D&G) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Por fim, 

descrevemos como esta pesquisa faz o tratamento de dados coletados do Corpus 

mencionado. 

No capítulo 3 apresentamos os princípios teóricos da LFCU que fundamentam o 

nosso estudo. Partimos do ponto principal de que a LFCU oferece um aporte teórico 

que vê a língua como objeto de estudo a ser reverenciado a partir do seu uso, 

evidenciado nas práticas sociais. Ao verificar o comportamento dos usos da língua, 

essa vertente considera que o conhecimento de mundo mobilizado pelo falante, 

determina o conhecimento linguístico para quem a língua se vale para se efetivar na 

prática discursiva.  

No capítulo 4 trazemos o aparato da gramática tradicional e dos estudiosos 

linguísticos que verificaram o comportamento sintático, semântico, pragmático e/ou 

discursivo do objeto de estudo em análise, para fins de referenciar os trabalhos de 

maior relevância para esta pesquisa. 

No capítulo 5 sintetizamos a análise dos dados coletados e discussão dos 

resultados – para o fim de comprovar o que objetivamos fazer nesta pesquisa –, 

direcionados pelos pressupostos teóricos e pelas questões norteadoras que embalam 
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as nossas indagações. Por fim, apresentamos as considerações finais e resultados da 

pesquisa no capítulo 6. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, propomos apresentar a metodologia de investigação que 

adotamos nesta pesquisa. Nesse intuito, elencamos as técnicas e métodos de 

procedimentos, situando os processos investigativos. Para tanto, trazemos a 

caracterização da pesquisa em que apresentamos o caráter investigativo para fins de 

análise. Em seguida abordamos a delimitação do corpus e apresentação do material 

coletado que usamos como fonte de dados e, logo após, discutimos acerca dos 

pressupostos teóricos responsáveis por nortear as nossas indagações acerca do abjeto 

de estudo. Para concluir, detalhamos os procedimentos estabelecidos para o processo 

de tratamento e análise dos dados. 

 
 
2.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa em questão assume o método de raciocínio dedutivo, sendo de 

natureza eminentemente quali-quantitativo. Sinalizamos que foram adotados os 

procedimentos de amostragem e verificação da validade dos construtos teóricos na 

análise e explicação dos dados acerca do ter. Sendo assim, o material coletado para a 

verificação do fenômeno em estudo possui, por um lado, um caráter de amostragem, 

não se limitando, portanto, às exigências numérico-quantitativas, uma vez que foi 

utilizado como indicador do fato específico sob apreciação. Por outro lado, recorremos 

também a quantificações e demonstrações percentuais de casos, com o fim de revelar 

tendências/regularidades quanto aos usos do ter. 

Procuramos observar, a partir dos princípios que regem as análises, como se dão 

os usos do fenômeno aqui estudado em textos reais de comunicação; e quais são os 

efeitos de sentidos produzidos pelos discursos (da fala e da escrita) dos informantes, 

em diversos graus de escolaridade (Ensino de Alfabetização, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Ensino Superior). Sendo assim, o nosso interesse foi realizar uma 

investigação, tendo como foco dados de natureza empírica, oriundos de contextos reais 
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de comunicação, produzidos na fala e na escrita. Para tanto, foi providencial a escolha 

do Corpus aqui examinado, que será descrito a seguir. 

 

2.2 Delimitação do Corpus e apresentação do material coletado 

 

A constituição dos dados foi realizada por meio de amostras oriundas do Corpus 

Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 

CUNHA, 1998), que contém amostras de língua falada e da escrita em contextos reais 

de interação, provenientes da cidade do Natal, Rio Grande do Norte. O Corpus foi 

organizado pelo grupo de pesquisa Discurso & Gramática (D&G), e compõe um 

conjunto de cinco bancos de dados coletados em cidades dos seguintes estados: Juiz 

de Fora (Minas Gerais); Niterói e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro); Rio Grande (Rio 

Grande do Sul) e Natal (Rio Grande do Norte). Ao todo, os corpora contêm amostras 

reais da língua falada e escrita. Há, neles, 171 informantes.  

O Corpus coletado em Natal é construído a partir da produção de 20 informantes 

em diversos níveis de escolarização. Cada um deles produziu cinco diferentes textos 

falados e, a partir destes, cinco textos escritos, a saber: i) Narrativa Recontada (NR); ii) 

Narrativa de Experiência Pessoal (NEP); iii) Relato de Procedimento (RP); iv) Descrição 

de Local (DL); e v) Relato de Opinião (RO). 

A ideia de escolher o banco de dados D&G de Natal foi motivado por ser o mais 

próximo da equivalência numérica, para que os dados pudessem ser constituídos de 

forma balanceada. E também por ter uma organização, no que se refere aos tipos 

textuais4, idade e grau de escolaridade dos informantes, mais eficientes em termos de 

comparação. 

No entanto, achamos problemático o fato de que, em alguns tipos textuais, 

especialmente na escrita de alguns falantes, não aparece nenhuma amostra, o que 

dificultou realizar a comparação entre fala e escrita. Apesar disso, percebemos que tal 

constatação não impossibilitou o procedimento da análise e da aplicação das categorias 

analíticas.  

                                            

4
 A LFCU adota a noção de tipo textual em suas análises. 
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No inicio da coleta de dados, a perspectiva era de analisar os corpora do banco 

de dados D&G, ou seja, dos estados de Juiz de Fora (Minas Gerais); Niterói e Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro); Rio Grande (Rio Grande do Sul) e Natal (Rio Grande do 

Norte). No entanto, descartamos a seleção devido ao exíguo tempo que tínhamos para 

realizar a análise, uma vez que construções com ter é de muita produtividade no 

português do Brasil. Essas amostras foram excluídas neste estudo, mas guardadas 

para fins de pesquisas futuras. 

Desse modo, realizamos a coleta, cujas amostras selecionadas para esta 

pesquisa totalizaram 2.700 (duas mil e setecentas) ocorrências que sinalizam a 

presença de ter em diversas construções. Durante o procedimento de coleta, 

constatamos que a sua frequência ocorre em maior produtividade em textos orais do 

que escritos. A isso, evidenciamos que a fala passa por processos cognitivos de 

construção, e nela são considerados aspectos experienciais que podem motivar a 

mudança e acréscimos de sentido de um mesmo fenômeno gramatical. 

 

2.3 O tratamento dos dados 
 

Após apresentar os procedimentos metodológicos e a fonte de dados, passemos 

apresentar o tratamento dos dados, que leva em consideração os seguintes aspectos: 

 

a) coleta de construções com ter, em que selecionamos os dados utilizados nesta 

pesquisa. 

b) classificação de seus usos, por meio de um levantamento quantificado em 

tabelas para uso de análise. 

c) análise dos tipos de construções de estrutura argumental que abarcam o verbo 

ter. 

d) exame dos aspectos pragmáticos: o status informacional da situações 

discursivas em que ter se faz presente. 

e) análise dos atributos de iconicidade. 

f) definição prototípica de ter. 
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Diante disso, apresentamos o norte metodológico de nossa pesquisa, mostrando 

o Corpus analisado, as limitações de pesquisa e o tratamento dos dados. No capítulo 

seguinte, exibimos o referencial teórico (a LFCU) responsável por orientar-nos na 

execução das análises apresentadas no capítulo 5 deste trabalho.   
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3 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO: UMA ABORDAGEM CENTRADA NO USO 

 

 

Neste capítulo, propomos trazer uma breve discussão acerca da teoria que 

embasa esta pesquisa, a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). Para tanto, 

abordamos um breve percurso histórico sobre o funcionalismo e suas variações, assim 

como o que motivou sua inserção no mundo linguístico. Em seguida, apresentamos a 

LFCU, traçando as relações de aliança entre a linguística funcional norteamericana e a 

linguística cognitiva. Ainda fornecemos considerações sobre os princípios norteadores 

deste estudo: iconicidade e marcação; informatividade e perspectivação, categorização 

e prototipicidade, gramática de construções com a sua subclasse construções de 

estrutura argumental e tipos semânticos. Por fim, fornecemos algumas conclusões a 

respeito do que foi apresentado aqui, fazendo relação com o objeto de estudo. 

 

3.1 Funcionalismo linguístico e a Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

Os primeiros vestígios dos estudos funcionalistas ocorreram em oposição, 

primeiramente, ao estruturalismo, sendo, em seguida, postas suas contraposições ao 

gerativismo. Diversas manifestações linguísticas surgidas na primeira metade do século 

XX, a partir do estruturalismo de Saussure, influenciaram as áreas do conhecimento, 

sendo a linguística uma delas. 

A partir da segunda metade da década de 1910, alguns trabalhos surgiram no 

Círculo Linguístico de Praga, com os primeiros estudos voltados para a fonologia, 

destacando-se os pressupostos teóricos de Roman Jakobson, cujo modelo se 

evidenciava por tratar a língua a partir de concepções padronizadas para o estudo da 

comunicação. As teses de Praga, apresentadas em 1928, durante o Congresso 

Internacional de Haia, referem-se a um momento de formulações teóricas para discutir 

os trabalhos construídos pela Escola de Praga. 

Em linhas gerais, a visão funcionalista opõe-se ao formalismo por tratar das 

especificidades da língua na perspectiva das situações sociointeracionais de 

comunicação; enquanto que o formalismo constrói uma representação da fala sem 



30 

 

considerar os aspectos semânticos, pragmáticos, discursivos e cognitivos, como sendo 

influenciadores de todas as manifestações linguísticas. 

Na concepção formalista, podemos destacar as teorias estruturalista e 

gerativista. Furtado da Cunha (2010) ressalta que o funcionalismo se distancia da visão 

estruturalista e gerativista por compreender que há uma relação intrínseca entre a 

estrutura gramatical das línguas e as situações reais de comunicação, presentes nos 

contextos discursivos em que elas são usadas. Dessa forma, é providencial que a 

motivação para os usos da língua seja o contexto real e autêntico em que ela é 

manifesta discursivamente. 

Saussure ao abordar o estruturalismo, surgido na Europa, trouxe conceitos 

referentes à língua que deram para a linguística um caráter científico, com definição de 

objeto e métodos de estudos próprios. Sua visão se aprofunda na ideia de que a língua 

é um sistema de signos e a sua significação vai depender da relação entre eles. Ou 

seja, a atribuição do significado para uma determinada situação linguística só pode ser 

construída a partir de pares opostos entre os signos linguísticos. Por isso, a visão de 

Saussure é ordenadamente dicotômica, em que há distinção rígida entre língua e fala, 

sincronia e diacronia, significado e significante, relações sintagmáticas e relações 

paradigmáticas.  

Em oposição ao estruturalismo surge às ideias de Chomsky, linguística 

americano que propôs uma teoria para buscar explicar a linguagem a partir da 

concepção inatista: o gerativismo. Segundo a proposta do modelo gerativista de 

Chomsky, o indivíduo, quando criança, aciona um dispositivo de aquisição de 

linguagem, que é demonstrada por meio de frases e falas (imput5) manifestadas por 

adultos e, assim, se vai gerando a gramática internalizada. Essa concepção é 

considerada inata, a partir da compreensão de que os falantes já nascem com uma 

gramática internalizada. Essa abordagem é tratada por Chomsky como a Gramática 

Universal. Segundo ela, a criança guarda em sua mente todas as regras de todas as 

línguas e o desempenho linguístico dela é construído a partir do momento em que se 

retira apenas o necessário para seu uso e aprendizagem. 

                                            
5 Dados linguísticos pelos quais a criança é exposta. 
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A visão racionalista, verificada na abordagem estruturalista e gerativista, é o 

principal alvo de questionamentos para que surgisse a teoria funcionalista. Segunda a 

orientação teórica funcionalista, a língua é uma estrutura relativamente maleável, 

suscetível à variação e à mudança, decorrentes das demandas semântico-cognitivas e 

discursivo-pragmáticas a que está sujeita (GIVÓN, 2001).  

No Brasil, há referências teóricas funcionalistas de orientação norteamericana e 

europeia. Da linguística funcional norteamerica, surge a Linguística Funcional Centrada 

no Uso (LFCU), que também se apropria dos postulados provenientes da linguística 

cognitiva. Esta vertente é representada pelo grupo de pesquisa Discurso & Gramática, 

conduzido por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF/Niterói); 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), entre outros. 

Os postulados da LFCU preocupam-se em verificar as regularidades que são 

observadas a partir da interação da língua e explicando os fenômenos linguísticos, com 

ênfase nos aspectos discursivos, semânticos, pragmáticos, cognitivos e sintáticos. 

Segundo a compreensão de Furtado da Cunha (2007, p. 14-15): 

 
 
Os funcionalistas estão interessados em explicar as regularidades 
observadas no uso interativo da língua, analisando as condições 
discursivas em que se verifica esse uso. Ultrapassam, portanto, o âmbito 
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. 

 
 

Na visão da autora, as regularidades características da gramática da língua são 

observadas a partir da situação em que o falante está produzindo na interação ou no 

uso que faz dela, por isso toma como análise linguística dados reais de fala. O 

esquema a seguir demonstra isso: 
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Figura 1 – Relação entre língua e uso 
 

 
 

 
 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

Pela Figura 1 verificamos que o funcionalismo considera os usos da língua como 

produtos da interação e ação social. Ou seja, é na situação de interação, estabelecida 

na comunicação, que relaciona seus interlocutores, seus propósitos e o contexto 

discursivo.  

Diferentemente do que aborda a concepção gerativista, para o funcionalismo, a 

criança constrói a gramática a partir de sua exposição linguística na interação social, ou 

seja, a partir das necessidades e habilidades que ela adquire socialmente. Com essa 

abordagem a língua não é vista como um conhecimento autônomo, pois ela depende de 

fatores externos às estruturas, ou seja, depende das pressões que provêm do uso. Ela 

é, portanto maleável, e não totalmente arbitrária. Sua caracterização segue a adaptação 

que os falantes nativos estipulam nas diferentes manifestações discursivas (FURTADO 

DA CUNHA, 2007). 

Dentro dos estudos funcionalistas, surge a designação de uma Linguística 

Baseada no Uso (BYBEE, 2010), defendido e proposto por Martelotta (2011) com o 

termo de “Linguística Centrada no Uso”. Mais tarde, o Grupo de Estudos Discurso & 

Gramática adotou a nomenclatura “Linguística Funcional Centrada no Uso”, por 

considerar que o uso linguístico é a motivação para captar as observações das 

estruturas linguísticas (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). Portanto, a LFCU 

adota o modelo reconhecido como Usage-Based Linguistics, proposto por Tomasello 

(1998; 2003) e Bybee (2010), que evoca o uso como sendo central para a análise 

linguística. 

Dentre os princípios basilares a LFCU está a compreensão de que a estrutura de 

determinada construção gramatical é orientada por esquemas e experiências 

cognitivas, produzidas por meio do uso real que os falantes utilizam em situações 

sociointeracionais. Nessa perspectiva, reconhece a não autonomia da sintaxe, 

LÍNGUA USO 
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contrapondo-se a essência gerativista que defende ser a sintaxe independente. Muito 

pelo contrário, uma vez que o uso visa capturar as diversas situações produzidas pelas 

mentes e externadas e processadas na linguagem, a gramaticalidade de uma língua 

deve ser compreendida e produzida por falantes, por meio do conhecimento de mundo, 

incluindo forma e significado atrelado ao contexto em que ela for representada. Dessa 

forma, há um contínuo entre léxico e sintaxe que se funde nas relações semânticas, 

pragmáticas e discursivas, em um determinado contexto histórico-social. 

Além disso, postula que a forma e a função são determinadas pelas situações de 

interação entre os falantes e sua capacidade de conhecimento de mundo. Fazendo uso 

de evidências e amostras empíricas, a LFCU considera que há um domínio relacional 

entre a categorização conceptual e a categorização linguística, ou seja, o conhecimento 

de mundo e o conhecimento linguístico são paralelos e, portanto, inseparáveis. Isso 

significa que há uma simbiose entre propriedades cognitivas e sociointeracionais. 

Considerando isso, há universais linguísticos que são reconhecidos dentro do universo 

da linguagem.  

Os universais linguísticos, visados pela LFCU, diverge da proposta da linguística 

gerativa. Esta última defende que a universalização linguística se dá a partir de fatores 

biológicos que são herdadas geneticamente e que tais propriedades universais são 

iguais em todas as línguas. Essa perspectiva é conhecida como gramática universal. 

No entanto, nas palavras convocadas por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2012, 

p. 5), para a LFCU: 

  
 
[...] as propriedades universais devem ser procuradas não em categorias 
ou construções linguísticas particulares, mas na cognição humana, isto 
é, nos modos como os homens conceitualizam o mundo em termos de 
certas categorias, configurações espaciais e temporais, focalização de 
atenção gerenciamento de informação, para citar alguns aspectos. Em 
outras palavras, a busca pelos universais deve focalizar os processos 
que criam e mantêm as estruturas linguísticas, e não as próprias 
estruturas. Sendo a língua um sistema simbólico por excelência, 
utilizado para comunicar informação sobre o mundo, naturalmente ela 
reflete essas conceitualizações. 
 
 

Diante disso, é a propriedade do uso, acionado pela cognição, que determina a 

existência dos universais linguísticos; e não as propriedades particulares presentes 
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pura e simplesmente na estrutura, pois a mente humana é quem possibilita categorizar 

situações e eventos ao nosso redor. Por isso, a língua está relacionada com as 

experiências pelas quais o indivíduo sofre/passa, pois é a partir dessas experiências 

com o mundo que ela exerce sua função.  

Como a língua está sujeita às pressões provenientes do uso, 

consequentemente, a gramática irá/deverá sofrer mudanças, já que ela é “um sistema 

flexível, fortemente suscetível à mudança e intensamente afetado pelo uso que lhe é 

dado no dia a dia” (FURTADO DA CUNHA, 2007, p. 17-18). Não há outra possibilidade 

de enxergá-la que não seja no próprio discurso, considerando os processos cognitivos 

pelos quais o falante capta, constrói e realiza coisas. 

Diante disso, a língua assume funções cognitivas e sociais que desempenham 

um papel central na criação das estruturas e dos sistemas, considerados pelos 

linguistas como a gramática de uma língua. Essas estruturas são moldáveis, pois 

sinalizam ajustes para atender às necessidades sociais de interação.  

Acerca da verificação sintática, a vertente teórica em questão analisa a língua 

em situações reais de uso, já que a língua existe para satisfazer as necessidades 

gramaticais de seus usuários e não o contrário; e advoga que a língua sofre processos 

de variação/mudança. Por isso, ela deve ser percebida e tratada tal como se apresenta 

em seus contextos discursivos, conforme afirma Furtado da Cunha (2007, p. 18-19): 

 
 
[...] a gramática tem sua origem no discurso, aqui tomado como o 
conjunto de estratégias criativas empregadas pelo falante para organizar 
funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte em uma 
determinada situação de comunicação. [...] As regras da gramática são 
modificadas pelo uso (isto é, as línguas mudam, é necessário observar a 
língua como ela é falada). 
 
 

Sendo assim, é proposto em suas análises amostras com dados reais, 

coletadas em situações discursivas do cotidiano, buscando a sua autenticidade e 

levando em conta essencialmente o seu uso. Não cabe a utilização de sentenças 

criadas e descontextualizadas, portanto, artificial na sua abordagem.  

Quanto aos princípios e categorias de análise que lhes são caros, destacamos os 

seguintes: iconicidade; marcação e contrastividade; informatividade e perspectivação; 
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categorização e prototipicidade; plano discursivo e saliência perceptual; encadeamento 

(chunking) e analogia; projeções metafóricas e metonímicas. Dentre elas, fazemos uso 

em nossas análises dos princípios de iconicidade, marcação, informatividade e 

perspectivação, categorização e prototipicidade, além do conceito de construção, 

referenciada na Gramática de Construções (GC) e as construções de estrutura 

argumental. Ainda faremos uso dos tipos semânticos postulados por Borba (1990, 1996, 

2002). Todos estes princípios são brevemente explicados a seguir. 

 

3.1.1 A iconicidade e a marcação 

 

A iconicidade refere-se à correlação entre forma e função, isto é, entre o código 

linguístico e seu designatum (GIVÓN, 1984 apud FURTADO DA CUNHA; BISPO; 

SILVA, 2013); é uma motivação unívoca em que a primeira motiva a segunda. A LFCU 

compreende que na língua há padrões em que a correlação aproxima-se com o sentido 

designado, por isso, mantêm-se estreitas relações entre forma e função.  

É de Givón (2001) a defesa de que a gramática é tida como um instrumento de 

categorização por excelência, mas não há nela toda a dominância em dada regra. A 

língua se comporta por meio da flexibilidade residual, de aspectos graduais e variáveis 

que são quem estabelecem se a excelência da gramática está na motivação adaptativa. 

Dessa forma, a iconicidade é um dos princípios empreendidos pelo autor, que postula a 

organização gramatical icônica, opondo-se ao princípio da arbitrariedade do signo, 

proposto pelo filósofo Peirce (1940).  

O princípio de iconicidade ainda se apoia na formulação de Givón (1984, 1995, 

2001), que estabeleceu três subprincípios: quantidade, proximidade e ordenação linear, 

descritos, a seguir, nas palavras convocadas por Furtado da Cunha; Bispo e Silva 

(2013, p. 22-24): 

(1) O subprincípio da quantidade: estabelece que quanto maior for a quantidade de 

informação, maior será a quantidade de forma para sua codificação. A esse respeito, 

Clark e Clark (1977) asseveram que “a complexidade de pensamento tende a refletir-se 

na complexidade de expressão” (apud FURTADO DA CUNHA; BISPO E SILVA, 2013, p. 

23). Os autores ainda ressaltam que “quanto mais imprevisível (nova) for a informação 
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para o interlocutor, maior será a quantidade de forma a ser utilizada e vice-versa” (idem, 

p. 23). Um exemplo desse princípio pode ser encontrado na complexidade das palavras 

derivadas de sua origem, como: belo-beleza-embelezar-embelezamento. 

(2) O subprincípio da proximidade: “manifesta que os conceitos mais integrados no 

plano cognitivo também se apresentam com maior grau de aderência morfossintática” 

(idem, p. 23). Podemos exemplificar na amostra seguinte: 

 
 

(3) Claudia prometeu devolver / Claudia prometeu que devolveria / Claudia prometeu que ela 
devolveria a chave.  

 
 

Em (3) há aproximação dos elementos morfossintáticos, atribuídos pelos 

complementos, constituindo a integração entre eles. Givón (2001) assevera que “quanto 

menos integrados os eventos estão, tanto mais provável que um elemento da 

subordinação separe a oração subordinada da principal” (idem, p. 23). 

(3) O subprincípio da ordenação linear: é caracterizado por dois aspectos apontados 

por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 24), a saber: 

 
 
(a) a informação mais tópica tende a vir em primeiro lugar. É o que 
revela, por exemplo, o fato de o sujeito normalmente ocupar a primeira 
posição na cláusula; (b) a ordem das orações no discurso segue a 
sequência temporal em que os eventos são conceitualizados. McMahon 
(1995) exemplifica com a célebre citação “vim, vi, venci”, cuja 
distribuição das palavras no texto corresponde à sequencialidade 
cronológica das ações. 
 
 

A correlação icônica defendida por Givón (2001) caracteriza regras de entonação 

(em que são enfatizados a previsibilidade nos trechos de informação; os contornos de 

melodia e relevância no domínio conceitual; e o subprincípio de pausa e ritmo 

estabelecidos por fatores informacionais, que correspondem a distância cognitiva que 

ocorre entre eles); regras de espaçamento (que enfatiza a informação sendo mantida 

junto ao domínio conceitual em um mesmo espaço-temporal; e a relevância quanto ao 

escopo, que mantém mais próximo os operadores funcionais); as regras de sequência 

(a ordem é estabelecida em grau de linearidade, em que um bloco informacional é 

colocado no início, ou que a ordem temporal ocorre a partir da sucessão dos 
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acontecimentos) e regras de quantidade (em que não serão expressas a informação 

contida na previsibilidade e a informação irrelevante). 

Como mostrado até aqui, os princípios da iconicidade pretendem elucidar 

relações de motivação entre forma e função. Nessa perspectiva, a correlação entre 

conhecimento linguístico e conhecimento de mundo não são universais absolutos, nem 

regras categóricas do funcionamento da língua. Sua motivação, como dito, segue uma 

tendência de manifestar-se no uso da língua, a partir de fatores semântico/cognitivo e 

discursivo/pragmático. Por isso, consideramos esse princípio importante para a análise 

de construções com ter, por se constituir como uma ferramenta que condiciona o uso, a 

partir do processo de interação, para explicar a forma e a função expressas na 

utilização da língua. 

O princípio da marcação está associado a critérios de complexidade e, de acordo 

com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), refere-se a diferença entre categorias 

marcadas e não-marcadas. Para realizar essa distinção, Givón (1990) estabelece os 

seguintes critérios, mencionados por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 24): 

 
 
(i) complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser 
cognitivamente mais complexa – em termos de esforço mental, 
demanda de atenção ou tempo de processamento – do que a não 
marcada; 
(ii) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais 
complexa ou maior do que sua correspondente não marcada; 
(iii) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos 
frequente e, assim, cognitivamente mais perceptível do que a categoria 
correspondente não marcada. 
 
 

Givón ainda ressalta que o contexto determina os fatores de marcação em 

determinada construção, de forma que numa mesma entidade estrutural pode ser mais 

marcado em um contexto e menos marcado em outro contexto, conforme exemplificado 

a seguir: 

 

(4) Os jogadores foram ao amistoso. 
(5) Os jogador foi ao amistoso. 

 

. 
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Na amostra acima, percebemos que há marcas de plural em (4) e de singular em 

(5). Isso significa que a recorrência do plural pode ser compreendida como de maior 

complexidade cognitiva e estrutural, uma vez que há maior material linguístico, além 

das relações entre os elementos sintáticos, semânticos e pragmáticos. Em (5) há uma 

baixa complexidade, de menor frequência em relação a (4), e aparecem em maior 

probabilidade em contextos de fala informal. Então podemos perceber que o contexto 

determinou a variação de complexidade de uma mesma estrutural, sendo (4) mais 

marcada (mais complexa e menos frequente) e (5) menos marcada (menos complexa e 

mais frequente). 

 

3.1.2 O princípio da informatividade 

 

Nas palavras convocadas por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 26), o 

princípio da informatividade  

 
 
refere-se ao conteúdo informacional que os interlocutores compartilham, 
ou supõem compartilhar, no momento da interação verbal. Isso porque, 
tanto do ponto de vista cognitivo como pragmático e interpessoal, um 
indivíduo comunica-se com outro para informar-lhe alguma coisa acerca 
do mundo externo ou de seu mundo interior, esperando provocar alguma 
alteração no conhecimento e/ou atitudes e ações do interlocutor. 
 
 

Assim, ao atingir determinado propósito comunicativo, o locutor procura 

monitorar ou orientar seu discurso, no que se refere ao ponto de vista veiculado por ele 

ao interlocutor. Para isso, utiliza-se tanto do aparato linguístico, constituído de uma 

diversidade de organização e codificação textual (GIVÓN, 2001), quanto de “recursos 

extralinguísticos (gestos, expressões, dados do contexto interacional)” (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO, 2012, p. 65). 

Para concretizar um status informacional é necessário considerar as orientações 

que regem sua produtividade. Trata-se dos referentes nominais: dado, novo, inferível ou 

disponível. Furtado da Cunha e Bispo (2012, p. 66), postulam que  
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Os estudos clássicos sobre informatividade circunscrevem-se ao 
estatuto informacional do SN, classificando-o em dado (ou velho) e novo 
e as categorias intermediárias inferível e disponível. Essas categorias 
correspondem à avaliação que o locutor faz do estado de ativação dos 
elementos referenciais na memória do interlocutor.  

 
 

Este princípio está relacionado ao processo de ativação de determinado 

conhecimento que o interlocutor concretiza em sua mente ao emitir uma informação. 

Essa manifestação linguística ocorre, por exemplo, quando “a opção pelo uso de um 

nome pleno ou um pronome, uma forma definida ou indefinida, acentuada ou atenuada 

etc., de acordo com a informação que o locutor supõe estar acessível ou não a seu 

interlocutor na interação” (idem, p 65). Podemos exemplificar pela amostra (6): 

 
 

(6) [...] talvez aqui na via costeira em Natal tenha um ar igual no inverno ... mas muito 
agradável o ar e uma imensa rajada de frio ... porque eu tinha ... eu pensava que tinha ido 
bem agasalhado ... [...] (Corpus D&G/Natal, p. 41). 

 
 

Nesse trecho, os referentes nominais (SN) em destaque estão representando 

seu status informacional. Na via costeira em Natal é codificada como um elemento 

indefinido por emitir uma informação nova no texto; Um ar, tido como um SN definido 

por se tratar de uma informação que implica na conceitualização de via costeira em 

Natal; rajada de frio recupera a relação semântica e é inferível com base no frame o ar, 

refere-se a via costeira e ao ar (frio); eu pensava é expressamente uma construção SN 

dada por se constituir um elemento definido por uma informação dada. 

A perspectivação está associada à informatividade e “vincula-se ao 

direcionamento da atenção sobre um evento referencial; isto é, tem a ver com a 

focalização de aspectos específicos de uma cena”. (TOMASELLO, 1998 apud 

FURTADO DA CUNHA E BISPO, 2012, p. 66). Refere-se às escolhas de elementos 

para constituir pontos de vista, ao relatar algum evento discursivo ou descrever uma 

situação qualquer. 

Ao aplicar o princípio de informatividade, procuramos verificar como ocorrem as 

noções de cunho pragmático na estrutura argumental com a construção ter; e como se 

configuram os elementos caros a perspectiva deste princípio, nas ocorrências em que 

ter se faz presente.  
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3.1.3 Categorização e prototipicidade 

 

As categorias e estruturas linguísticas são baseadas nas experiências 

cognitivas que temos ao realizarmos construções linguísticas, considerando os 

processos de categorização. Processos estes pelos quais classificamos situações, 

baseados na nossa interação com o mundo social e cultural. Esses elementos estão 

interligados às construções gramaticais, ao passo que ela emerge do uso da língua, e, 

ao mesmo tempo, envolve habilidades cognitivas que também são realizadas em 

contexto. A LFCU entende a aparente regularidade e a instabilidade da língua como 

motivadas e modeladas pelas práticas discursivas dos usuários no cotidiano social 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). 

De acordo com o princípio de categorização, o modo como pensamos e como o 

representamos na linguagem, bem como os processos criativos em torno da interação 

social, dizem respeito à organização das nossas experiências (LABOV, 1983). Daí a 

importância do processo de categorização, que nos permite organizar nossa 

experiência em torno do discurso, atrelada às adaptações sociais e culturais, que atuam 

como modelos que os falantes de uma língua usam. Ou seja, da organização 

empreendida pelas experiências nos diversos contextos culturais e sociais que 

possibilitam a interação humana. 

Diante disso, consideramos o que diz Jacob e Shaw (1998, p. 155) ao afirmar 

que “categorizar significa construir uma ordem física e social para o mundo”.  Nesse 

sentido, ao organizarmos determinado pensamento, levamos em conta que as coisas à 

nossa volta pertencem a determinados grupos classificatórios. Permite-nos saber, por 

exemplo, o significado de cada coisa ou situação, ou seja, quando organizamos coisas, 

caracterizamos situações, construímos uma realidade dentro de um contexto 

sociocultural que não é isolada ou inata individualmente em nossa mente. Como dizem 

Duque e Costa (2012, p. 19): 

 
 
Isso acontece, por exemplo, quando organizamos as coisas à nossa 
volta em termos de MOBILIÁRIO, ALIMENTOS, VESTIMENTAS, 
JOGOS, VEÍCULOS, ANIMAIS DOMÉSTICOS, ALIMENTAÇÃO 
ORGÂNICA, ESPÉCIES EM EXTINÇÃO; quando caracterizamos grupos 
e instituições como sendo AMIGOS, SÓCIOS, ESTRANGEIROS, 
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CÚMPLICES, TRAIDORES, REFUGIADOS DO CLIMA, FAMÍLIA, 
ESCOLA, IGREJA; quando delimitamos o que seja MASCULINO ou 
FEMININO, SAGRADO ou PROFANO, SAUDÁVEL ou PATOLÓGICO, 
INFÂNCIA, IDADE ADULTA, TERCEIRA IDADE, ou quando, ingênua e 
pretensiosamente, pensamos o mundo dividido entre O BEM e o MAL.  

 
 

A experiência humana, portanto, é categorizada por atividades cognitivas, as 

quais se encontram em diversas habilidades linguísticas ao realizar coisas por meio do 

processo de comunicação, geralmente adquirida na infância, quando o falante aprende 

a usar a sua língua. Isso se deve também ao processo de domínios conceituais, em que 

a categorização é vista sob um ângulo amplamente complexo e não apenas em 

categorias simples. Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 28) dizem que “a 

construção de conceitos relaciona-se às experiências do ser humano no ambiente 

biofísico e sociocultural, e são esses conceitos que nos permitem caracterizar 

mentalmente as categorias e racionar sobre elas”. Ou seja, os esquemas cognitivos, 

associados às experiências cognitivas, são os elementos que nos direcionam a 

procurar, por exemplo, uma blusa dentro do guarda-roupa ou do balde de roupa suja, 

mas nos impedem de procurarmos dentro do armário da cozinha. 

Aliada a categorização está o princípio da prototipicidade que, segundo 

Furtado, Bispo e Silva (2013, p. 29) “é possivelmente uma consequência de 

propriedades inerentes da percepção humana, como a saliência cognitiva. Cada 

protótipo nos possibilita realizar um conjunto de tarefas inferenciais ou imaginativas 

sobre uma dada categoria”. 

Rosch (1975) foi quem transformou a noção de categorização em pesquisa. A 

autora criou o modelo de protótipo, segundo a visão de que na perspectiva clássica as 

categorias são baseadas e definidas por propriedades inerentes a todos os membros 

da classe, dessa forma nenhum membro pode explicar a categoria melhor do que o 

outro (ROSCH, 1975). Nesse sentido, elas são organizadas em torno de protótipos 

centrais. Isso significa que uma determinada categoria pertence a um protótipo X 

central e várias delas tornam-se um grupo, em que todos eles compartilham, entre si, 

maior número de características que não compartilham (ou compartilham poucas) com 

grupos fora dessa classe. Um gato é um mamífero mais prototípico do que um 

morcego; o que significa que ele pode ser mais facilmente considerado como um 
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mamífero e menos provável que seja inserido de forma equivocado como um animal 

pertencente à outra classe. 

Nessa perspectiva, a prototipicidade pode esta distribuída num continuum 

categorial, “em que alguns elementos localizam-se mais nos polos da escala, com 

propriedades conceituais mais ou menos bem definidas, e outros se situam em 

instâncias intermediárias, por compartilharem características de uma e outra categoria” 

(FURTADO, BISPO E SILVA, 2013, p. 29). 

Um outro exemplo disso é a dificuldade de inserir como prototípico da categoria 

de carros, a bicicleta, uma vez que nossa experiência sociocognitiva exibe a informação 

de que esta classificação não se enquadra nas propriedades presente nesta 

classificação. No entanto, ao categorizarmos que ambos são veículos de locomoção 

podemos classificá-las como sendo prototípicas de uma mesma unidade categórica. 

Dessa forma, são as experiências cognitivas, por meio das relações semânticas e 

pragmáticas, que ajudam a definir em que grau escalar se encontra a prototipicidade, 

diante de uma realidade em que a interação permite a relação entre o mundo físico, 

social e nosso intelecto (FURTADO DA CUNHA; BISPO e SILVA, 2013). 

Em sua tese de doutoramento, Vidal (1999, p. 64), baseada em Taylor (1995), 

afirma que “membros avaliados como os exemplos melhores – os protótipos – de uma 

categoria passam a ser considerados como o mais central na categoria”. Ainda segundo 

a autora: 

 
Os membros mais representativos, isto é, aqueles exemplos mais 
lembrados pelo falante ao ouvir ou ver o nome da categoria, constituem 
os membros centrais ou prototípicos (bons exemplos), ao lado dos quais 
circundam os demais. Por exemplo, “caneta” é um membro prototípico 
da categoria material escolar (VIDAL, 1999, p. 64). 
 
 

Vidal, em seu trabalho, examina construções com advérbios em –mente afim de 

averiguar as funções, modificação e ordenação em torno do fenômeno mais 

prototípicos. Ela constatou que, além do viés defendido pela tradição gramatical acerca 

do advérbio (como modificador do verbo, do adjetivo e de outro advérbio), também 

outras funções prototípicas para a categoria, como: advérbio focalizador, na construção 

Sintagma Nominal + Advérbio em –mente, como em (7): 
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(7) ... que o velho não tinha contado muitas coisas sobre o cemitério ... sobre aquele lugar ... 
ele num tinha lhe contado aquilo ali ... aí ele falou ... tinha sido ... ali era ... era terra in/ 
indígena ... sagrado né ... ninguém podia ... ninguém ... ninguém podia construir nada ali ... 
num podia ser construído nada ... principalmente esse cemitério ... que foi feito esse 
cemitério né? (Corpus D&G, NR, fala, p. 29). 

 
 

Como proposto por Vidal (1995), a amostra (7) caracteriza uma subclasse de 

advérbio categorizado como focalizador de um evento que sinaliza que o locutor ao 

utilizar o advérbio focaliza o constituinte cemitério. Além disso, a autora diz que 

expressa a intensificação como efeito da interação do “envolvimento do falante frente 

ao evento comunicativo, como forma de expressar o seu posicionamento” (p. 136). 

Esse tipo focalizador é considerado prototípico por apresentar maior ocorrências de 

amostras que representa a ordem Advérbio –mente + SN. 

Diante disso, aplicamos, neste trabalho, o princípio de categorização e 

prototipicidade, com intuito de compreender a flexibilidade dos usos em construções 

com ter e a sua predominância no discurso6, a fim de alcançar os objetivos propostos 

por esta pesquisa. 

 

3.2 A gramática de construções 

 

Vem de Saussure (1970) a proposta de construção que se apoia na noção de 

signo linguístico. Essa visão se configura pelo fato de a construção está imbricada 

numa dicotomia que é unida pelo par forma e significado. A noção de construção 

passou a ser empreendida por autores como Lakoff (1987), Filmore (1988) e Filmore, 

Kay e O´Connor (1988). Mas, em pesquisas mais recentes, o modelo passou a vigorar 

a partir da publicação do trabalho Constructions: a Construction Grammar Approach to 

Argument Structure, de Adele Goldberg (1995).  

A visão construcional também tem sua influência na linguística gerativa, a partir 

dos postulados de Chomsky, ao considerar a linguagem como um sistema pertencente 

                                            
6
 Nos referenciamos da noção de discurso àquela defendida por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 18) ao 

afirmarem ser sua definição a construção e a troca intersubjetiva de sentido (s), incluindo as estratégias 

sociopragmaticamente orientadas de sua configuração, em uma dada situação intercomunicativa. Dito de outro modo 

constitui qualquer instância autêntica de uso da linguagem em todas as suas manifestações; quer dizer, qualquer ato 

motivado de produção e compreensão de enunciados em um contexto de interação verbal (DU BOIS, 2003b).  
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a fatores de base cognitiva. No entanto, a visão chomskiana não compõe a semântica e 

o discurso como fontes de interação entre as estruturas linguísticas, afastando, assim, o 

pareamento forma-função. Diante disso, diferentemente da estrutural e da gerativa, a 

gramática de construções que aqui defendemos postula que a construção gramatical é 

a unidade básica da gramática, podendo se apresentar como um elemento formal 

qualquer, diretamente associado a algum sentido, alguma função pragmática, discursiva 

ou informacional.  

É de Bybee (2010) e ideia de que esse pareamento dado entre forma e 

significado permite reconhecer que a gramática não tem padrões específicos em sua 

composição, sendo, portanto, inviável a separação entre sintaxe e a semântica. Nesta 

premissa, a gramática em si mesma comporta um conhecimento que está intrínseco a 

um sistema linguístico, sendo desnecessária a divisão rígida entre léxico e sintaxe, pois 

as construções são tomadas como um contínuo, e não como autônomas, como advoga 

a visão gerativista. Na mesma linha, Furtado da Cunha (2014, p. 2006), argumenta que 

 
 

O formato das construções reflete o mapeamento entre sintaxe e 
semântica. Além da estrutura sintática, uma construção deve especificar 
papéis argumentais, tais como agente, paciente e recipiente, assim 
como a interação semântica entre esse papéis. As construções também 
devem restringir as classes de verbos que podem ser integradas nelas 
(por exemplo, verbos de transferência, de movimento etc.), e deve 
especificar o modo como o tipo de evento verbal se relaciona ao tipo de 
evento da construção. O padrão sintático e as especificações 
semânticas de uma construção são, em princípio, independentes dos 
verbos que podem ser fundidos com ela, embora o evento evocado pelo 
verbo contribua para a interpretação da oração. 

 
 

Portanto, as construções linguísticas são esquemas cognitivos a partir da 

compreensão de que a língua é concebida dentro do contexto social, cujas práticas 

provêm dos falantes em situações sociais, reais e autênticas de comunicação. Para 

exemplificar o modelo de construção, apresentamos o esquema a seguir defendido por 

Croft (2001, p. 18): 
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Figura 2 – Modelo de construção segundo Croft. 

 

CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Croft (2001, p. 18). 

 

A Figura 2 demonstra um modelo de construção baseado em Croft (2001), que 

sugere ser a construção um tipo que alia tantos os termos formais quantos os 

funcionais. Para o autor os aspectos convencionalizados que compõem a construção se 

realizam tanto através dos processos de interação, quanto por meio das propriedades 

discursivas em que se insere essa interação. O elo de correspondência está associado 

a aspectos internos, fazendo com que ocorra a correlação entre as propriedades 

fonológicas, morfológicas e sintáticas e o sentido correspondente aos componentes 

semântico, pragmático e discursivo-funcional. Por isso, o pareamento forma/sentido, a 

partir dos contextos de uso, ser inerente a construção. 

Goldberg (1995) defende ser a construção “um pareamento entre forma-sentido” 

(p. 1). Nessa perspectiva as construções correspondem desde a tipos de orações mais 

básicas até as mais complexas, sendo que apresentam, em termos de significado, a 

codificação de situações ou cenas que são inerentes para desenvolver experiências 

cognitivas humanas. Essas experiências perpassam por situações de movimento, 

transferência, mudança de estado, causação ou posse.  

Sobre a construção, Goldberg (1995, p. 4) argumenta que “C é uma construção 

se e somente se C(def) for um par forma-significado <Fi, Si>, de tal forma que nenhum 
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Propriedades fonéticas 

Propriedades semânticas 
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aspecto de Fi ou de Si seja estritamente previsível a partir das partes componentes de 

C ou de outras construções previamente estabelecidas”. Nessa linha, as construções 

produzidas por falantes de uma língua estão repletas de motivações que se formam a 

partir das relações entre forma e função, ou seja, do conhecimento linguístico aliado ao 

conhecimento de mundo. Goldberg (2006) procura mostrar que as construções são 

variadas em termos de complexidade e esquematicidade, que podem ser representadas 

em morfemas, palavras, expressões idiomáticas, frasais e até padrões textuais, ou seja, 

perpassam por descrições desde as mais simples até as mais complexas. Tomo como 

exemplo desse argumento os casos de construções propostos por Goldberg (2006, p. 

5) e adaptado com sentenças em português: 

 

Quadro 1 – Exemplos de construções do português. 
 

CONSTRUÇÕES EXEMPLOS 
MORFEMA  pre-,  -nd 
PALAVRA  carro, mesa, e 
PALAVRA COMPLEXA  guarda-roupa, infeliz 
PALAVRA COMPLEXA 
(PREENCHIDA PARCIALMENTE) 

[N-s] (para plurais regulares) 
 

IDIOMATISMO (PREENCHIDO) “agora a coisa vai pegar!” 
“dois dedos de prosa” 

IDIOMATISMO (PREENCHIDO 
PARCIALMENTE) 

“X disse que Y bateu as botas” 
“X chamou Y pra dois dedos de prosa” 

CONDICIONAL COVARIACIONAL Quanto mais X ensina, menos Y aprende.  
Não só duvidei, como também discordei do que ele 
disse. 

DITRANSITIVA (OBJETO DUPLO) Suj V Obj1 Obj2 (Rafael deu a ela chocolate [sentido de 
transferência]) 

PASSIVA Suj Aux Vpp (por) X (Jonas tem andado pela praia. 
[Função discursiva]) 

Fonte: adaptado de Goldberg (2006, p. 5). 
 
 
O quadro 1 apresenta alguns casos de construções no português. Na construção 

ditransitiva, por exemplo, há três argumentos que constituem prototipicamente: agente, 

recipiente e tema. E o fator primordial dessa construção, como toda e qualquer 

construção, é que as unidades lexicais se relacionam num todo, ou seja, a forma se 

relaciona com as propriedades do significado. Diante disso, Goldberg (1995, p. 17) 
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aponta que “a noção de implicação lexical é semântica: é um aspecto estável do sentido 

de uma palavra, e pode apontar a diferença de sentido entre itens lexicais”.  

A relação entre léxico e sintaxe e a dinâmica que constitui a interação é revelada 

por meio de construções de estrutura argumental, pois são quem codificam o conteúdo 

informacional emitida pelo léxico e os argumentos que acompanham o verbo. Nesse 

sentido, a organização da língua é revelada por meio do estudo de estrutura 

argumental. São seus componentes quem associam a forma-função da língua em uso. 

De maneira mais específica, a estrutura argumental relaciona os verbos e SN(s), 

ou seja, em um determinado verbo a estrutura argumental determina quais e quantos 

nomes irão acompanhar esse verbo e, ainda, quantos e quais papéis irão desempenhar 

na construção (CHAFE, 1979; FILLMORE, 1977). Furtado da Cunha (2009, p. 2082) 

explica como se dá essa interação:  

 
 

De uma perspectiva sintática, a estrutura argumental especifica o 
número e as relações gramaticais (sujeito, objeto direto etc.) dos 
argumentos de um verbo. De uma perspectiva semântica, focaliza os 
papéis temáticos (agente, paciente etc.) que são atribuídos aos 
argumentos de um verbo. De uma perspectiva cognitiva, codifica cenas 
que são fundamentais à experiência humana, isto é, reflete uma 
estrutura de expectativas desencadeadas pelo verbo. Por último, de uma 
perspectiva pragmática, descreve os diferentes modos em que 
essencialmente a mesma informação, ou o mesmo conteúdo semântico-
proposicional, pode ser estruturada a fim de refletir seu status 
informacional. 

 
 

Goldberg (1995) propõe abordar a estrutura argumental a partir da visão 

construcional, pois acredita que a construção age como um todo. Dito de outro modo, 

as construções existem independentes de determinados verbos. Lucena (2016, p. 66) 

diz que “a justificativa para esse tratamento tem base na concepção de que muitos 

verbos aparecem em mais de um padrão de estrutura argumental, de forma que 

pequenas diferenças no sentido podem ser um fator que distingue e motiva padrões 

alternativos de estrutura argumental”. 

Sua composição ainda estabelece a existência de papéis argumentais, ou seja, 

o agrupamento de papéis semânticos que podem ser classificados como agente, 

paciente, tema, locativo, recipiente, etc. Como se considera que cada oração se 
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relaciona com os aspectos que a compõe, Goldberg (2006) argumenta que cada 

sentido indicado por um verbo é constituído a partir da associação com um frame 

semântico.  

Goldberg (1995) procura mostrar que a gramática como um todo é constituída de 

construções e que o papel argumental da construção estabelece relação com o papel 

participante do verbo. Nesse caso, tem-se uma fusão, pois há a exigência de um 

argumento para unificar as duas. A diferença entre papéis participantes e argumentais é 

importante para verificar a associação do verbo com a semântica, esta última tida como 

específica. Um exemplo disso é o verbo quebrar que tem como papéis participantes 

quebrador e quebrado. Segundo Goldberg (1995, p. 5), há princípios que estabelecem 

essa relação de compatibilidade:  

 
 

Dois princípios condicionam a maneira como os papéis participantes de 
um verbo e os papéis argumentais de uma construção podem ser postos 
em correspondência: o Princípio da Coerência Semântica e o Princípio 
de Correspondência. O Princípio da Coerência Semântica exige que o 
papel participante do verbo e o papel argumento da construção sejam 
semanticamente compatíveis.  

 
 

A autora enfatiza que esses princípios estão associados a níveis esquemáticos 

na realização de eventos. Ou seja, corresponde a “estruturas semânticas 

decomposicionais” (GOLDBERG, 1995, p. 28), tido como exemplo o esquema 

caracterizado como construção bitransitiva “X causa Y receber Z”. O padrão oracional 

básico de determinada língua, em sua forma e interpretação, são determinadas pelo 

conteúdo informacional composto pela sintaxe e semântica, especificada pelo verbo 

principal. Goldberg (2006, p. 6) demonstra algumas amostras sobre isso: 

 
 

(8) Chris gave Pat a ball  
(Chris deu a Pat uma bola)  
 
(9) Pat put the ball on the table  
(Pat colocou a bola sobre a mesa) 

 
 

Para a autora, give é considerado um verbo que recebe três papéis: agente 

(Chris), paciente (a ball) e recipiente (Pat). Já o verbo put evoca três argumentos que 
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são: agente (Pat), paciente (the ball) e locativo (on the table). Isso significa que há uma 

variedade de configurações argumentais que podem aparecer na evocação dos verbos. 

Goldberg ainda apresenta exemplos de construções de estrutural argumental que 

podem ocorrer em: 

 
 

(10) He sliced the bread – Transitiva  
(Ele partiu o pão)  
 

(11) Pat sliced the carrots into the salad – Movimento causado  
(Pat fatiou as cenouras na salada)  
 

(12) Pat sliced Chris a piece of pie – Ditransitiva  
(Pat fatiou um pedaço de torta para Chris)  
 

(13) Emeril sliced and diced his way to stardom – Construção de caminho  
(Emeril partiu e cortou seu caminho para o estrelato)  
 

(14) Pat sliced the box open – Resultativa  
(Pat partiu a caixa aberta) 

 
 

Goldberg argumenta que construções de estrutura argumental se manifesta em 

comportamentos gestuais e cognitivos, como nos exemplos acima em que o agente 

realiza uma ação expressa pelo verbo. Dessa forma, as construções evocam 

argumentos de ação (10); causa (11, 12); movimento (13) e mudança de estado (14). 

Ela explica que o verbo slice (partiu, fatiou) pode ser usado em diversas construções, 

como o caso do verbo ter, que pode ser usado com diversos sentidos: 

 
 

(15) Jonas tinha uma moto do ano. 
(16) Marina teve que cortar o cabelo curto. 
(17) Na rua de Amélia tinha uma árvore gigante. 
(18) A casa de Paulo tinha 10X22 metros quadrados. 

 
 

As construções de estrutura argumental relacionam a forma e a interpretação, 

como em: (15), em que o verbo representa o sentido de posse; (16), que manifesta uma 

necessidade particular (ele foi impulsionado por algo a cortar o cabelo curto); (17), em 

que ter aparece com o sentido existencial e, em casos menos comuns, (18), em que ter 

representa o significa de medir (a casa de Paulo media 10X22 metros quadrados).   
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Sendo assim, as experiências humanas são imprescindíveis para captar e 

constituir-se as motivações que formam os usos de uma construção. A autora reitera 

que “há uma motivação para cada construção realizada. A motivação visa explicar por 

que é menos possível e mais natural que esta correspondência particular entre forma e 

sentido possa existir em uma determinada língua” (idem, p. 17). Daí a importância dos 

argumentos para a motivação dos sentidos que originam e constituem as construções.  

Traugott e Trousdale (2013) apresentam uma introdução sobre algumas das 

concepções de construções, baseados nos princípios gerais da Linguística Cognitiva 

(GEERAERTS; CUYCKENS, 2007a). Os principais autores visionários das abordagens 

da gramática de construções são: Croft e Cruse (2004), Langacker (2005), Goldberg 

(2006), Croft (2007a) e Sag, Boas, e Kay (2012). A seguir circunscrevemos as cinco 

propostas descritas em Traugott e Trousdale (2013, p. 3): 

 
 
(a) A unidade básica de gramática é a construção, que é um pareamento 
convencional de forma e significado (LAKOFF, 1987; FILLMORE, KAY E 
O'CONNOR, 1988; GOLDBERG, 1995; 2006). 
(b) A estrutura semântica é mapeada diretamente na superfície da 
estrutura sintática, sem derivações (GOLDBERG, 2002; CULICOVER; 
JACKENDOFF, 2005). 
(c) A linguagem, como outros sistemas cognitivos, é uma rede de 
nódulos e ligações entre nódulos; de modo que associações entre esses 
nódulos assumem a forma de hierarquias de herança (relações 
taxonômicas que capturam o grau em que as propriedades de 
construções de nível inferior são previsíveis de outras construções mais 
gerais (LANGACKER, 1987; HUDSON 1990; 2007). 
(d) A variação translinguística (e dialetal) pode ser explicada de várias 
maneiras, incluindo processos cognitivos de domínio geral (BYBEE, 
2010; GOLDBERG, 2013) e construções específicas (CROFT, 2001; 
HASPELMATH, 2008). 
(e) A estrutura linguística é moldada pelo uso da língua (BARLOW; 
KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). 

 
 

Em linhas gerais, os autores enfatizam que as abordagens de cunho 

construtivista “consideram a gramática como um quadro holístico” (p. 3). Isto significa 

dizer que não há autonomia na sintaxe, mas, sim, todas as propriedades inerentes a 

uma construção trabalham juntas e são influenciadas pelo uso. Na figura 3, os autores 

propõem a aderência representativa de uma construção: 
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Figura 3 – A construção na perspectiva de Traugott e Trousdale. 

 
[[F] ↔ [S]] 

 
 

Fonte: Traugott e Trousdale (2013, p. 8). 

 

Nesse modelo criado pelos autores vemos a correlação de uma construção 

representativa. F é a abreviação para Forma, que é representado pela sintaxe, 

morfologia e fonologia, e S é a abreviação de Sentido, sendo representado pelo 

discurso, semântica e pragmática. Essas propriedades, segundos os autores, “são 

características de uma construção” (p. 8). As setas dizem respeito ao elo entre forma e 

sentido e os colchetes externos correspondem ao pareamento forma-função como uma 

unidade convencionalizada (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Identificando essa 

percepção no uso, analisemos o seguinte exemplo: 

 
 

(19) Camila tinha uma pedra no rim. 

 
 

Nessa construção, a sintaxe é demonstrada pela forma SVP mais os papéis que 

incorporam os argumentos da construção, formando parte de sua função. Nesse caso, 

Camila não pode ser agente por não haver a manifestação de uma ação expressa pelo 

verbo, ao passo que o verbo tinha está exercendo a função pragmática de reconhecer 

cognitivamente o fato de que Camila carregava uma enfermidade. Se fosse verificar 

apenas na perspectiva da sintaxe como sendo autônoma, o verbo ter não seria possível 

nessa construção, uma vez que sua forma só pode ser reconhecida pela tradição 

gramatical com o sentido de posse, existencial e/ou auxiliar. Portanto, é necessário 

verificar sob o viés do pareamento forma-sentido, uma vez que a língua constantemente 

é modificada pelo uso. 

Borba (1996, 2002) trabalha a partir do conteúdo semântico para analisar as 

construções. Para ele, os tipos semânticos dos verbos são relacionados em quatro tipos 

diferentes: ação, processo, ação-processo e estado, conforme demonstrado no quadro 

2, a seguir: 
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Quadro 2 – Descrição dos tipos semânticos (BORBA, 1996, 2002). 

 

Tipo 
semântico 

Descrição Amostras7 

Ação Borba (1996) caracteriza esse tipo semântico como 
uma atividade que expressa uma ação (seja física ou 
não) cujo agente e/ou controlador a realiza, que, 
segundo o autor, “indicam, portanto, um fazer por 
parte do sujeito” (p. 58). Os verbos de ação podem 
também expressar um sujeito experienciador, como é 
o caso em que ele designa uma atividade mental 
(significa sentir, considerar, julgar, etc). 

(20) Tenho a 
diversificação e o 
aumento da produção 
agrícola ( ) como 
essenciais à expansão 
do nosso mercado 
interno (considerar, 
julgar). 

Processo De acordo com Borba (1996, p. 58) um verbo de 
processo “expressa um evento ou sucessão de 
eventos que afetam um sujeito paciente” (pode 
significar sentir, sofrer, acontecer manter-se, 
sustentar-se, etc). 

(21) O que tenho por 
Angela não é amor 
(sentir). 

Ação-
processo 

Os verbos de ação-processo “expressam uma 
mudança de estado ou de condição levada a efeito 
por um sujeito agente”, (BORBA, 2002, p. vii). Eles 
aliam propriedades verbais dos tipos semânticos de 
ação e de processo (podendo significar fazer, por 
exemplo, dentre outros).  

(22) O outro teve um 
movimento instintivo 
defesa (fazer). 

Estado Nesse caso, os verbos se relacionam a 
complementos e os predicados regulam essa relação. 
Em verbos de estado os predicados não expressam 
atividades e sim propriedades. 

(23) O carro tem chave 
(equivale a uma 
construção com ser na 
relação 
possuído/possuidor). 

Fonte: Borba (1996, 2002). 
 
 

Dessa forma, para melhor organização dos tipos semânticos, na análise das 

construções com ter adotamos a proposta sugerida por Borba (1996, 2002) e sua 

classificação como sendo ação, processo, ação-processo e estado. 

 

3.3 Conclusões 

 

Neste capítulo propomos apresentar o norte teórico que embasa este trabalho. 

Tal embasamento ancora-se em conceitos-chave e em categorias de análise assumidos 

pela Linguística Funcional Centrada no Uso, os quais esta pesquisa se apropria. Nesse 

sentido, procuramos descrever aqueles princípios que são o horizonte teórico para a 

                                            
7 Amostras extraídas do Dicionário gramatical de verbos do português contemporâneo do Brasil (BORBA, 
1990, p. 1285-1287). 
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análise do objeto de estudo, com ênfase a alcançar os objetivos estabelecidos na 

introdução do trabalho.  

No capítulo, apresentamos, em termos de categorias analíticas, os princípios de 

iconidade e marcação, o conteúdo informacional, a categorização e prototipicidade, os 

aspectos que dizem respeito a gramática de construções e sua subclasse construções 

de estrutura argumental, bem como um embasamento acerca de papéis semânticos.  

Na iconidade e marcação procuramos identificar a correlação entre forma e 

função; bem como a complexidade de marcado e não marcado em construções que 

evocam o verbo ter. O conteúdo informacional objetiva estabelecer as posições de 

status informacional de ter a partir dos tipos textuais NEP, NR. DL, RP, RO, a fim de 

auxiliar a análise pragmática do objeto em questão. Apresentamos também a categoria 

que trata da categorização, em que identificamos os traços que regem o grau de 

prototipicidade instanciados em ter, além da verificação dos tipos semânticos que 

assolam o escopo do fenômeno estudado.  

É também pela gramática de construções com sua subclasse construções de 

estrutura argumental que são verificadas as motivações de estrutura argumental ou 

expressões sintático/semântico/pragmático/discursivo. Como posto, o capítulo mostrou 

noções da gramática de construções, construções de estrutura argumental e 

abordagem sobre papéis semânticos, que são essenciais para verificar como se 

estabelece a organização da língua em uso, a partir dos fatores morfossintáticos, 

fonológicos, semântico, pragmático e discursivo. 

Para tanto, é importante ressaltar a natureza rigorosa com que a LFCU trata os 

dados e análises de suas pesquisas. São dados empíricos coletados a partir da 

realidade da fala, que são reproduzidos pela língua falada e escrita. Nesta pesquisa, 

eles são coletados, tratados e analisados a partir da ótica estabelecida pelos princípios 

e categorias de análise que aqui foram adotadas. 
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4 ESTUDOS SOBRE TER NA GRAMÁTICA E NA LINGUÍSTICA 

 
 

 

O verbo ter vem sendo estudado por uma variedade de gramáticos e linguistas 

ao longo de sua trajetória, em diferentes vertentes teóricas, dentro das diversas 

correntes que passa pelo funcionalismo até o gerativismo.  

Investigando os estudos acerca do fenômeno em questão, encontramos vários 

trabalhos que trazem um arcabouço teórico de acordo com a visão de cada estudioso. 

No entanto, elencamos que não há, até onde pesquisamos, trabalhos sobre 

investigação do verbo ter na perspectiva da LFCU.  

Ressaltamos que, dos diversos artigos de periódicos, teses e dissertações, que 

encontramos, escolhemos aqueles que fornecem um panorama acerca do tratamento 

dado ao ter, e traçando a sua trajetória. Como mencionado, não há pesquisas que 

considerem o ter tal como é definida nesta dissertação, mas é basilar que elas sejam 

apresentadas.  

 

4.1 A perspectiva da gramática tradicional 

 

A tradição gramatical, no geral, trata o ter como verbo impessoal de posse e 

auxiliar na maioria das gramáticas mais renomadas e tradicionais.  De certa maneira, os 

conceitos apresentados pelos gramáticos estão relacionados ao uso pleno do verbo, na 

perspectiva normativa.  

Na gramática de Barros, de 1532, a categoria de verbos são por ele chamados 

de pessoais e impessoais (e ainda hoje herda tal caracterização), que é tratado pelas 

gramáticas. Para ele, “verbo pessoal é aquele que tem números e pessoas. E todos 

eles trazem consigo estes oito acidentes. Gênero, espécie, figura, tempo, modo, 

pessoa, número, conjugação”8. Já os impessoais são tratados como “todo aquele que 

se conjuga pelas terceiras pessoas do número do singular, e não tem primeira nem 

                                            
8 A gramática da língua portuguesa, de João de Barros, está disponível em versão online e pode ser 
acessada através do link http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/b_002. A obra é 
apresentada em transcrição e não contém número de páginas. Acesso realizado em 02 dez 2016. 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/b_002
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segunda pessoa”. Dos impessoais o autor exemplifica na amostra a 

ti releva aprender ciência, e a mi convém dar doutrina.  

O autor faz uma menção ao ter como uma declinação dos pronomes 

possessivos, sendo caracterizada na segunda pessoa do singular, com as seguintes 

manifestações: 

 
Quadro 3 – Declinação do verbo ter por Barros (1532). 

 

Segunda pessoa do singular 
Nominativo – teu – tua.  
Genitivo – de teu – de tua. 
Dativo – ao teu – à tua. 
Acusativo – teu – tua. 
Vocativo – ó teu – ó tua. 
Ablativo – de teu – de tua. 

Elaboração própria, adaptado de Barros (1532). 

 

Sobre as conjugações, Barros (1532) enfatiza que no português conjugam-se os 

verbos “per estes discurso, pelo primeiro, presente, pretérito, infinitivo, gerúndio, do 

ablatio, e pelo particípio do pretérito”, que é demonstrado da seguinte forma: amo, 

amas, amei, amar, amando, amado. Na conjugação de ter, o autor sinaliza para eventos 

no tempo passado mais que acabado, no singular e no plural, e tempo passado per 

rodeio, tais como: 

 
Quadro 4 – Conjugações de ter em Barros (1532). 

 

Singular 
Tivera amado— tiveras amado— tivera amado.  
Tivera lido— tiveras lido— tivera lido.  
Tivera ouvido— tiveras ouvido— tivera ouvido.  
Tivera sido— tiveras sido— tivera sido.  

Plural 
Tivéramos— tivéreis— tiveram.  
Tivéramos— tivéreis— tiveram.  
Tivéramos— tivéreis— tiveram.  
Tivéramos— tivéreis— tiveram. 

Tempo passado per rodeio 
Ter amado— ter lido— ter ouvido— ter sido.  

Fonte: Barros (1532), adaptado. 
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Barros chama de tempo per rodeio aqueles que estão fora do padrão, ou seja, 

são aqueles usos utilizados na linguagem mais comum e que não são consideradas 

pela proposta normativa da tradição gramatical. Nas palavras convocadas pelo 

gramático: 

 
 
Chamamos tempo per rodeio, quando simplesmente não podemos usar 
d´algum, então pera o significar tomamos este verbo, tenho, naquele 
tempo que é mais conforme ao verbo que queremos conjugar, e com o 
seu particípio passado dizemos, tivera amado: como se pode ver no 
tempo passado e mais que acabado no modo pera desejar, o qual 
suprimos per este rodeio, por não termos simples com que o significar 
(BARROS, 1532, sp). 
 
 

Nessa situação, ele menciona que há casos em que o verbo ter já declinava para 

usos com significados que fugia à regra, como o exemplo citados pelo autor, tivera 

amado, que não pode ser atribuído ao sentido de posse, por representar um estado de 

condicionamento, no passado. Portanto essa perspectiva no português do Brasil atual 

pode ser demonstrado por ele amou, ele havia amado, mas não por: ele tomou posse 

de um amor. 

Rocha Lima (1976) conceitua verbo como aquele que “denota ação, estado, ou 

fenômeno” (p. 107) e postula como sendo a classe gramatical mais variada em termos 

de forma, o qual, ele também chama de acidentes gramaticais, sendo que o conjunto 

desses acidentes forma-se a conjugação. Nisto, o autor explica que as terminações dos 

verbos portugueses são distribuídas em três conjugações, acompanhadas por vogais 

temáticas. No caso de ter, este é classificado como um verbo auxiliar – que tem a forma 

simples e composta – e por ser acompanhado por outro verbo em destaque. Podemos 

visualizar melhor essa acepção por meio do esquema a seguir: 
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Figura 4 – Demonstração de ter como verbo auxiliar. 
 

                                                                                                       

 

 

INDICATIVO 
 
 
 
 
 
 
SUBJUNTIVO 
 
 
 
 
 
 
INFINITIVO 
 
 
 
 
 
 
GERÚNDIO 

 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Rocha Lima (1976). 

 

Rocha Lima caracteriza o ter como um verbo auxiliador com a mesma função, 

em alguns casos, de haver. Mas o fato específico que se pretende elucidar aqui é que 

sua conceituação é demonstrada de maneira meramente formal, sem um contexto que 

possa realmente provar como se materializa essa forma no discurso. No Gerúndio, por 

exemplo, o gramático coloca a forma pessoal tendo e exemplifica com a amostra tendo 

louvado ao lado de havendo louvado, para demonstrar que a primeira é uma forma de 

conjugação simples, ao passo que a segunda seria o critério “correto” da norma padrão 

para esse tipo de evento. 

PRESENTE 

 

 

 

Tenho amado 

Tens amado 

Tem amado 

Temos amado 

Tendes amado 

Têm amado 

 

Tinha amado 

Tenhas amado 

Tenha amado 

Tenhamos amado 

Tenhais amado 

Tenham amado 

 

Ter amado 

Teres amado 

Ter amado 

Termos amado 

Terdes amado 

Terem amado 

 

Ter amado   (impessoal) 

Tendo amado 

Teres amado 

Ter amado  (pessoal) 

Termos amado 

Terdes amado 

Terem amado 
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Bechara (2009) vê a linguagem como um sistema de signos que são 

materializados simbolicamente nos processos de intercomunicação social. Sua 

gramática é baseada na compreensão de que a língua varia e são expressas por meio 

de processos sociocognitivos. No que se refere ao tratamento de verbos, o autor 

considera este como uma “unidade de significado categorial que se caracteriza por ser 

um molde pelo qual o falar seu significado lexical” (BECHARA, 2009, p. 209).  

Em se tratado do ter, o autor caracteriza como um verbo auxiliar. Há situações 

comunicativas em que o verbo aparece ao lado de um particípio regular, com 

comportamento invariável e na voz ativa: 

 

(24) nós temos aceitado os documentos. 
(25) os documentos têm sido aceitos por nós. 

 

Os usos de ter na perspectiva de Bechara se manifestam por meio de locuções 

verbais, combinadas com as diversas formas de um verbo auxiliar, com outros aspectos 

do verbo, a exemplo do infinitivo, gerúndio ou particípio, avindo do verbo principal, 

podendo ou não vir acompanhado de uma preposição: 

 

(26) terei que estudar. 
(27) tenho estudado. 

 

Bechara (2009) apresenta nove formas compostas em que ter raramente se 

combina com o particípio do verbo principal para construírem novos tempos, como 

verbo auxiliar, que pode ser visto no quadro a seguir: 
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Quadro 5 – Formas compostas de ter categorizados por Bechara (2009). 

 

Modo Formas compostas 

 

Indicativo 

(i) pretérito perfeito composto: tenho ou hei cantado, vendido, partido. 

(ii) pretérito mais-que-perfeito: tinha ou havia cantado, vendido, partido. 

(iii) futuro do presente composto: terei ou haverei cantado, vendido, 

partido. 

(iv) futuro do pretérito composto: teria ou haveria cantado, vendido, 

partido. 

 

Observação: A língua moderna pôs de lado a forma tive cantado, 

corrente no português antigo. 

Subjuntivo (v) pretérito perfeito: tenha ou haja cantado, vendido, partido. 

(vi) pretérito mais-que-perfeito: tivesse ou houvesse cantado, vendido, 

partido. 

(vii) futuro composto: tiver ou houver cantado, vendido, partido. 

Formas 

nominais 

(viii) infinitivo composto: ter ou haver cantado, vendido, partido. 

(ix) gerúndio composto: tendo ou havendo cantado, vendido, partido. 

Fonte: Bechara (2009, p. 231), adaptado. 

 

Azeredo (2010) baseia-se na variedade padrão escrita do português em uso do 

Brasil para a produção da gramática Houaiss da língua portuguesa. O autor vê o estudo 

da linguagem como “a descoberta dos mecanismos e procedimentos que utilizamos 

tanto para produzir os sinais sonoros e gráficos que constituem nossos discursos 

quanto para atribuir-lhes sentido (AZEREDO, 2010, p. 29). Em outras palavras, ele 

defende que a gramática, embora esteja relacionada a categorias e regras para se 

constituir um modelo de uma variedade padrão, se apõe algumas vezes aos fatos reais 

de uso funcional da língua, que finda resistindo aos estereótipos e nomenclaturas 

precisa, imposta pela tradição gramatical. 

A respeito da categoria verbal, Azeredo (2010, p. 180) postula ser o verbo  

 
 
a espécie de palavras que ocorre nos enunciados sob distintas formas 
(vocábulos morfossintáticos) para a expressão das categorias de tempo, 
aspecto, modo, número e pessoa. Destas cinco categorias, o tempo é a 
que caracteriza mais objetivamente o verbo, graças à associação 
simples que se pode fazer entre suas formas – v.g. chega, chegava, 
chegará – e as noções cronológicas de presente passado e futuro. 
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O tratamento defendido por Azeredo a respeito de construções com ter é 

parecido com aquela postulada por Bechara (2009), conforme visto anteriormente. O 

autor inclui ter na categoria de verbos que é formado a partir dos tempos compostos, 

que é definido como “a combinação do verbo auxiliar ter/haver com o particípio do verbo 

principal” (AZEREDO, 2010, p. 186). O quadro a seguir traz um demonstrativo a partir 

de dados do autor: 

 
Quadro 6 – Formas compostas de ter categorizados por Azeredo (2010). 

 

Modo Formas compostas 

Indicativo (i) pretérito perfeito - verbo auxiliar no presente: tenho, tens, tem, temos, 

tendes, têm viajado. 

(ii) pretérito mais-que-perfeito - verbo auxiliar no pretérito imperfeito: 

tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tínheis, tinham viajado. 

(iii) Futuro do presente - verbo auxiliar no futuro do presente: terei, terás, 

terá, teremos, tereis, terão viajado. 

(iv) futuro do pretérito - verbo auxiliar no futuro do pretérito: teria, terias, 

teria, teríamos, teríeis, teriam viajado. 

Subjuntivo (v) pretérito perfeito - verbo auxiliar no presente: tenha, tenhas, tenha, 

tenhamos, tenhais, tenham viajado. 

(vi) pretérito mais-que-perfeito - verbo auxiliar no pretérito imperfeito: 

tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis, tivessem viajado. 

(vii) futuro - verbo auxiliar no futuro: tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes, 

tiverem viajado. 

(viii) infinitivo impessoal - verbo auxiliar no infinitivo impessoal: ter 

viajado. 

(ix) infinitivo pessoal - verbo auxiliar no infinitivo pessoal: ter, teres, ter, 

termos, terdes, terem viajado. 
Fonte: Azeredo (2010, p. 186-187), adaptado. 

 
Para Cunha e Cintra (2013) a linguagem, língua, discurso e estilo são inerentes a 

comunicação humana, que perpassa por uma variedade linguística que é determinada 

por fatores socioculturais.). Baseados nas concepções da sociolinguística os autores 

falam que a variação da língua permite estabelecer uma pluralidade de formas, que 

perpassam pela “inter-relação dos fatores geográfico, históricos, sociais e psicológicos” 

(CUNHA; CINTRA, 2013, p. 3). 

A classe de verbos nessa gramática se refere a determinadas palavras que 

exprimem, de forma variável, os acontecimentos que são representados pelo tempo: 
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(28) Um dia, Aparício desapareceu para sempre.  
(A. Meyer SI, 25.) 

 
(29) A mulher foi educada por minha mãe.  
(Machado de Assis, OC, I, 343.) 

 
(30) Como estavam velhos!  
(A. Bessa Luís, S, 189.) 

 
(31) Anoitecera já de todo.  
(C. de Oliveira, AC, 19.)9 

 
 

Os exemplos acima correspondem a acontecimentos que demonstra a inter-

relação entre atividade verbal e os complementos da construção. Cunha e Cintra dizem 

que a ação verbal não pode se dá isoladamente, ou seja, não há possibilidade de um 

evento verbal ocorrer de modo privativo sintaticamente. Dessa forma, os autores 

demonstram, mesmo que superficialmente, que a relação de uma determinada 

construção não pode ser vista em partes, mas como um todo. 

A respeito do verbo ter, Cunha e Cintra (2013) denomina como um verbo auxiliar, 

conjugados nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo e formas nominais; bem como 

na formação dos tempos compostos, conjugados nos modos indicativo, subjuntivo e 

formas nominais. Para visualizar melhor o tratamento do ter nessa gramática, vejamos 

o quadro 7: 

 

                                            
9 Exemplos dos autores. 
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Quadro 7 – Conjugação do verbo ter na gramática de Cunha e Cintra (2013). 

 

CONJUGAÇÃO DO VERBO AUXILIAR TER 

Modo indicativo 

Presente Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

Futuro do 
presente 

Futuro do 
pretérito 

Tenho 
tens 
tem 
temos 
tendes 
têm 

Tinha 
tinhas 
tinha 
tínhamos 
tínheis 
tinham 

Tive 
tiveste 
teve 
tivemos 
tivestes 
tiveram 

tivera 
tiveras 
tivera 
tivéramos 
tivéreis 
tiveram 

Terei 
terás 
terá 
teremos 
tereis 
terão 

Teria 
terias 
teria 
teríamos 
teríeis 
teriam 

Modo Subjuntivo 

Presente Pretérito imperfeito Futuro 

Tenha 
tenhas 
tenha 
tenhamos 
tenhais 
tenham 

tivesse 
tivesses 
tivesse 
tivéssemos 
tivésseis 
tivessem 

Tiver 
tiveres 
tiver 
tivermos 
tiverdes 
tiverem 

Modo imperativo 

Afirmativo Negativo 

tem (tu) 
tenha (você) 
tenhamos (nós) 
tende (vós) 
tenham (vocês) 

não tenhas (tu) 
não tenha (você) 
não tenhamos (nós) 
não tenhais (vós) 
não tenham (vocês) 

Formas nominais 

Infinitivo impessoal Infinitivo pessoal Gerúndio Particípio 

Ter ter 
teres 
ter 
termos 
terdes 
terem 

tendo Tido 

Fonte: Cunha e Cintra (2013, p. 413-416), adaptado. 

 

As formas compostas ocorrem, portanto, quando há a junção do verbo auxiliar 

com o verbo principal. A exemplo de Bechara e Azeredo, Cunha e Cintra também 

considera que ter é empregado como verbo auxiliar, por apresentar-se sintaticamente 

da seguinte forma: 
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(32) 
Eu tenho cantado. 
Tu tens cantado. 
Você tem cantado. 
Nós temos cantado. 
Vós tendes cantado. 
Vocês têm cantado. 

 
 

O exemplo acima demonstra o tipo de ocorrência que é apresentado por Cunha e 

Cintra (2013) no que se refere às formas compostas em que ter aparece como verbo 

auxiliar de um verbo principal (cantar). Muito embora os autores apresentem 

concepções de linguagem, língua e discurso com ênfase na variedade linguística. No 

quesito a visão gramatical, estes se apropriam da variedade meramente padrão, 

levando em consideração apenas a forma, e não evidenciando a função desse verbo. 

Dessa forma, ter é apresentado com uma diversidade de uso, mas somente na 

estrutura formal, ou seja, apenas para realizar a predição do evento. No entanto, sua 

funcionalidade no uso é evidentemente descartada. 

Borba (1990), a partir dos conceitos apresentados no dicionário gramatical de 

verbos do português contemporâneo (1990), difere das propostas apresentadas acima, 

ao descrever uma diversidade de usos de ter, que pode indicar estado, conforme 

descrito a seguir: 

 
 

I. Indica estado (relação possuidor/possuído). 1. Com sujeito inativo e 
1.1. com complemento expresso por nome, indica posse inerente ou 
transitória. No 1º caso, o possuído se incorpora ao possuidor como algo 
pertencente a ele. Sendo o nome concreto, equivale a uma construção 
com ser na relação possuído/possuidor, de que se deriva uma 
construção nominal (cf. o carro tem chave = a chave é do carro = a 
chave do carro). Sendo o nome abstrato, equivale a uma construção 
com ser + adjunto correspondente (cf. não tenho culpa disso = não sou 
culpado disso). No 2º caso, o possuído é algo acidental ou adventício 
em relação ao possuidor. Sendo nome concreto, equivale a uma 
construção com estar + com + particípio do verbo derivado do nome, 
se for o caso (a paineira já tem flores > a paineira está com 
flores/florida). Sendo nome abstrato, equivale a uma construção com 
estar + adjetivo correspondente (cf. tenho certeza > estou certo). Ex.: 
Maria Rita tem onze filhos e cinco netos (CB, 29) [...]. 1.2. Com 
complemento expresso por nome indicativo de parte inalienável do 
sujeito, é o predicativo que regula a relação de inerência/transitoriedade: 
Fernando tem a voz quente e baixa (TP, 45) [= A voz de Fernando é 
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quente e baixa] [...] 1.3. Com dois complementos: um expresso por 
nome concreto e outro locativo ou, então, da forma com + pronome 
correferencial ao sujeito, indica transitoriedade, equivalendo a estar: Só 
lhe faltava ter a mãe ali do seu lado (TSL, 134) [...]. 1.4. Com 
complemento expresso por nome contável quantificado indica 
transitoriedade de medida, idade, quantidade num conjunto: A minha 
lagartixa tem quase dois palmos (CAS, 70); [...]. 1.5. Com complemento 
da forma quantificador indefinido + de + nome concreto, indica 
inerência com o sentido de ser parecido com: Mas tinha muito do filho: 
na testa, nos olhos empapuçado (TSL, 107). [...]. 2. Na forma impessoal 
e 2.1. Com dois complementos: um expresso por nome concreto e 
outro locativo, apagável, significa existir, haver: Tem duas estatuetas lá 
no alto (BA, 150) [...]. 2.2. Com complemento expresso por nome 
indicativo de fração de tempo quantificada, significa fazer (tempo 
decorrido): Já tem bem uns cinco anos [da pescaria] (VC, 44) [...]. 
(BORBA, 1990, p. 1285)10. 
 
 

Na perspectiva de Borba, ter também exprime verbos de processo, que podem 

ser demonstrados a seguir: 

 
 
II. Indica processo. 1. Com sujeito experimentador e com complemento 
expresso por nome abstrato indicativo de sensação/sentimento, 
significa sentir: Faz tempo que não tenho azia; Só tive vontade de rir 
(GTT, 37) [...] 2. Com sujeito paciente expresso por nome animado e 
com complemento expresso por nome abstrato de ação/processo, 
significa sofrer: O coronel logo depois teve um ataque (CJ, 70) [...]. 3. Na 
forma pronominal, com sujeito paciente expresso por nome animado e 
com locativo, significa manter-se, sustentar-se: O triste quixote mal se 
tinha na sela [...]. 4. Com sujeito paciente expresso por nome humano e 
com dois complementos: um expresso por nome abstrato e outro 
locativo, significa consertar, guardar: Ainda tenho na lembrança aquele 
terrível encontro [...]. O locativo pode ser substituído por complemento 
da forma de + nome abstrato indicativo de memória ou sua atividade: 
Jane tinha de memória as histórias do pai; Tenho de cor as façanhas de 
Pedro Malazarte (PFV, 117). 5. Com sujeito paciente expresso por nome 
abstrato, com auxiliar ir e com complemento de direção significa 
chegar: A história foi ter aos ouvidos do filho do Major Siqueira (G, 59) 
[...]. (BORBA, 1990, p. 1285-1286)11. 
 
 

O autor ainda descreve o tipo semântico de ação, com sujeito agente, quando 

expressa uma ação que parte do próprio sujeito-agente:  

 

                                            
10

 
Grifos do autor. 

11 Grifos do autor. 
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III. Indica ação com sujeito agente. 1. Com complemento expresso por 
nome + um predicativo do complemento, significa considerar, julgar: Ter-
me-iam por certo como louca (TE, 76) [...]. O complemento pode ocorrer 
introduzido por em/por: Me acostumei a ter no senhor um amigo (TSI, 
195) [...]. 2. Na estrutura ir + ter + com + nome humano, significa 
encontrar-se, avistar-se com: Uma tarde fui lá, ter com ele [-meu pai] 
(BB, 53) [...]. 3. Com complemento expresso por nome abstrato de 
ação/processo, significa fazer: [...] Um mocinho sem chapéu teve um 
gesto de desânimo (TP, 37). 4. Com complemento expresso por oração 
conjuncional, significa admitir, concordar, dar por assentado: Como 
corolário temos que a moral sexual varia com a latitude (RA, 19). 
(BORBA, 1990, p. 1286)12. 
 

 
Segundo o autor, além dos tipos semânticos de ação, estado, processo, ação-

processo, ter está presente em tipos textuais que sinalizam posição de auxiliar, 

modalizador, verbalizador e, também, expressões. A seguir, a descrição de cada um 

deles na perspectiva do autor: 

 
 
IV. É auxiliar. 1. Precedendo particípio passado forma tempos compostos 
de passado: [...] Tomara mesmo que tenham levado a garrafa (IN, 5). 2. 
No presente do indicativo e precedendo particípio passado, indica 
aspecto progressivo: Tenho tratado no meu escritório com mulatos ... 
(TP, 38). 3. Precedendo particípio passado indica voz passiva. Neste 
caso o adjunto adnominal passa a sujeito: [...] A vida do herói tivera o 
curso colhido na mais bela hora do idealismo (VB, 28). V. É modalizador 
precedendo que/de/a + infinitivo indicando obrigatoriedade: Dona de 
casa nem tem que ir pro trabalho, já acorda cercada por ele (ELC, 33 
[...]. VI. É verbalizador. 1. Ter tenção = tencionar; 2. ter medo = temer: 
E tenho medo que vá ser pior (IN, 10). 3. ter uma conversa = 
conversar: Queremos ter uma conversinha com você (IN, 97). 4. ter 
ódio = odiar: Tenho ódio de bicho de pé (TSL, 161). 5. ter desejo = 
desejar: Tinha um vago desejo de visitar a prima (PN, 132). 6. ter 
confiança = confiar: Ninguém pode mais ter confiança em ninguém (A, 
53). 7. ter reação = reagir. A vaca (  ) não teve nenhuma reação 
estranha (VD, 84). (BORBA, 1990, p. 1286). VII. Expressões. 1. Ter a 
palavra = falar: Tendo a palavra o relator do projeto vetado e o 
Procurador da entidade que o produziu (DB, 87). 2. Ter algo com/não 
ter nada com/ter algo a ver com/não ter nada a ver com = (não) estar 
relacionado com, (não) dizer a respeito a: Que tem ela com a minha 
vida? (A, 8) [...]. 3. Ter lugar = realizar-se, acontecer: A aula inaugural 
teve lugar na sede da Sociedade Mineira (EM, 4,3,66, 7). 4. Ter as 
costas quentes = suportar qualquer injúria: Marcos tem as costas 
quentes. 5. Não ter as mãos a medir = não fazer economia, esbanjar: 

                                            
12 Grifos do autor. 
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Manoel não tinha mãos a medir. 6. ter à mão = alcançar, dispor de: Um 
modo de (   )  que é para ter à mão na horinha do desabafo da raiva (JC, 
97). 7. Ter ouvidos para = prestar atenção: Ninguém tinha ouvidos a 
não ser para os tiros (CAS, 157). 8. teve cabeça = ser inteligente: Você 
tem uma cabeça formidável (DM, 53) [...]. 9. Não ter cabeça para nada 
= não ser capaz de pensar, ficar confuso: Joana não ia mesmo ter 
cabeça para nada (CAS, 195). 10. Ter olhos para, ter olhos sobre = 
prestar atenção, interessar-se por: Não tinha olhos para nenhuma outra 
mulher (PN, 52). 11. Ter a língua solta = ser falador: Rosália tinha a 
língua solta (M, 64). 12. Ter o corpo fechado = ser invulnerável: 
Lacerda tem o corpo fechado (OG, 26,8,54, 6). 13. Ter o diabo no 
corpo = ser endiabrado: esse menino tem o diabo no corpo (SE, 152). 
14. Ser corajoso ou capaz. E não teve forças para suportar tamanha 
humilhação (CAS, 163). 15. Ter sangue de barata = ser covarde, 
incapaz de reagir a uma ofensa: É preciso ter sangue de barata para não 
perder a cabeça (TSL, 155). 16. Ter uma ideia = supor, imaginar, fazer 
conjecturas: [...] Será que não há nenhum colega que tenha ideia de 
fazer o contrário (CAS, 172). 17. Ter palavra = cumprir o que se 
promete: Esse povo não tem palavra não? (R, 251). 18. Ter ocasião, 
oportunidade = poder, ser capaz. [...] Tivemos oportunidade de advertir 
nossos meios empresariais (PT, 18). 19. Ter notícia = saber: Nunca 
mais tive notícias dela (TSI,174). 20. Não ter por onde = não ser 
justificável ou compreensível: Não teria por onde tanta afirmação 
(R,212). 21. Ter em conta, em mente = levar em consideração: Tenha 
em conta que outros usos e costumes devem ser eliminados (ESP, 
5,8,55, 3) [...]. 22. Ter sede = estar muito interessado em alguém ou 
algo por algum motivo: Há muito que tenho sede nesse sujeito (ED, 
146). 23. Ter as suas letras = ser instruído: Não pense que sou homem 
sem instrução, tenho as minhas letras, os meus estudos (CJ, 12). 24. 
Ter (o) que fazer = estar ocupado: Minha mãe tinha mais que fazer (A, 
79). 25. Ter uma coisa = ser acometido de: O velho Manuel Martins teve 
uma coisa, de tanto aperreio (ED, 144). 26. Ter alta = ser dispensado de 
atendimento médico: Como é, padre, já teve alta? (DM, 37). 27. Ter 
modo(s) = ser educado: Tenha modo, Nogueira (CL, 189). 28. Ter por 
nome = chamar-se: A caravela tinha por nome Santa Ephigenia (MEC, 
1, 9). 29. Ter bico = ser bom argumentador: Se meter com quem tem 
bico? (JC, 54). 30. Ter carta branca = ficar autorizado a fazer alguma 
coisa: [O Nufo] Tinha carta branca (SA, 216). (BORBA, 1990, p. 1286-
1287)13. 
 

 

Vale salientar que o autor, ao descrever tipos semânticos que instanciam o verbo 

ter, caracteriza papéis semânticos que apontam a estrutura argumental das construções 

que relacionam ter. Nisto, se faz relevante considerar o tratamento do autor e a 

empregabilidade dos tipos semânticos (papéis argumentais) para sinalizar os diversos 

usos de ter. 

                                            
13 Grifos do autor. 
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4.2 Postulados da linguística para o tratamento de ter 

 

No latim, as evidências do item ter já demonstravam alternância de sentido, que 

se dividiam entre a frequência de posse e existência. As manifestações eram 

percebidas entre haver e ter, que usualmente eram demarcados semanticamente, ao 

passo que ser e estar eram, também, predominantemente representadas com a 

semântica de existência. Ainda no latim clássico havia a constatação de que habere e 

tenere, vistos por Viotti (1998) como significado de habitar ou estar em, eram 

prototípicas de construções com a função que denotava o sentido de posse, e que 

foram se gramaticalizando em sentido existencial com os verbos ter e haver.  

O autor examinou textos dos séculos XIV, XV e XVI, que integram o Corpus 

Diacrônico do Português, organizado por Fernando Tarallo. Viotti (1998) apresenta 

amostras com “sentenças construídas com haver e ter em contextos predicativos ou 

impessoais, deixando de lado as sentenças em que esses verbos aparecem como 

modais ou auxiliares aspectos-temporais” (p. 45), conforme pode-se ver a seguir: 

 

(33) Ter em construções predicativas genéricas14 
 

(a) Nõ teendo mentes por guardarsse tã ben como devia...AX 382.105415 
(b) E Asdrubal que entom tiinha o senhorio da Spanha. CGE 93.27 
(c) Teendo dinheyro, podyã socorrer aos casos furtuytos. CGE 538.27 
(d) E tã gram falssidade ten a Santa Jgreia que fazen estes ataes .. AX 383.1089 
(e) Em estes teverõ muy neyçio entendimento...AX 415.17 

 

Em (33), o autor apresenta amostras em que ter aparece em casos de 

complementos imateriais, como entendimento, boa vontade, falsidade; que permite 

identificar que a proporção de uso desse verbo pode ocorrer em uma variedade de 

sentenças predicativas em que ter pode ser usado. No entanto, o autor afirma que o 

haver é o verbo escolhido como preferido em vários casos. 

Pela análise de Viotti, ter podia aparecer em argumentos diversos, como aqueles 

que apresentam o sentido de existência, apresentado nas amostras (34): 

                                            
14 Salientamos que o autor apresenta construções com haver e ter. No entanto, nessa pesquisa 
consideramos apenas o estudo de construções com ter. 
15 As amostras foram retiradas do trabalho de Viotti (1998). As referências contidas nas orações 
pertencem ao Corpus Diacrônico do Português, organizado por Fernando Tarallo. 
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(34) Ter em sentenças existenciais 
 
(a) Antre esta coroa darea e esta ilha tem canal pera poder sahir. MNS 314.2 
(b) Dentro tem um ylheo emcostado ao lado de leste. MNS 324.6 
(c) Para cima tendo dous bons canais hum aloeste e outro ao leste. MNS 324.9 
(d) Na sua ponta da banda do sua tem hua terra alta. MNS 326.19 

 

É possível verificar nas amostras do século XVI que o uso de ter aproximava-se 

de haver, passando a realizar sentenças em construções impessoais no sentido de 

existência. Ressaltamos que Viotti (1998) se pauta na teoria da gramaticalização16 na 

perspectiva da reanálise diacrônica. Para o autor: 

 
 
a gramaticalização acontece quando um elemento lexical pleno se 
esvazia de seu conteúdo semântico, passando a não ser mais capaz de 
estabelecer uma relação predicativa com seus argumentos. Isto significa 
que a relação entre esse elemento e seus argumentos deixa de ser uma 
relação temática. Em decorrência disso, esse elemento muda de 
categoria, transformando-se, de uma categoria lexical, semanticamente 
plena e capaz de estabelecer relações temáticas, em uma categoria 
funcional, puramente gramatical (VIOTTI, 1998, p. 42). 

 
 

Essa proposição de gramaticalização é baseada na teoria de Roberts (1992), em 

que Viotti propõe uma alternativa para a concepção desse autor sobre gramaticalização 

e reanálise diacrônica. Na acepção de Viotti, o esvaziamento semântico (semantic 

bleaching), ou seja, a perda semântica de determinada categoria, seria a consequência 

ou o ponto de partida para se estabelecer o processo de gramaticalização. A semântica, 

nesse caso, estaria passando por uma associação a economia linguística a que a 

gramática esta sujeita. 

                                            
16

 De acordo com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 20), a gramaticalização designa certos 
fenômenos de variação e mudança linguística, que se processam tanto sincrônica como diacronicamente, 
contemplando fatores relacionados ao plano do conteúdo (de natureza discurso-pragmática e semântico-
cognitiva) e ao plano da forma (de caráter morfossintático e fonológico). No plano do conteúdo, fatores 
discursivo-pragmáticos e semântico-cognitivos funcionam como gatilho para a emergência de padrões 
gramaticais, de modo a satisfazer demandas comunicativas. Esses padrões tendem a caminhar da 
eventualidade discursiva para a regularização estrutural mais previsível. Nesse processo de 
regularização, ocorre um crescente grau de abstratização dos signos de conteúdo mais ancorado na 
experiência biofísica. No plano da forma, situam-se os processos de mudança relacional entre os signos 
e o consequente remodelamento da construção na qual eles interagem. Enquadra-se aí o desgaste da 
substância fônica por que passam os itens linguísticos em muitos casos, o que, em geral, relaciona-se 
aos processos de perda de transparência semântica e de amalgamação morfossintática. Esse desgaste, 
paradoxalmente, é a pedra de toque para que o processo se repita, transformando-se, assim, num ciclo 
ininterrupto na língua.  
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A proposição destacada por Viotti (1998) sustenta que, para se estabelecer a 

gramaticalização, um dado evento semântico “tira de uma categoria lexical a sua 

capacidade de estabelecer relações temáticas, e, em consequência disso, e por causa 

dos princípios gerais de economia a que a gramática está sujeito, essa categoria passa 

a ser reanalisada como uma categoria funcional” (p. 42-43). 

A sua hipótese para explicar a mudança linguística que ocorre em ter é que este 

é um verbo que está em processo de reanálise diacrônica, devido a perda de conteúdo 

semântico que o fenômeno vem sofrendo, que faz com que a instanciação de seus usos 

se dê de uma maneira funcional. Para Viotti (1998, p. 43): 

 
 

À medida que uma categoria lexical perde a capacidade de atribuir papel 
temático a seus argumentos, desfaz-se a necessidade de ela ser 
projetada na parte mais encaixada da estrutura, que é justamente a 
parte em que se estabelecem as relações temáticas. Assim sendo, tais 
elementos vão poder ser projetados diretamente nas posições mais altas 
da estrutura, e, dessa maneira, satisfazer condições gerais de 
economia, evitando operações custosas de movimento. 

 
 

Aqui é necessário fazer algumas ponderações acerca dessa visão do autor. Em 

primeiro lugar, seu estudo se pauta na teoria gerativista, ao basear sua análise no 

Programa Minimalista, criado pelo linguista Chomsky (1995). Mesmo a visão de 

gramaticalização e reanálise diacrônica baseada em Roberts (1992), não se aproxima 

da perspectiva funcionalista que adotamos nessa pesquisa. Em segundo, a autor 

parece estabelecer uma hipótese de perda semântica separado da estrutura, como se a 

primeira (a função) não estivesse construída em conjunto com a segunda (a forma).  

Em Nazareth Bechara (2006) vemos que ter é colocado ao lado dos verbos 

existir e haver, “com SN geralmente indefinido, proposto, com circunstancial locativo” (p. 

1). Para a autora, em determinados contextos os três verbos se comportam como 

sinônimos entre si, e trazem aspectos de predicados pseudo-transitivos, como 

argumento semântico a função Meta, como função sintática Objeto Direto e na 

pragmática se posiciona como Tópico Novo. 

A autora traz as ocorrências que determinam sinônimos entre ter, haver e existir, 

por meio dos seguintes exemplos: 
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(35)  
a) Existem leões na Àfrica. 
b) Há leões na África. 
c) Tem leões na África. 

 
 

Essa classificação que a autora traz tem o caráter semântico de sentido 

existencial, em que os três verbos concorrem nesta posição. No entanto, ela concorda 

que ter só pode ser visto com essa função a partir de contextos somente informais. A 

autora valendo-se de Câmara Jr. (1976, p. 248-249) menciona que  

 
 
tanto haver quanto ter desenvolveram, no Português do Brasil, uma 
forma verbal, na terceira pessoa, com dois complementos: um nome de 
lugar regido por uma preposição (ou um advérbio) e um outro nome, que 
é um objeto direto, com o qual o verbo não concorda. 
  
 

Nazareth Bechara (2006) traz um resumo sobre a origem histórica de haver, que 

carregava o caráter impessoal, na transição do padrão pessoal latino. Ela enfatiza que 

“um nome de lugar era um sujeito de habere no sentido de ‘ter’, e essa mudança 

consistia em fazer desse nome um complemento circunstancial de lugar, subordinando-

o à preposição in (port.em)” (2006, p. 5). Para exemplificar a autora se utiliza de (36a) 

em vez de (36b): 

 
 

(36) 
a) in arca Noe habuit homines. 
b) arca Noe habuit homines. 

 
 

Apesar de seu estudo integrar ter em sua análise, percebemos que seu foco de 

observações está centrado na significação dos verbos ter, haver e existir, em contextos 

somente existenciais. Para a autora, ter se comporta como uma opção verbal para os 

falantes do Português do Brasil com caráter existencial com SN, geralmente indefinido 

(posicionado à direita do verbo) e na linguagem informal. E “mostra que o verbo existir 

no Português do Brasil se comporta sintática, semântica e pragmaticamente diferente, 

exigindo duas estruturas de predicação, distintas, para ambas” (2006, p. 9). 
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Achamos pertinente destacar um ponto problemático no estudo de Nazareth 

Bechara (2006): a autora utiliza em suas análises frases prontas e não define um 

Corpus que possibilite um estudo mais consistente da língua, incluindo a fala e a 

escrita. Essa constatação provavelmente seja um fator que deixou lacunas no 

tratamento do objeto de estudo. Ter é colocado ao lado, apenas, de construções 

existenciais, enquanto que existir é enfatizado como sendo um verbo que não ocorre 

somente em sentido existencial.  

Por isso, é necessário o estudo mais abrangente acerca do comportamento de 

ter, a fim de verificar que seu uso não ocorre somente em contextos de posse e 

existencial, mas que, no entanto, é no sentido de existir que sua frequência se torna 

mais produtiva, tanto na fala quanto na escrita, como diz a nossa hipótese na 

introdução deste trabalho. 

Alves (2012), procurando fazer uma descrição acerca do ter em manifestações 

sintáticas e semânticas no português clássico do século XVI, defende que ter exercia a 

função de auxiliador, que culminou em seu processo de gramaticalização. Para ela, ter 

era um item gramaticalizado já nesse período, que seguia uma vasta diversidade de 

estruturas sintático-semânticas, tais como: 

 
 

estruturas em que esse verbo está seguido de particípio passado 
(estruturas do tipo tempo composto); estruturas de futuricidade em que 
esse verbo está seguido de infinitivo, a ele conectado pela preposição 
de; estruturas que expressam semanticamente a posse, ou seja, em que 
esse verbo possui um sentido concreto de estar na posse de. (ALVES, 
2012, p. 2). 

 
 

Diante da presença do ter em diversas manifestações, a autora defende que 

nesse período o verbo era caracterizado como uma forma inovadora, já que estava 

sendo observado como verbo auxiliar, uma vez que no latim clássico era considerado 

como um verbo pleno. Essa classificação entra na condição de um item17 

gramaticalizado ao considerar o princípio de gramaticalização, que corrobora com o fato 

de que o aumento do uso da forma gramatical ao lado do decréscimo do uso de forma 

                                            
17 O termo “item” é defendido pela autora, mas neste trabalho consideramos a expressão “construção”, 
uma vez que nossa análise é baseada na visão construcional. 
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lexical se constitui um dos fatores condicionais para observar se um item está ou não 

em processo de gramaticalização. A autora enfatiza a observância de Hopper e 

Traugoutt (1993) para a caracterização de item gramatical como critério de frequência 

para a verificação de um item em processo de gramaticalização. Dessa forma, uma vez 

encontradas ocorrências de 80% de perífrase verbal, a autora concluí que ter é 

gramaticalizado na língua portuguesa. 

Ao partir da noção de que ter seria um verbo auxiliar no período do português 

clássico do século XVI, ela ainda apresenta as caracterizações semânticas para a 

função de ter, os quais revelam o sentido concreto e diversos sentidos abstratos: 
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Quadro 8 – Valores semânticos do verbo ter em Alves (2012). 
 

I. USOS CONCRETOS: ESTAR NA POSSE DE, POSSUIR. 

(37) [g_008_s_123] 
Desta ilha para o Norte, tem esta capitania terras muito largas e viçosas, nas quais hoje em dia 
estiveram feitas grossas fazendas, e os moradores foram em muito mais crescimento, e 
floresceram tanto em prosperidade como em cada uma das outras, se o mesmo capitão Pero 
Lopez residira nela mais alguns anos, e não a desamparara no tempo que a começou de povoar. 

II. USOS ABSTRATOS 

A. Dispor de: 
(38) [g_008_s_174] 
Outras muitas povoações há por todas estas capitanias, além destas de que tratei, onde residem 
muitos portugueses: das quais não quis aqui fazer menção, por não ser meu intento dar notícia 
senão daquelas mais assinaladas, que são as que tem oficiais de justiça, e jurisdição sobre si 
como qualquer vila ou cidade destes Reinos. 

B. Manter: 
(39) [g_008_s_472] 
Estes Índios tem sempre grande guerras uns contra outros e assim nunca se acha neles paz, 
nem será possível (segundo são vingativos e odiosos) vedarem-se entre eles estas discórdias por 
outra nenhuma via, se não for por meios da doutrina Cristã com que os Padres da companhia 
pouco a pouco os vão amansando como adiante direi. 

C. Apresentar, mostrar: 
(40) [g_008_s_71] 
Ao qual chamaram brasil por ser vermelho e ter semelhança de brasa, e daqui ficou a terra com 
este nome de Brasil. 

D. Haver, existir: 
(41) [g_008_s_82] 
Destes e de outros extremos semelhantes carece esta província Santa Cruz: porque com ser tão 
grande, não tem serras (ainda que muitas) nem desertos nem alagadiços, que com facilidade se 
não possam atravessar. 

E. Sentir, experimentar: 
(42) [g_008_s_80] 
E pela do Ocidente confina com as altíssimas serras dos Andes e fraldas do Peru, as quais são 
tão soberbas em cima da terra, que se diz terem as aves trabalho em as passar. 

F. Alcançar, conseguir, obter: 
(43) [g_008_s_183] 
E a primeira coisa que pretendem adquirir, são escravos para nelas lhes fazem suas fazendas: e 
se uma pessoa chega na terra a alcançar dois pares, ou meia dúzia deles (...) logo tem remédio 
para poder honradamente sustentar sua família: porque um lhe pesca, e outro lhe caça, os outros 
lhe cultivam e granjeiam roças, e desta maneira não fazem os homens despesa em mantimentos 
com seus escravos, nem com suas pessoas. 

G. Gozar, desfrutar: 
(44) [g_008_s_221] 
E assim fazem os moradores por eles mais, e os tem em maior estima, que outro nenhum pomo 
que haja na terra. 

H. Considerar, julgar: 
(45) [g_008_s_286] 
E além disto há outras conjecturas muito prováveis, por onde se tem por impossível parirem os 
tais filhos, como todos os outros animais (segundo ordem de natureza) parem os seus. 

Fonte: Alves (2012, p. 8-9), adaptado. 
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A evidência dos usos semânticos de ter é um aspecto importante do trabalho de 

Alves (2012). No entanto, deixa a desejar a explicação das ocorrências quanto a essa 

diversidade. Ela apenas comenta que há frequência em seu uso concreto e diversas 

acepções em seus usos abstratos, mas não se detém a identificar os possíveis 

significados assumidos pelo ter. Por causa disso, existem alguns problemas em sua 

investigação. Um primeiro problema é decorrente da ausência de um referencial teórico 

aprofundado. Ela parece construir sua análise a partir da visão funcionalista, no entanto, 

não demonstra isso no tratamento dos dados. Um segundo problema, provavelmente 

em consequência do primeiro, refere-se à inexatidão das definições dos significados 

semânticos que ela observou em ter, o que acarreta em um prejuízo linguístico em seu 

estudo, uma vez que não se aprofundou na análise, ficando apenas no aspecto de 

poucas observações, acarretando em algumas lacunas.  

Vitório (2013) defende uma análise dos verbos ter, haver e existir como 

competidores de sentido existencial. A autora utiliza os pressupostos teórico-

metodológicos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006; LABOV 2008), associados a estudos linguísticos sobre as construções 

existenciais no português brasileiro (AVELAR, 2006a; MARINS, 2013; VITÓRIO, 2014); 

e analise amostras de fala culta e escrita acadêmica. 

Segunda ela, há estudos linguísticos que apontam “que, no português brasileiro 

falado, ter é o verbo existencial canônico (CALLOU; AVELAR, 2000; DUTRA, 2000; 

SILVA, 2001; DUARTE, 2003; MARTINS; CALLOU, 2003; VITÓRIO, 2011, 2012a)” 

(p.54). O fato de ter ser o verbo prototípico em contextos existenciais, não reduz o 

importante protagonismo de haver, que aparece de modo favorável em falantes “mais 

velhos e mais escolarizados” (p. 54).  Nas palavras da autora “na língua escrita, devido 

ao conservadorismo linguístico a que tende essa modalidade de uso da língua, haver é 

o verbo existencial canônico” (p. 54). Para ela: 

 
 
no português brasileiro, ter é o verbo existencial canônico e a 
preferência por esse verbo favorece a implementação de construções 
existenciais formadas com o verbo ter pessoal. Os verbos haver e 
existir, por sua vez, na qualidade de verbos existenciais substantivos, 
são poucos frequentes na fala, sendo haver mais frequente na fala de 
indivíduos mais velhos, quando o verbo está no tempo passado e o 
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argumento interno é do tipo [+ abstrato]. Na escrita mais padronizada, 
porém, haver é a variante preferida (VITÓRIO, 2013, p. 74). 
 

 
A nossa hipótese se confirma com a conclusão da autora no quesito de ter ser o 

verbo existencial canônico na fala do português brasileiro. No entanto, também 

considera que ter aparece como prototípico na língua escrita. Além disso, este estudo 

não se reduz a verificar a posição de ter enquanto verbo canônico, mas, sim, em 

verificar os papéis em construções de estrutura argumental que acompanham o verbo 

em construções com ter; o conteúdo informal expresso por essas construções; e os 

aspectos relacionais de forma e função que instanciam construções com os usos de ter. 

 

4.3 Conclusões 

 

Neste capítulo apresentamos alguns dos estudos realizados sobre o fenômeno 

analisado nesta pesquisa, que partiu da gramática tradicional e culminou até os 

referenciais linguísticos. Um dos focos deste capítulo foi tecer uma compreensão crítica 

acerca do tratamento sobre ter, com o intuito de evidenciar as lacunas quanto ao seu 

tratamento, a fim de elucidar as razões de pesquisa que caracterizamos na introdução 

desta dissertação. Aqui, finalizamos apontando as limitações das abordagens 

apresentadas e ressaltando a necessidade de uma abordagem construcional. 

Diferente do que foi apresentado nas resenhas, a nossa perspectiva teórica está 

ancorada na LFCU, e nossa visão de construção pertence aos postulados de Goldberg 

(1995) e Traugott e Trousdale (2013), que defendem ser a construção um pareamento 

convencionalizado de forma e função. Essa noção se diferencia das abordagens aqui 

apresentadas, pois não compreende a gramática de forma fragmentada, mas as partes 

que compõem sua estrutura e funcionalidade se constituem num todo. 

Nesse sentido, o significado de construções em que instanciam o ter está 

relacionado a eventos que representam variados usos, conforme abordou Borba (1990). 

Nossas hipóteses referenciam que a frequência de destaque é a que remete ao sentido 

existencial, seguido o de posse. A posição de auxiliar, apesar de ser outra característica 

de ter não está restrita a essa classe verbal como a última opção, conforme dita 

algumas gramáticas, pois, assim, como explicar eventos em que ter aparece em 
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construções do tipo a sala da minha casa tem um metro e meio? Os estudos não 

revelaram explicações concisas sobre questão como estas. 

Outra hipótese que apontamos no capítulo 1 desta dissertação diz respeito a 

natureza dos usos do ter, que é naturalmente motivada por argumentos que se revelam 

somente na fala e somente na escrita, isso vai depender da análise do conteúdo 

informacional e da estrutural argumental que são categorizados a partir das 

experiências cognitivas estabelecidas pela interação. Essas hipóteses são 

apresentadas no próximo capítulo, a partir do exame de dados do Corpus selecionado. 

Diante dos estudos elencamos, a nossa pesquisa é relevante na medida em que 

se diferencia da abordagem referenciada pelos autores. Também consideramos 

pertinente o desenvolvimento do trabalho, por identificarmos os problemas de análise 

linguística quanto ao tratamento dado a ter. Além disso, se diferencia por se orientar a 

partir da perspectiva funcionalista, integrando a noção de construção, em que 

verificamos os usos do comportamento de ter em situações da fala e da escrita. 
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5 ANÁLISE DAS CONSTRUÇÕES COM TER 

 

 

Neste capítulo, apresentamos as análises obtidas a partir dos dados coletados 

no Corpus D&G. Com base na LFCU, consideramos importante verificar a frequência 

dos usos de construções com ter na fala e na escrita; sua estrutura argumental; o status 

informacional referentes a sua composição pragmática, a verificação semântica e a 

análise da prototipicidade construcional de ter. 

 

5.1 A frequência de usos do verbo ter  

 

Neste subtopico, apresentamos a frequência de usos em construções que 

instanciam ter nas amostras da fala e da escrita do PB. A primeira questão levantada 

nesta dissertação, referenciada no capítulo 1, diz: quais os usos do verbo ter, na 

perspectiva construcional, considerando a fala e a escrita do PB? O problema gerou a 

seguinte hipótese: construções em que ter se faz presente apresenta a frequência de 

uso àquela que remete ao sentido existencial, de posse, auxiliar e outras instanciações. 

Para responder a questão levantada e atestar a hipótese estabelecida, objetivamos 

descrever a frequência desses usos, agrupando as amostras selecionadas no Corpus e 

tecendo uma análise quali-quantitativa. 

A coleta de dados do Corpus analisado totalizaram 2.700 ocorrências gramaticais 

em construçoes que evocam o verbo ter. Verificamos que sua incidência usual está 

presente em pelo menos 28 usos diferentes, na modalidade oral e escrita, conforme 

demonstra a Tabela 1: 
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Tabela 1 – Ocorrências na fala e na escrita. 
 

Nº TIPOS VERBAIS FALA ESCRITA TOTAL 
1 Tem 1309 119 1428 
2 Tinha  534 54 588 
3 Ter  169 27  196 
4 Teve  94 16 110 
5 Tenho 67 7  74 
6 Tinham  39  4  43 
7 Tenha  39 5 44 
8 Tive  30  5 35 
9 Tivesse  24 3 27 
10 Tiver 35  0 35 
11 Teria 24 1 25 
12 Temos 11 15  25 
13 Tendo 11 2  13 
14 Tenham  8  2 10 
15 Tiveram 8 1 9 
16 Tivemos 8 3 11 
17 Tínhamos 5 1 6 
18 Terem 1 3 4 
19 Terá 1 3  4 
20 Tivessem 2 0 2 
21 Termos 1 0 1 
22 Teriam 1  1 2 
23 Teriamos 1 0 1 
24 Tido 2 0 2 
25 Tê-las 1 0 1 
26 Terei 1 0 1 
27 Terão 1 0 1 
28 Teremos 0 1 1 
TOTAL 2427 273 2.700 

 
Fonte: Vieira (2016). 

 

As ocorrências na modalidade oral somam 2.427; e as que ocorrem na 

modalidade escrita totalizam 273, o que demonstra, em uma perspectiva percentual, 

que a fala corresponde a 90% do total de eventos e a escrita apenas 10%. Para a LCFU 

o conhecimento de mundo mobilizado pelos falantes não pode ser separado do 

conhecimento linguístico. A língua padrão executa o que a fala exprime em seus 

contextos, isso é algo que, em muitos casos, não é considerado pela tradição 
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gramatical. Nesse sentido, a gramática de construções18 sinaliza que as ocorrências 

devem ser vistas como um todo, sem a necessidade de separar em partes.  

Assim, vemos que a fala e a escrita apresentam e representam eventos em que 

os verbos aqui averiguados compartilham uma relação intrínseca quando associados 

aos seus respectivos contextos discursivos. Pela amostra seguinte, vemos que ter 

sinaliza uma construção dotada de significado existencial que está relacionado aos 

itens haver e existir. 

 
 

(47) A UNIPEC é composta de tres unidades, a primeira, onde eu estudo, é composta de três 
prédios, o primeiro e o mais velho, tem térreo e o primeiro andar, na frente para entrar existe 
uns batentes, você sobe e entra por uma porta estreita e velha, logo adiante tem uma escada 
que dá acesso ao primeiro andar. O térreo é formado por salas de aula e laboratórios de 
informática. (Corpus, D&G, Escrita, p. 15). 
 
 

Em (47) a ocorrência do verbo ter, verificada na modalidade escrita, denota o 

sentido existencial. Essa construção representa que este item corresponde a uma 

funcionalidade mais livre em qualquer contexto de uso; e predominam traços de 

frequência alta, que não pode ocorrer em situações formais, e que revela um processo 

de mudança, que está associado à transformação da concordância no português 

brasileiro. 

A tabela a seguir, quantifica as ocorrências de ter a partir dos tipos textuais NEP, 

NR, DL, RP, RO. Vejamos o que apontam os números: 

 

Tabela 2 – Quantitativo de ocorrências por tipo textual. 
 

Tipo textual Fala Escrita 
DL 728 100 
NEP 455 69 
RO 441 48 
NR 435 42 
RP 368 14 

Total 2.427 273 
Fonte: elaboração própria. 

 

                                            
18 Ver capítulo 4. 
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Os tipos textuais vistos na Tabela 2 mostram que é maior a incidência em 

ocorrências da língua falada do que na escrita. As sentenças em DL (1º), NEP (2º) e NR 

(3º) são mais frequentes na modalidade oral e na escrita. Em RO, em que os 

informantes têm a função de relatar sua opinião sobre uma determinada temática, ficou 

em 4ª posição, no que se refere a frequência com ter. Constatamos, também, que é 

menor a sua frequência, tanto na modalidade oral quanto na escrita, em RP. Na escrita, 

a predominância permanece no tipo textual DL, provavelmente porque o locutor se 

utiliza dessa construção para localizar um referente SN, como visto na amostra (48): 

 
 

(48) ... é a UNIPEC ... são é ... é composto de três prédios ... quatro prédios ... sendo que 
três é num local e outro é ... um fora do ... do ... do local aonde a gente estuda né ... o 
primeiro prédio ... o primeiro prédio um ... chamado prédio um é o prédio velho ... ele na ... na 
entrada tem jardim bem grande né ... depois tem uma escada ... você ... chega lá na porta 
de entrada mesmo ... antes da porta de entrada tem umas escada ... aí você entra ... tem 
uma ... umas sala do lado direito e umas sala do lado esquerdo também ... sala de aula ... 
sim ... do lado esquerdo também tem uns laboratórios ... de computação ... bem grandes por 
sinais e ... tem primeiro andar também ... primeiro andar ... tem as escada também pra 
primeiro andar ... uma pro lado direito e outra pro lado esquerdo ... a sala do lado direito ... 
também são as ... são as sala de aula e laboratórios do colégio Objetivo ... é:: e o prédio ... aí 
depois tem o prédio ... aí depois você desce ... tem o prédio dois ... não ... tem é ... o ... a 
pracinha ... tipo uma pracinha assim ... do lado direito tem o estacionamento dos carros dos 
professores ... tem uma mangueira bem grande ... em baixo lá ... aí do lado esquerdo 
também tem uma quadra ... uma quadra lá muito ruim ((riso)) tem aí depois que você sai 
desse ... dessa pracinha tipo essa pracinha ... aí tem o prédio dois ... o térreo do prédio dois 
... que lá se encontra do lado direito ... assim que você entra assim ... tem uma ... tem um 
trailerzinho com sorvete ... tem sorvete ...(Corpus D&G, fala, p. 9). 

 
 

Nesta amostra percebemos que o locutor, para emitir informações descritivas 

sobre um local, utiliza-se da construção com o verbo ter para localizar um referente SN 

e, assim, atribuir o curso pragmático do discurso. Visto desse modo, é mais comum sua 

ocorrência na língua falada no tipo textual DL, em que o informante apresenta uma 

descrição sobre um determinado local (casa, rua, escola, shopping, etc.). 

Quanto à diferença quantitativa entre fala e escrita, os dados afirmam que 

construções com ter se revelam mais frequentemente na modalidade oral, constatando 

a sua natureza usual e dinâmica. Verificamos ainda como ocorrem essa frequência em 

termos de escolaridade, demonstrado na Tabela 3: 
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Tabela 3 – Quantitativo de ocorrências por escolaridade. 
 

Formação Fala Escrita 
NEP NR DL RP RO Total NEP NR DL RP RO Total 

Ensino 
superior 

139 43 221 124 105 632 24 10 13 04 33 84 

Ensino 
médio 

150 172 150 104 188 764 16 12 23 05 12 68 

Oitava 
série do E. 
F. 

94 62 181 93 104 534 21 13 44 05 07 90 

Quarta 
série do E. 
F. 

53 39 59 22 32 205 06 06 15 00 05 32 

Alfabetiza
ção 

19 19 117 25 12 192 02 01 05 00 01 09 

TOTAL 2.700 
Fonte: elaboração própria. 

 

Como disposto na Tabela 3, o fenômeno analisado esta presente em maior 

produtividade na fala e por falantes que variam entre os mais escolarizados, e, em 

determinados tipos textual, produzem mais entre aqueles menos escolarizados. O 

ensino superior e médio é onde mais se acham evidências das ocorrências que dizem 

respeito ao objeto de estudo. Na escrita, percebeu-se uma baixa produtividade, porém 

sua frequência oscila em maior produtividade entre aqueles que frequentam o Ensino 

Fundamental II, o Ensino Médio e Superior, respectivamente. Em DL, por exemplo, 

pode-se perceber eventos sinalizadores de ter em maior quantidade no Ensino 

Fundamental. Portanto, a produtividade de construções com ter depende do tipo textual 

produzido, o que significa dizer que a análise das amostras, apesar de inserir 

informantes num mesmo Corpus, falando sobre o mesmo tipo textual, pode apresentar 

resultados diferentes e variados. Por isso é necessário uma verificação dos efeitos e 

propriedades semânticas das amostras coletadas, que são discutidas a seguir. 

 

5.2 Propriedades semânticas em construções com ter  

 

O segundo problema que norteia este trabalho é: o que motiva a escolha de 

estrutura argumental com ter? Como hipótese, consideramos que em uma dada 

construção ter é motivado por tipos semânticos variados, prevalecendo o de estado, 
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apresentadas em situações dinâmicas, com argumento inativo, e é influenciado por 

fatores de natureza usual na fala e na escrita. Com isso, achamos pertinente levantar 

dados de suas diferentes ocorrências e aplicar as propriedades semânticas para 

verificar as motivações de estrutura argumental em construções que instanciam o verbo 

ter. 

A análise é formulada a partir da noção semântica do verbo. No caso de 

construções com ter, acreditamos que as observações obtidas até o momento 

configuram que seu argumento prototípico é o verbo de estado.  

 

5.2.1 Sentidos relacionados 

 

Primeiramente, verificamos os sentidos relacionados em construções que 

comportam ter. Esses usos estão representando a construção como um todo, 

enfatizando como o verbo ter aparece semanticamente nos dados coletados. A 

distribuição dos sentidos está subdividida nas modalidades oral e escrita, conforme 

visto na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Relações de sentidos do ter. 
 

Nº Sentido Fala Escrita Total 
1 Existir/haver 1.259 119 1.378 
2 Possuir/possuidor/possuído 461 67 528 
3 Auxiliar 244 50 294 
4 Sentir/sofrer 78 4 82 
5 Fazer 33 18 57 
6 Ir 51 - 51 
7 Estar 45 - 45 
8 Ser 27 4 27 
9 Obrigatoriedade 18 9 27 
10 Selecionar 18 - 18 
11 Medir, idade, quantidade 13 2 13 

Total 2.247 273 2.520 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Vimos que a gramática tradicional ainda considera o uso do verbo ter pelo 

sentido de haver ou existir inapropriado, pois na sua interpretação formal, 

compreendida pela ideia de posse, é que está por trás do seu padrão. No entanto, 
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como constatado na Tabela 4, há construções, tanto na escrita quanto na oralidade, em 

que esse verbo está predominantemente posto no sentido existencial. 

Os dados quantificados totalizaram 2.520 (duas mil quinhentos e vinte) 

ocorrências em diversos sentido relacionados ao verbo analisado. Ainda encontramos 

correspondência de formas de repetições e pausas em 180 dados, na modalidade oral. 

Marcadores conversacionais19 são comuns na fala espontânea e exercem papel 

norteador da organização do pensamento, a partir dos aspectos cognitivos e do 

discurso. A seguir, uma amostra desse tipo de ocorrência: 

 
 

(49) ... eu fiz uma reforma ... aí ela ficou um pouco diferente das demais ... tem ... ela é como 
se fosse um bloco ... tipo apartamento ... ela ficou quadrada ... tipo um apartamento ... (Corpus 
D&G, DL, Fala, p. 19). 

(50) [...] sentamos sobre uma duna ainda o sol ... ainda estava se pondo ... ainda tinha ... 
ainda tinha luz do sol ... (Corpus D&G, RP, Fala, p. 52). 

 
 

Em (49) vemos uma manifestação discursiva que apresenta uma pausa 

representada pelo verbo (tem). Essa marcação desempenha a função interacional da 

fala, que é a utilização de recursos verbais que orientam as atividades discursivas. No 

caso de (50) ocorre um tipo de marcador simples, que representa uma pausa no 

pensamento do falante, o que permite verificar a espontaneidade da conversação, para 

que haja uma melhor compreensão entre os falantes (locutor-interlocutor). Já em (47) 

temos uma amostra que demonstra a flexibilidade da língua, que revela a natureza 

icônica, pois a língua, nesse caso, reflete a experiência cognitiva que motiva o falante a 

escolher tal procedimento, fazendo a junção de forma e função. Em ainda tinha luz do 

sol enfatiza a repetição anterior com a estratégia de fornecer uma motivação icônica: 

quanto mais complexo um pensamento, mais complexa a expressão (SLOBIN, 1980). 

Voltando à Tabela 4, vimos que as ocorrências de construções com ter com 

sentido existencial e haver predominam, sendo totalizados 59% das ocorrências na 

modalidade oral e 46% na modalidade escrita. Verificamos que ter em sentido de posse, 

                                            
19 Referem-se a pausas – sejam curtas, médias ou longas – que responsáveis pela organização do 
pensamento (fator cognitivo) e pela compreensão entre parceiros de uma conversação (fator 
sociointeracional). Além das pausas, os marcadores podem se constituir por meio do tom de voz e por 
recursos não-linguísticos, tais como: riso, gesticulação, riso, etc. 
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que é atribuído pela visão tradicional como a forma prototípica para o uso do verbo, 

ocorre em segundo lugar, com 22% na fala e 26% na escrita. E as ocorrências que 

aparece o uso do ter em posição de auxiliador ocorrem em 11% na modalidade oral e 

19% na modalidade escrita. Outros sentidos aparecem na fala como sentir (4% na fala 

e 2% na escrita), fazer (2% na fala e 7% na escrita) e os demais em 2% somente na 

fala. (ir, estar e selecionar). A seguir uma demonstração das amostras encontradas, nas 

duas modalidades: 

 

Quadro 9 – Amostras dos diferentes usos atribuídos a ter. 
 

Sentidos Fala Escrita 
Existir/haver (51) I: na sala de estar? tem ... as 

cadeiras ... né ... tem um 
barzinho ... tem um som que eu 
deixo lá em baixo ... tem uns 
quadros né ... de algumas 
bailarinas ... tem uns arranjos né 
que a gente sempre coloca na 
sala de estar ... é uma sala 
simples ... né ... (Corpus D&G, 
DL, Fala, p. 20). 

(52) Tinha sempre uma feira de 
livros acontecendo em alguma rua 
do centro ou uma coletiva com 
livros, quadros e música com 
cantores da música pop gaúcha 
(Corpus D&G, NEP, Escrita, p. 75). 

Possuir/possuid
or/possuído 

(53) ... onde coloca plantas? ... eu 
sei que eu tenho uma série de 
plantas ... né ... um pergolado ... 
um pequeno pergolado onde eu 
coloco plantas para dar mais vida 
ao banheiro [...] (Corpus D&G, 
DL, Fala, p. 20). 

(54) O advogado de quem vamos 
falar era uma pessoa de renome, 
vinha de uma família tradicional e 
muito rica, tinha um escritório de 
advocacia no centro da cidade e 
morava numa pequena chácara no 
subúrbio Pariense. [...] (Corpus 
D&G, NR, Escrita, p. 25). 

Auxiliar (55) [...] você poderia assim me 
contar uma que realmente 
marcou? pode ser que não tenha 
marcado mas que vai ficar muito 
tempo como uma experiência da 
sua vida ... (Corpus D&G, NEP, 
Fala, p. 79) 

(56) [...] e o pobre não tem essas 
condições e será punido, até por 
não ter culpa de ter cometido o 
assassinato por legítima defesa. 
(Corpus D&G, RO, Escrita, p. 126) 

Sentir/sofrer (57)... existia uma certa 
expectativa ... uma ansiedade de 
... pela primeira vez eu tive medo 
de sair de casa sabe? (Corpus 
D&G, NEP, Fala, p. 38). 

(58) Meu pai e muito teimoso, não 
escuta ninguém, por esta razão 
temos muito medo que isso se 
repita. (Corpus D&G, NEP, Escrita, 
p. 124). 

Fazer/realizar (59) I: deformado ... num sabe? 
teve que fazer uma plástica ... 
porque ... era assim os pedaços 
do rosto dele ... sabe? (Corpus 
D&G, NR, Fala, p. 103). 

(60) O vôo teve duas conexões e 
horas depois desembarquei, 
finalmente, em terra firme (Corpus 
D&G, NEP, Escrita, p. 74).  



87 

 

Ir (61) ... o banco ... no caso ... 
estava ... com um número de 
funcionários cheio e ele teve que 
ir para outro local e pediu 
transferência prum local mais 
perto de Parnaíba que era a 
cidade onde eles moravam [...] 
(Corpus D&G, NEP, Fala, p. 96).  

-  

Estar (62) ... sim ... teve a eleição ... da 
nova diretoria ... e a tarde a gente 
teve livre ... (Corpus D&G, NEP, 
Fala, p. 127). 

- 

Ser (63) E: e você conversa com 
essas pessoas sobre essa 
possível exposição? 
I: não ... eles não têm 
conhecimento por/ nem eu ... 
nem eu tenho conhecimento 
porque ... Marcos eu tô sem 
trabalhar então ... (Corpus D&G, 
RP, Fala, p. 67). 

(64) A viagem teria sido tranquila, 
não fosse o frio forte que fez quando 
anoiteceu. (Corpus D&G, NEP, 
Escrita, p. 74). 

Obrigatoriedade (65) ... pra gente ... pra o pessoal 
treinar tem que ... se alu/alugar o 
Palácio dos Esportes ... alugar o 
Sílvio Pedrosa ... (Corpus D&G, 
DL, p. 10). 

- 

Selecionar (66) ... se num houvesse essa 
politicagem toda né ... que há né 
... em torno do ... do ... do futebol 
... se cada um num ... num 
tivesse seu ... seu jogador na ... 
na ... na cabeça ... (Corpus D&G, 
RO, fala, p. 12). 

- 

Medir, idade, 
quantidade 

(67) E: na época você tinha 
quantos anos? 
I: eu tinha vinte e três acho ... 
vinte e três anos ... vinte e dois 
...(Corpus D&G, NEP, Fala, p. 38). 

(68) Meu avô veio a falecer quando 
seu filho mais velho tinha l7 anos e 
minha mãe 5, o irmão mais velho da 
minha mãe foi obrigado a trabalhar 
pra sustentar a família e foi para o 
Banco do Brasil,[...] (...(Corpus D&G, 
NEP, Escrita, p. 100). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como visto no quadro 9, os tipos de sentidos equivalentes a construções em que 

ocorrem os usos de ter se revelam nas modalidades da fala e da escrita, sendo que os 

sentidos de existir/haver, posse e auxiliar, parecem ocorrer em maior recorrência. Em 

nossas análises, encontramos a existência de algumas correspondências semânticas 
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descritas por Borba (1990), cuja classificação de sentido corrobora com as defendidas 

pelo autor. 

Em (51) e (52), há ocorrências do uso existencial, ou de haver com sentido de 

existir, cuja propriedade semântica, nesse caso, aparece em um tipo textual de natureza 

descritiva na fala (51) e de natureza narrativa na escrita (52). Do ponto de vista 

morfossintático, os usos, nesse caso, acarretam em complementos nominais: tem uma 

cadeira; tem um barzinho; tem um som; tem uns quadros, etc. A evidência semântica 

ocorre quando o falante quer expressar uma situação de descrever ou especificar algo 

ou alguma coisa, como em (51). Na escrita, quando há uma preocupação mais formal 

para expressar um pensamento, vemos em (52) o uso de ter em sentido existencial 

(tinha sempre uma feira de livros acontecendo [...]). Nessa amostra, o sentido 

existencial de ter evoca o sentido do verbo acontecer, em outras palavras, a construção 

sinaliza o sentido acontecia frequentemente uma feira de livros [...], o que na 

perspectiva de Goldberg (1995) manifesta-se em comportamentos gestuais – pois há 

necessidade de participantes para realizar a ação – e evoca argumentos de ação e 

movimento.  

Amostras como em (53) e (54) expressam o sentido de posse, possuído e 

possuidor, a primeira amostra correspondendo a fala e a segunda a escrita. Suas 

ocorrências apresentam o sujeito não agente, podendo ser abstrato ou concreto, com 

complemento nominal. Indica um estado, possuidor de algo que é pertencente ao 

sujeito, como em (53) [...] eu sei que eu tenho uma série de plantas e (54) o advogado 

[...] tinha um escritório de advocacia [...]. Para a tradição gramatical, Ter representa o 

verbo canônico para o sentido de posse no português do Brasil, mas sua ocorrência, 

pelas amostras analisadas, está passando por um esvaziamento semântico, dando 

lugar a outros usos, se formos verificar a língua a partir da perspectiva construcional e 

sociointeracional. 

(55) e (56) representam outro tipo de sentido que é defendido pela gramática, 

como em Rocha Lima (1976), Bechara (2009), Azeredo (2010), Cunha e Cintra (2013) 

e, em aspectos semânticos, em Borba (1990). O sentido auxiliar ocorre quando o verbo 

principal necessita de um verbo auxiliar para a realização de uma construção, como em 

(55) e (56). Borba (1990, p. 1286) diz que esse tipo ocorre “1. Precedendo particípio 
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passado forma tempos compostos de passado [...]; 2. No presente do indicativo e 

precedendo particípio passado, indica aspecto progressivo [...]; 3. Precedendo particípio 

passado indica voz passiva. Neste caso o adjunto adnominal passa a sujeito”. 

Em (57) e (58), há amostras com sentido atribuído a aspectos abstratos, como 

em sentir/sofrer. Geralmente construções em que ter expressa esse sentido apresenta 

um sujeito experimentador (BORBA, 1990). Em (57) o sujeito experiencia um 

sentimento de medo e em (58), além do sentimento de medo, indica sofrimento por 

parte do sujeito. O que caracteriza um papel argumental de paciente animado cujo 

complemento tem o nome abstrato e indica o tipo semântico de ação/processo20. 

Nas amostras (59) e (60) há um tipo de construção em que ter evoca o sentido 

de fazer ou realizar a ação, com sujeito animado (59: [ele] teve que fazer uma plástica 

[...]) e inanimado (60: O vôo teve duas conexões [...]).  

As amostras (61), (62), (63, 64) referem-se a três tipos de sentidos, que seguem 

a ordem: ir, estar e ser. A primeira caracteriza um argumento de movimento, com sujeito 

agente animado ([...] ele teve que ir para outro local [...]). Nesse caso, não há a 

presença desse tipo semântico na escrita. Na segunda amostra, ter equivale a uma 

construção com sentido de estar ([...] e a tarde a gente teve livre [...] = A tarde 

estivemos livres). O terceiro caso, ter evoca construções com ser, como a mostra da 

fala ([...] nem eu tenho conhecimento (disso) [...] = não sou conhecedor disso) e da 

escrita (A viagem teria sido tranquila [...] = a viagem seria tranquila). 

Em (65) e (66), com amostras retiradas apenas da fala, temos tipos de sentidos 

que equivalem, respectivamente, a ideia de obrigar e selecionar. Na primeira é 

modalizador que evoca uma condição, como se somente alugando o Palácio dos 

Esportes fosse possível obter o resultado, indicando obrigatoriedade ([...] pra o pessoal 

treinar tem que ... se alu/alugar o Palácio dos Esportes [...]). Na segunda amostra há o 

sentido de selecionar, enfatizando que o jogador já está selecionado na mente do 

sujeito ([...] se num houvesse essa politicagem toda né ... que há né ... em torno do ... 

do ... do futebol ... se cada um num ... num tivesse seu ... seu jogador na ... na ... na 

cabeça [...]). 

                                            
20 Os tipos semânticos são abordados mais detalhadamente no subtópico 5.3.1, seguindo os princípios 
de Borba (1999). 
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Por fim, em (67) e (68), são demonstradas as amostras que expressam 

complemento nominal contável, que evoca os sentidos de Medir, idade, quantidade. 

Neste caso, as amostras em questão equivalem ao sentido de idade ((67) [...] na época 

você tinha quantos anos? [...]); ((68) Meu avô veio a falecer quando seu filho mais 

velho tinha l7 anos [...]). Geralmente esse tipo semântico de construções com ter indica 

estado e significa transitoriedade. 

De fato, as evidências corroboram, em termos de frequência, com alguns 

estudos linguísticos que estão revisados no capítulo 4 desta dissertação, de que ter é o 

verbo existencial canônico na fala dos brasileiros (cf. VITÓRIO, 2013). No entanto, 

vemos que o sentido de posse não está localizado como aquele prototípico na 

modalidade escrita. Sendo assim, vemos que os estudos não se aplicam ao todo que 

constitui os usos desse verbo. Pelo contrário, pode-se perceber que ter está 

posicionado em uma variedade de construções com diversos sentidos de cunho 

semântico, pragmático e discursivo, sendo o sentido existencial a mais recorrente. Com 

isso, achamos pertinente analisar os tipos semânticos para comprovar os efeitos de 

sentidos presentes em construções equivalentes a ter, que serão tratados no próximo 

subtópico. 

 

5.2.2 Tipos semânticos 

 

Os tipos semânticos foram extraídos do Corpus analisado nas modalidades da 

fala e da escrita. Eles correspondem aos valores de estado, ação-processo, processo e 

ação, distribuídos na Tabela 5, que segue: 

 
Tabela 5 – Distribuição dos tipos semânticos em construções com ter. 

 

Tipos semânticos  
do verbo 

Tipo textual e modalidade da 
língua 

Fala Escrita 

Estado 1.057 107 

Ação-processo 641 48 

Processo 460 46 

Ação 132 29 

Subtotal 2.290 230 

Total 2.520 
Fonte: Elaboração própria. 



91 

 

Os tipos semânticos encontrados totalizam 2.520 ocorrências em construções 

com ter. Pelos atestes, vemos que há a predominância de papéis argumentais que 

evocam em 1ª lugar sentido de estado, que ocorrem em maior frequência em tipos 

textuais descritivos; em 2ª equivale a ação-processo, ocorrendo em grande frequência 

em todos os tipos textuais, e, em menor, nos relatos de opinião; em 3º lugar, processo, 

que passa a transitar para uma frequência mais baixa, e, em 4º, com menor frequência, 

o tipo semântico ação. O percentual real dessas ocorrências podem ser vistos no 

Gráfico 1, a seguir:   

 

Gráfico 1 – Percentual dos tipos semânticos na fala e na escrita. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como disposto no gráfico, há o percentual quantitativo das ocorrências dos tipos 

semânticos distribuídos na fala e na escrita. Fazendo uma análise apenas da fala, 

verificamos que em ocorrências de estado o percentual é de 46% tanto na fala quando 

na escrita; ação-processo equivale a 28% na fala e 21% na escrita; já as ocorrências de 

construções em que ter sinaliza processo ocorre em 20% na fala e escrita e, em menor 

frequência, vimos que o tipo semântico ação corresponde a 6% das ocorrências na 

modalidade falada e 13% na modalidade escrita. Ressaltamos que, dentre as 

ocorrências verificadas, não analisamos os 180 marcadores discursivos que 

encontramos. 
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Do tipo semântico mais frequente foram coletadas 1.057 construções da fala, em 

que ter equivale a um verbo de estado e 107 da escrita. De acordo com Borba (1990), 

esse tipo semântico corresponde a eventos em que o sujeito é paciente e afetado, 

podendo denotar propriedades concretas e abstratas do sujeito, como em (69) e (70): 

 
 

(69) [...]I: é ... aí o menino nasceu ... nasceu aparentemente bom né ... mas quando foi pro 
hospital ... morreu no hospital ... 
E: ah ... 
I: foi o susto né? ela teve ...(a empregada)[...]. (Corpus D&G, NEP, escrita, p. 3). 

(70).... aquela fotografia ... que nós batizamo-na de tronco de São Sebastião [...] ... e ele tinha 
uma beleza ... um assim ... indescritível [...](Corpus D&G, DL, fala, p. 51). 

 
 

Vemos que tanto em (69) quanto em (70) o verbo evoca uma propriedade 

abstrata, em que o acontecimento se manifesta a partir de uma condição de 

afetamento. No primeiro caso, o sujeito experiência uma sensação de medo (ela teve 

medo). No segundo, o sujeito é paciente e afetado por uma condição de posse (ele 

possui beleza).  

Percebemos que eventos equivalentes a ter, enquanto verbo de estado ocorrem 

com maior frequência em tipos textuais que tem a estrutura de descrever ou relatar algo 

ou alguma coisa. O caráter descritivo pode estar associado ao fato de haver 

predominância de ocorrências nos referidos tipos, como em descrição de local, em que 

verificamos maior frequência de construções com ter. 

O segundo tipo semântico mais recorrente ocorre em eventos de ação-processo. 

Nesse caso, ter deve expressar uma mudança de condição ou de estado efetuado por 

um sujeito agente e intencional. Tal realização afeta diretamente o paciente da ação, 

provocando mudança que pode ser de condição, estado ou localização (BORBA, 2002). 

Devido a isso, há uma inter-relação entre os tipos ação e processo para a realização de 

eventos dessa natureza, como em (71) e (72): 

 
 

(71) ... aí meu pai não teve controle e capotou quatro vezes ... quatro vezes ... eu ... fraturei o 
braço ... machuquei o rosto ... (Corpus D&G, NEP, p. 103) 

(72) Por fim tive que retornar à Natal por inadaptação ao trabalho que desempenhava, mas no 
meu íntimo, nunca mais fui o mesmo. (Corpus D&G, NEP, escrita, p. 75). 
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Em (71) o agente praticou uma ação e provocou uma mudança (o carro agora 

está capotado). Portanto, uma ação que foi realizada por um sujeito agente afetado, 

culminando em um processo que alterou o complemento, do ponto de vista semântico. 

Em (72), ocorre uma mudança de localização, efetuada por um sujeito agentivo, cujo 

verbo (ter) seleciona a ação, fazendo com que o primeiro argumento (agente: eu) mude 

o segundo (efetuado: retornar à Natal ...). Esse tipo semântico ocorre com maior 

frequência, no caso em que ter é o verbo que evoca a ação, em eventos que o agente 

provoca uma mudança de localização. 

O terceiro tipo semântico constatado em nossa análise refere ao de processo, 

que representa eventos em que o sujeito pode ser paciente e afetado por algo que está 

fora dele e pode ser experimentador ou beneficiário. Trata-se de um tipo dinâmico que 

sinaliza um experimentar, ocorrer, receber, etc., como em (73) e (74): 

 
 

(73) ... e quando foi à noite ... o cara ... que tinha se acidentado apareceu de novo né ... 
chamando ele pra ir lá no cemitério o cara ... (Corpus D&G, NEP, fala, p. 6). 

(74) [...]Na hora do almoço todos com fome vem outra frustacão. Cada um teve direito a um 
pão com mortadela. (Corpus D&G, NEP, escrita, p. 148). 

 
 

Nos casos acima, temos dois acontecimentos em que há a presença de um 

sujeito paciente. Em (73), o sujeito experiencia uma ação que não parte dele, se 

apresentando como afetado. Em (74) há a presença de um sujeito que não efetua a 

ação, mas a recebe, como propriedade de recebedor. Esse tipo semântico ocorre em 

eventos com tipo textual de natureza mais narrativa. 

O tipo semântico menos recorrente no Corpus em que averiguamos construções 

com ter é ação, que é caracterizado por evocar atividades expressas por um sujeito 

agente. Nesse sentido, a propriedade evoca um agente que faz ou age para realizar 

determinada ação, constituindo como uma construção ativa, que pode ser demonstrado 

pelas amostras (75) e (76), a seguir: 

 
 

(75) [...]... aí eu me lembrei que eu tinha deixado ... que eu tinha deixado um livro meu lá na 
sala ... né ... aí eu corri pra sala ... quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... 
esperando que alguém fosse abrir a porta pra ele sair ...[...] (Corpus D&G, NEP, fala, p. 17). 

(76) O Ricardo consegue ver a letra de Isabel quando ela, num ato de desespero total, tenta 
um suicídio e deixa um bilhete para Ricardo. Como ele já tinha acabado o namoro fica louco e 
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corre para salvar Isabel, depois de ter comparado a letra da carta e das poesias. (Corpus D&G, 
NR, escrita, p. 94). 

 
 

Conforme visto em (75) e (76), há o critério semântico característico de eventos 

em que ter está evocando uma ação. No primeiro caso, o sujeito agentivo ativa a ação 

(não mental) de deixar o livro, e, em (73), quando se ele tinha pressupõe que haja um 

sujeito (alguém tinha). Nos dois casos, por haver essa agentividade expressa por um 

sujeito ativo, as construções possuem apenas um argumento, que é preenchido pelo 

sujeito. 

Diante disso, a análise possibilitou resultados que demonstram o tipo semântico 

mais recorrente construções com ter: o de estado. Sua natureza possui sentidos 

diversos, mas com maior recorrência em características existenciais (ter, haver, existir). 

Do ponto de vista pragmático, observou-se que o tipo textual é fator inerente a 

motivação para a constituição dos tipos semânticos. Nesse sentido, os falantes 

constroem seus discursos relacionando o tipo textual, de discurso e o conteúdo 

informacional para atingir seus propósitos comunicativos. Ainda constatou-se que a 

língua também se constrói do isomorfismo entre fala e escrita, considerando que elas 

exercem forte influência de uma sobre a outra, pois as duas modalidades fazem parte 

de um mesmo sistema linguístico, que possibilita falantes de uma língua pensar e se 

comunicar em determinado contexto sociocultural. 

 

5.2.3 Sistematização morfológica de ter 

 

A copilação morfológica faz parte do processo de verificação gramatical do objeto 

de estudo em questão, que também se relaciona ao seu conteúdo pragmático. Pelos 

dados quantitativos, verificamos que a codificação de construções com ter totalizou 

2.520. Constatamos que SN lexical ocorre em 2.036 e SN pronominal em 484, ambas 

distribuídas nas modalidades da fala e da escrita, conforme posto no gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Propriedades morfológicas em construções com ter. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Na fala, SN pronominal ocorre em 80% dos dados e SN lexical em 20%. Já na 

escrita SN pronominal tem a frequência de 96% e SN lexical de 4% das amostras 

coletadas. A comparação na fala e na escrita é de 89% na modalidade oral e 11% na 

escrita. Vejamos os casos em (77) e (78): 

 

(77) I: vai porque complementa ... vai porque filosofia era um ... um lado do meu ser que 
reclamava por conhecimento ... por respostas a questionamentos que algumas eu ... algumas 
eu tive ... e de outras eu vou sair do curso sem ob/ sem tê-las obtido mas muito feliz porque 
... eu me dei ao luxo ... o ... ao direito de optar por essas ... reflexões ... (Corpus D&G, RP, fala, 
p. 64). 

(78) E: guarda ... aquilo que o filme disse ... você teria assim alguma coisa ... algum filme 
que você gostaria de contar ... [...] ... ou alguma coisa que alguém ... te contou? (Corpus 
D&G, NR, fala, p. 108). 

 
 

No escopo do princípio de iconicidade está o subprincípio de quantidade, que é 

defendido por Givón (1995, 2001) que quanto maior for a quantidade de informação, 

maior será a quantidade de forma para a sua codificação (FURTADO DA CUNHA; 

BISPO E SILVA, 2013). Essa constatação se aplica as recorrências em construções 
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com ter. Nos exemplos (77) e (78), o primeiro evidenciado como SN lexical e o segundo 

refere-se a um caso de SN pronominal, ambos na modalidade oral. O que os 

desassocia são as distinções no grau de iconicidade presentes em suas estruturas.  

Em (77) vemos amostra em que se presencia uma informação esperada (dada), 

apresentando um morfema a mais (tê-las), que constata uma propriedade anafórica, em 

que se está retomando a mensagem anterior (não obtive respostas). Com isso, 

aplicando o subprincipio de quantidade, percebe-se que esta é uma formação 

gramatical menos complexa e menos marcada.  

Já em (78) há a presença de dispositivos cognitivos mais complexos, podendo 

levar uma quantidade maior de conteúdo para que uma informação seja transmitida. 

Nesses casos, os elementos (... alguma coisa ... algum filme) sugere a composição de 

um SN determinante (pois “alguma” refere-se ao dispositivo “um”, ele quer o exemplo 

de “um filme”) e nome (filme ou alguma coisa). Ela é, portanto, uma informação não 

esperada, nova, com mais material linguístico e, consequentemente, mais marcada. 

Percebemos, pelas amostras, que SN pronominal é mais recorrente em 

construções com ter, compondo essa estrutura argumental. Provavelmente essa 

constatação se define devido a maioria dos dados serem extraídos de tipos textuais de 

natureza mais descritivas, como em descrição de local, em que o referente nominal 

utiliza o verbo ter para transmitir uma mensagem que ainda não foi posta no texto. 

Portanto, dentre as amostras analisadas, o modelo prototípico de codificação 

morfológica em construções com ter sinaliza para SN pronominal. Já o SN lexical ocorre 

como uma segunda opção no cunho gramatical e pragmático.  

 

5.2.4 Conteúdo informacional de ter  

 

A terceira questão relacionada a este trabalho diz: como se manifesta o conteúdo 

informacional em construções com ter? nossa hipótese é que seus usos se configuram 

em propriedades em SNs, tanto pronominal quanto lexical, e ainda se comporta por 

evocar uma informação nova no texto. Essa configuração se manifesta mais em tipos 

textuais descritivos, como em DL, por exemplo. A partir disso, verificamos os aspectos 

pragmáticos das situações discursivas por meio do status informacional da construção 
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ter, isto é, a forma como o locutor compartilha seu discurso ao orientar um ponto de 

vista por meio de elementos referenciais. 

Na análise do corpus, podemos verificar que há ocorrências em que a 

construção ter possui o status informacional classificados em: dado, novo, disponível, e 

inferível. Furtado da Cunha e Bispo (2012) dizem que as classificações dado e novo, 

circunscrevem-se ao SN como portador da informação. E quanto aos aspectos de 

disponível e inferível se posicionam como categorias intermediárias para evidenciar um 

argumento de uma construção. 

A distribuição quantitativa dos status informacional, nas modalidades falada e 

escrita, pode ser observada na Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Conteúdo informacional na fala e na escrita. 
 

Modalidade da 
língua 

Tipo textual 

NEP NR DL RP RO 

Fala 434 404 702 306 401 

Escrita 34 62 99 43 35 

Subtotal 468 466 801 349 436 

Total 2.520 
Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme disposto na tabela, eventos que evocam ter em sua composição 

pragmática estão consagrados em todos os tipos textuais, sendo distribuídos com maior 

percentual os tipos DL (31%), seguindo, respectivamente, os tipos NEP (19%); RO 

(18%); NR (18%) e RP (14%). Na escrita, apesar de variar quanto a posição, o tipo DL 

continua prevalecendo em termos de frequência (36%), variando os outros tipos que 

obedecem a seguinte ordem: NR (23%); RP (16%); RO (13%) e NEP (12%).  

Como dito, o exame da informação pragmática em construções que evocam o 

verbo ter são consagrados por meio de referentes nominais, relacionados às 

propriedades morfológicas e pragmáticas. Elas são distribuídos em novo, dado, 

disponível e inferível, que são analisados a seguir. 
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Gráfico 3 – Status informacional novo. 
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Fonte: elaboração própria.  

 

O gráfico 3 demonstra as ocorrências em ter se manifestando no contexto de um 

status informacional. Verificou-se que o referente novo apresenta maior percentual 

(45% na fala e 67% na escrita) de situações em que ter se posiciona ao lado de um 

referente que introduz uma informação no discurso. As amostras (79) e (80) mostram 

duas situações, cujos referentes exibem o status mencionado: 

 
 

(79) I: Marcos olha ... eu acho ... eu gosto de correr aqui na ... na praia ... tem um amigo 
aqui que sempre me ... me chama pra correr lá no ... no Campus Universitário ... mas ali eu já 
acho muito urbanizado ... [...] (Corpus D&G, fala, p. 50). 
(80) [...] ... nós sentamos sobre essa ... mais à frente ... entramos mais um pouco depois 
dessa duna e andamos um pouco mais é ... mais de cinqüenta metros ... e ... sentamo-nos 
próximos a uma vegetação de uns três metros de altura ... mas à frente teria uma mata 
densa ... bem mais alta ... [...] (Corpus D&G, fala, p. 52). 

 
 

É possível perceber pelas amostras acima (tem um amigo / teria uma mata 

densa), a menção nova de uma informação que foi apresentada pela primeira vez no 

discurso. Furtado da Cunha e Bispo (2012, p. 65) dizem que ao apresentar uma 

informação nova no texto ou discurso, o locutor, geralmente, usa “um nome pleno ou 
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um pronome, uma forma definida ou indefinida, acentuada ou atenuada, etc, de acordo 

com a informação que o locutor supõe estar acessível ou não a seu interlocutor na 

interação”. É possível verificar isso no referente SN com uma forma indefinida. (79) e 

(80) são amostras que representam uma informação nova, em que ter participa da 

construção como um verbo com argumento existencial nos dois casos. 

Quanto ao conteúdo informacional representado pelo status dado, vejamos o que 

quantifica o gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Conteúdo informacional Dado. 

0 50 100 150 200

NEP

NR

DL

RP

RO

119

104

167

92

119

8

21

12

5

6

Fala Escrita

 

Fonte: elaboração própria. 

 

No que se refere ao status com referente dado – quando os referentes já foram 

mencionados no texto –, verificamos que estes correspondem a 27% na modalidade 

falada e 19% na modalidade escrita. A seguir, mostramos dois casos em que há a 

presença de um referente dado com a presença de ter em (81) e (82): 

 
 

(81) [...] I: e ... é ... no caso desse quadro aí ... eu tive que refazer esse céu ... [...]. (Corpus 
D&G, fala, p. 59). 
(82) então eu fiquei com o telefone desse senhor por muito tempo guardado e ... é ... um 
dia ... conversando com uma colega minha da ...da escola de pintura ... eu ... eu disse a ela 
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que eu tinha esse telefone ... e a gente ... a gente se propôs a ir lá ... depois do trabalho ... 
[...]. (Corpus D&G, fala, p. 60). 

 
 

Em (81) os referentes (esse quadro / esse céu) são informações retomadas no 

discurso, por isso é classificado como um status dado na informação. Estes referentes 

já foram mencionados anteriormente (omitido do texto) e é retomado por meio de 

anáforas SN. O fator relevante acerca da nossa análise é verificar que ter se apresenta 

como verbo no aspecto informal para realizar a ação da construção: eu tive que refazer 

esse céu.  

Em (82) também há a incidência de um status dado (eu tinha esse telefone). A 

informação é, primeiramente, nova quando é mencionado pela primeira vez em (eu 

fiquei com o telefone), e é mencionado, posteriormente, anaforicamente pelo SN (esse 

telefone), caracterizando uma informação dada. Nesses dois casos, ter se posiciona 

como verbo existencial para realizar o objetivo de atingir o propósito comunicativo da 

construção.  

De acordo com a análise quantitativa dos dados, o status dado é menos 

frequente do que a categorização da informação nova. Isso significa que ter está mais 

propenso a introduzir uma informação nova, ocorrendo em maior probabilidade no tipo 

textual descrição de local. 

Disponível é decodificado quando o referente é responsável pelo universo do 

discurso. Vejamos sua composição quantitativa disposto no Gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Status Informacional Disponível. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

O conteúdo informacional disponível compõe 18% das ocorrências na fala e 11% 

da escrita. A caracterização desse referente se dá de forma definida e é que 

acompanhado gramaticalmente pelo artigo definido, como vemos na amostra (83): 

 
 

(83) E: você acha que tem é ... alguma diferença entre esses jornais ... esses telejornais? 
I: claro ... tem sim ... o ... a Globo omite ... é ... notícias que não ... principalmente a nível é 
... internacional assim ... que ... envolva o ... eu acho a questão ... a ... a ... essa questão da 
... da dominação é sempre disfarçada pela Globo entendeu? não sei por que razão ...  [...] 
(Corpus D&G, fala, p. 73) 

 
 

Nesse discurso, o referente SN (a Globo) acompanhado de ter com argumento 

de verbo existencial, está disponível no contexto comunicativo por carregar a 

responsabilidade de evocar o universo de uma cena definida na prática comunicativa 

dos interlocutores. Dos dados analisados, a frequência de um status informacional 

disponível apresentou-se baixa, com 18% na modalidade falada 11% que ocorreram na 

modalidade escrita. Nesse caso, ter representa o verbo que introduz uma informação 
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nova (tem sim) e o status disponível é caracteriza por apresentar a informação espacial 

e cultural da situação comunicativa. 

Inferível é o status menos frequente nas ocorrências verificadas, ocorrendo em 

10% das sentenças na versão falada e 3% na escrita, distribuídos nos tipos textuais 

dispostos no Gráfico 6: 

 

Gráfico 6 – Conteúdo informacional inferível. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

O referente aqui é identificado por meio da inferência, em que o interlocutor sabe 

da informação por meio de conhecimentos prévios, como visto na amostra (84):  

 
 

(84) I: é ... bom ... eu acho que ... a culpa não está no ... no ... no ... no ... na comissão 
técnica ... no ... do futebol apresentado pelo ... no Brasil atualmente né ...eu acho que vem de 
... vem de cima né ... se ... se num houvesse essa politicagem toda né ... que há né ... em 
torno do ... do ... do futebol ... se cada um num ... num tivesse seu ... seu jogador na ... na 
... na cabeça ... (p. 12) 

 
 

Em (84) mostra uma situação comunicativa em que ter aparece com o argumento 

verbal de selecionar (alguém selecionou um jogador), que não pode ser caracterizado 

por um viés de posse, já que não se pretende assumir a posição argumentativa de se 

possuir um jogador, mas, sim, cognitivamente, selecioná-lo ou escolhê-lo para ser um 
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representante. A inferência está no uso do referente (seu jogador), pois esta é uma 

situação em que se pode premeditar a informação por meio do conhecimento de 

mundo. Já que a seleção brasileira é uma temática conhecida pela maioria, o usuário 

da língua não terá dificuldade de saber que tipo de referente é este, uma vez que para 

participar de uma seleção faz-se necessário ser um jogador. 

Em suma, verificou-se, pelos dados analisados, que ter está presente no ato 

construcional da sentença de forma variável. Ao assumir seu status informacional, ter 

revela eventos em maior prototipicidade aquela que assume na visão pragmática uma 

informação nova, com SN pronominal e indefinido na perspectiva morfológica. Portanto 

o status novo é mais frequente ao distribuir uma informação que ainda não apareceu na 

sentença. Verificou-se que o maior percentual informacional do status dado em que ter 

está presente no tipo textual descrição de local. 

 

5.4 As propriedades prototípicas de construções com ter  

 

Uma vez que trouxemos a averiguação dos aspectos semânticos, pragmáticos e 

morfossintáticos, faz-se necessário alavancar as propriedades prototípicas em que 

ocorrem o verbo ter. Diante disso, tratamos sobre o último problema levantado neste 

estudo: levando em consideração os diversos usos que instanciam o verbo ter, quais as 

características de seus usos e a sua prototipicidade? A hipótese que consideramos 

mais próxima desta questão é que o verbo ter está posicionado na significação de 

posse, existencial e auxiliar, sendo predominante o sentido de existir. Com isso, 

objetivamos identificar os traços que regem o grau de prototipicidade instanciados em 

construções com ter. 

Dos diversos tipos verbais encontrados, Tem apresentou em 1.428 ocorrências 

na fala e na escrita. Além disso, a escolaridade em que mais apareceu o verbo ter, na 

modalidade falada, foi no ensino médio, seguido do ensino superior, e, em menor 

frequência no ensino fundamental e infantil. Esse tipo ocorre com mais frequência na 

fala e em tipos textuais descritivos. Já na escrita aparece mais em ocorrências do 

ensino superior, seguido do ensino fundamental, médio e infantil, respectivamente. Isso 
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demonstra que a forma é mais prototípica aparecer em um grau de escolaridade mais 

avançada (superior); mas também que o uso informal é mais frequente do que o formal.  

De acordo com Taylor (2003), eventos prototípicos evocam dois tipos diferentes 

categóricas: o primeiro como uma subcategoria; e o segundo como uma representação 

de uma categoria principal, que obedece a um nível de hierarquia. No caso do verbo ter, 

este é colocado como um protótipo de subclasse de verbos, dentro da distribuição das 

categorias verbais de certas construções.  

Ainda nesse sentido, Bybee (2010, p. 79) diz que “a frequência de ocorrência 

pode influenciar significativamente a categorização na língua”21. Nisto, a categorização 

é fundamental nessa relação com o domínio prototípico da língua, uma vez que são as 

experiências sociocognitivas, atreladas as atividades mentais, que se pode 

compreender porque certas categorias são mais prototípicas ou não. No caso da 

averiguação de construções com ter, operamos em analisar as instanciações que mais 

se aproximam a categoria prototípica, considerando a dinâmica da língua. 

Seguindo essa perspectiva teórica, os achados de nossa pesquisa apontaram 

que construções com ter obedecem ao nível hierárquico prototípico cujos eventos 

geralmente evocam o verbo ter com tipo semântico de estado, com sentido de existir, 

cujo argumento é um sujeito experimentador e inativo, portanto não agentivo, como em 

(85) e (86): 

 
 

(85) bem distante mesmo da capital ... tinha é uma ... tinha a casa ... a casa lá que eles iam 
passar né ... passar um tempo lá e tinha uma avenida bem movimentada que passava no 
meio ... e do outro lado tinha outro casarão bem velho ... (Corpus D&G, NEP, fala, p. 4). 
(86) ... é a UNIPEC ... são é ... é composto de três prédios ... quatro prédios ... sendo que 
três é num local e outro é ... um fora do ... do ... do local aonde a gente estuda né ... o 
primeiro prédio ... o primeiro prédio um ... chamado prédio um é o prédio velho ... ele na ... na 
entrada tem jardim bem grande né ... depois tem uma escada ... você ... chega lá na porta 
de entrada mesmo ... (Corpus D&G, DL, fala, p. 9). 

 
 

Em (85) e (86) vemos que o sujeito evoca um argumento não agentivo, em que 

ter expressa uma situação de existência, equivalente a haver e existir. Também 

percebemos a existência de complementos expressos por nome concreto (a casa, uma 

avenida bem movimentada (82); e (83) jardim bem grande, uma escada), evidenciado 

                                            
21

 Tradução nossa. 
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uma codificação morfológica de SN pronominal e exibe um conteúdo pragmático novo, 

quando a informação é apresentada pela primeira vez no discurso.  

O verbo não expressa uma atividade, mas expressa propriedades que envolvem 

situação, condição e estado. O sujeito, nesse caso, comporta-se como um assistente 

dessa propriedade situada na construção. Diante disso, a forma e a função prototípica, 

considerando a maior frequência de amostras apresentada no Corpus consultado, e 

levando em consideração as análises com base na teoria aqui representada, estabelece 

a seguinte ordem: 

 

Figura 5 – Modelo de construção com ter prototípica. 

 

 

    
Fonte: elaboração própria. 

 

O modelo acima representa a categoria prototípica para esta subcategoria de 

classe verbal em construções com as informações morfossintáticas, semânticas e 

pragmáticas do discurso, com predominância o sentido existencial. Ainda constatamos 

que a frequência manifesta-se, na maioria das amostras, na modalidade da fala. Isso 

pode significar que certas categorias são mais propensas a ocorrer em situações da 

fala espontânea, em que a organização cognitiva do falante obedece a uma 

expressividade diferente da organização do pensamento na escrita.  
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Ter em sentido de posse é frequente na fala e na escrita, mas parece estar 

passando por uma mudança de cunho semântico e até pragmático. Os demais sentidos 

ocorrem com menos frequência, mas que são muito relevantes para observar a 

dinâmica da língua, dando margem para refletir que todas as classes e subclasses de 

qualquer língua sofrem variações que se concretizam por meio dos processos 

cognitivos e sociais do discurso, e, que, portanto, é a norma quem precisa se enquadrar 

a esta mudança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 



108 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta dissertação, analisamos os usos de construções com ter na fala e na 

escrita, considerando os aspectos de forma e função presentes em seu escopo. Ou 

seja, constatamos que as propriedades de cunho sintático, semântico e pragmático 

quanto às ocorrências desta subclasse de verbo correm vitoriosas no PB, não apenas 

como rege a tradição gramatical; isto é, há uma variedade de usos frequentes que 

demonstram a sua dinamicidade, levando a crer que ter está passando por um 

processo de mudança linguística. Desse modo, ter se posiciona em construções que 

apresentam argumentos a sua volta, associados a relações morfossintáticas de sujeito 

e complemento nominal, configurado em SN pronominal, portanto, categorizado na 

ordem SV + complemento nominal. No que diz respeito aos aspectos semânticos, seu 

entorno abarca tipos de estado/localização/condição numa entidade efetuada e afetada, 

em que o sujeito é inativo, portanto não agente. 

Nosso estudo se justifica em razão de haver uma necessidade preliminar de 

verificar tais usos, uma vez que a gramática tradicional costuma atribuir uma forma 

padronizada para os usos da língua. Além disso, após o levantamento de dados 

empíricos, constatamos de fato a essencialidade de tornar o verbo ter um objeto 

analítico numa perspectiva construcional. A questão norteadora que embasou o 

trabalho constatou o seguinte: quais os usos do verbo ter em construções da fala e 

escrita do PB? Nossa hipótese se confirmou ao demonstrar que construções em que ter 

se faz presente apresenta as ocorrências de uso àquela que remete ao sentido 

existencial, de posse, auxiliar e evoca tipos semânticos variados. Além disso, seus usos 

remetem ao conteúdo informacional representado por um status prototípico novo em 

tipos textuais descritivos, constituídos a partir de SNs pronominais e lexicais, 

prevalecendo o primeiro.  

Para fins de investigação, análise e tratamento, com ênfase a atestar as 

hipóteses construídas em torno do objeto de estudo, propomos utilizar a Linguística 

Funcional Centrada no Uso como teoria norteadora de nossa pesquisa. A partir da 
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perspectiva da LFCU e da Gramática de Construções, abordamos o tratamento de dads 

empíricos que confirmaram as hipóteses levantadas.  

Constatamos que as ocorrências de construções com ter são bastante produtivas 

no PB, apresentando variados sentidos, sendo o existencial mais prototípico, seguido o 

de posse e auxiliar, conforme levantado em nossa hipótese. Considerando a proposta 

de Borba (1990, 1996, 2002), a pesquisa também evidenciou que o verbo ter ocorre em 

todos os tipos semânticos, sendo mais prototípico o de estado. Aqui cabe a constatação 

de que o tipo estado é predominante provavelmente porque ocorrem com maior 

predominância em tipos descritivos, isso significa que a produtividade textual nesses 

tipos são maiores do que em outros, portanto o acervo textual foi um fator que 

provavelmente alavancou as referidas ocorrências. Outra verificação é que construções 

que evocam o verbo ter ocorrem prototipicamente na fala e em muito se distancia da 

escrita quanto a sua produtividade. O sentido existencial predomina nas duas 

modalidades, ocorrendo uma codificação morfológica prototípica configurada em SN 

pronominal, confirmando nossas hipóteses. 

Diante disso, como postulado por Goldberg (1995; 2006) e Traugott e Trousdale 

(2013), afirmamos que a natureza de ter independe da centralidade do verbo presente 

em sua natureza. Na verdade sua forma e função são motivadas por todos os aspectos 

que as instanciam: sintático, semântico, pragmático e discursivo. Ou seja, as 

propriedades que regem uma construção se fundem em suas instanciações e não são 

passíveis de serem vistas separadamente. Atrelado a isso, consideramos que a língua 

constrói o padrão a partir da experiência mental, ou esquemas cognitivos, que são 

essenciais para atingir propósitos comunicativos. 

Ainda ressaltamos a importância desse estudo para os achados de fenômenos 

linguísticos do PB, tendo em vista a singularidade das regularidades evidenciadas na 

língua portuguesa e a importância da constatação dessas variações. Isto nos 

impulsiona a perceber que o tratamento dado aos usos do fenômeno estudado no PB 

muitas vezes é considerado de forma equivocada e superficial, sendo, por isso, 

necessário verificar o lócus de sua produção/recepção holisticamente.  

Diante disso, consideramos relevante afirmar que esta dissertação contribui para 

os estudos realizados acerca do fenômeno aqui estudo, numa perspectiva 
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construcional, por se tratar de um objeto produtivo e que se manifesta em variadas 

construções. No entanto, apesar de termos tido orientação de um referencial teórico 

que deu conta de atestar as questões, hipóteses e objetivos desta pesquisa, 

encontramos outros problemas que geraram lacunas no decorrer da investigação, o que 

propõe que a análise aqui apresentada deixa rastros de investigação para trabalhos 

futuros, dentre os quais os destacamos: fazer o exame de ter na perspectiva de 

gramaticalização, em Corpus organizado ordenadamente que seleciona dados reais da 

fala e da escrita; considerando a existência de polissemia entre ter, haver e existir, 

analisar comparativamente de maneira aprofundada os seus usos, com destaque para 

as possíveis variações entre cada uma delas; verificar em que tipos de construções de 

estrutura argumental ocorrem os usos de ter (como, por exemplo, a construção 

transitiva), dentre outras possíveis questões. 

Por fim, ressaltamos que esta dissertação significa uma contribuição a mais para 

os estudos já realizados acerca do fenômeno no PB, ainda que sua descrição tenha 

deixado algumas perguntas. Também foi útil a sua investigação para os estudos 

norteados pela Linguística Funcional Centrada no Uso, por dialogar com a proposta da 

teoria que subjaz a analisar a língua considerando as reais situações de comunicação 

usadas por falantes da língua e o modo como estes captam o mundo, por meio de suas 

experiências sociocognitivas, reproduzidas linguisticamente.  
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Anexo: 

Lista de exemplos e amostras utilizadas na dissertação. 

 

Nº Exemplo e amostra Pág. 

1.  ... tinha uma curva lá perto da ... da casa lá ... bem pertinho aí só 
andava em alta velocidade lá ... aí no ... no meio da estrada não tinha 
onde enterrar né ... aí de tanto enterrar aquelas pessoas ali ... criou-se 
um cemitério né ...[...] (NR, Corpus D&G, Fala, p. 4). 

13 

2.  [...] A empregada que estava grávida mais tarde teve o menino lá em 
casa, nasceu vivo e depois morreu no hospital, devido o susto que 
tomou. (NEP, Corpus D&G, Escrita, p. 13). 

13 

3.  Claudia prometeu devolver / Claudia prometeu que devolveria / 
Claudia prometeu que ela devolveria a chave. 

34 

4.  [...] talvez aqui na via costeira em Natal tenha um ar igual no inverno 
... mas muito agradável o ar e uma imensa rajada de frio ... porque eu 
tinha ... eu pensava que tinha ido bem agasalhado ... [...] (Corpus 
D&G/Natal, p. 41) 

36 

5.  Os jogadores foram ao amistoso. 36 

6.  Os jogador foi ao amistoso. 36 

7.  ... que o velho não tinha contado muitas coisas sobre o cemitério ... 
sobre aquele lugar ... ele num tinha lhe contado aquilo ali ... aí ele falou 
... tinha sido ... ali era ... era terra in/ indígena ... sagrado né ... 
ninguém podia ... ninguém ... ninguém podia construir nada ali ... num 
podia ser construído nada ... principalmente esse cemitério ... que foi 
feito esse cemitério né? (Corpus D&G, NR, fala, p. 29). 

39 

8.  Chris gave Pat a ball  
Chris deu a Pat uma bola)  

45 

9.  Pat put the ball on the table  
(Pat colocou a bola sobre a mesa) 

45 

10.  He sliced the bread – Transitiva  
(Ele partiu o pão)  

45 

11.  Pat sliced the carrots into the salad – Movimento causado  
(Pat fatiou as cenouras na salada)  

45 

12.  Pat sliced Chris a piece of pie – Ditransitiva  
(Pat fatiou um pedaço de torta para Chris)  

45 

13.  Emeril sliced and diced his way to stardom – Construção de caminho  
(Emeril partiu e cortou seu caminho para o estrelato)  

45 

14.  Pat sliced the box open – Resultativa  
(Pat partiu a caixa aberta) 

45 

15.  Jonas tinha uma moto do ano. 46 

16.  Marina teve que cortar o cabelo curto. 46 

17.  Na rua de Amélia tinha uma árvore gigante. 46 

18.  A casa de Paulo tinha 10X22 metros quadrados. 46 

19.  Camila tinha uma pedra no rim. 48 
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20.  Tenho a diversificação e o aumento da produção agrícola ( ) como 
essenciais à expansão do nosso mercado interno (considerar, julgar). 

49 

21.  O que tenho por Angela não é amor (sentir). 49 

22.  O outro teve um movimento instintivo defesa (fazer). 49 

23.  O carro tem chave (equivale a uma construção com ser na relação 
possuído/possuidor). 

49 

24.  nós temos aceitado os documentos. 56 

25.  os documentos têm sido aceitos por nós. 56 

26.  terei que estudar. 56 

27.  tenho estudado. 56 

28.  Um dia, Aparício desapareceu para sempre.  
(A. Meyer SI, 25.) 

59 

29.  A mulher foi educada por minha mãe.  
(Machado de Assis, OC, I, 343.) 

59 

30.  Como estavam velhos!  
(A. Bessa Luís, S, 189.) 

59 

31.  Anoitecera já de todo.  
(C. de Oliveira, AC, 19.) 

59 

32.  (30) 
Eu tenho cantado. 
Tu tens cantado. 
Você tem cantado. 
Nós temos cantado. 
Vós tendes cantado. 
Vocês têm cantado. 

60 

33.  Ter em construções predicativas genéricas 
(a) Nõ teendo mentes por guardarsse tã ben como devia...AX 
382.1054 
(b) E Asdrubal que entom tiinha o senhorio da Spanha. CGE 93.27 
(c) Teendo dinheyro, podyã socorrer aos casos furtuytos. CGE 538.27 
(d) E tã gram falssidade ten a Santa Jgreia que fazen estes ataes .. AX 
383.1089 
(e) Em estes teverõ muy neyçio entendimento...AX 415.17 

65 

34.  Ter em sentenças existenciais 
(a) Antre esta coroa darea e esta ilha tem canal pera poder sahir. MNS 
314.2. 
(b) Dentro tem um ylheo emcostado ao lado de leste. MNS 324.6. 
(c) Para cima tendo dous bons canais hum aloeste e outro ao leste. 
MNS 324.9 
(d) Na sua ponta da banda do sua tem hua terra alta. MNS 326.19 

65 

35.  Existem leões na Àfrica. 
Há leões na África. 
Tem leões na África. 

67 

36.  a) in arca Noe habuit homines. 
b) arca Noe habuit homines. 

67 

37.  [g_008_s_123] 70 
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Desta ilha para o Norte, tem esta capitania terras muito largas e 
viçosas, nas quais hoje em dia estiveram feitas grossas fazendas, e os 
moradores foram em muito mais crescimento, e floresceram tanto em 
prosperidade como em cada uma das outras, se o mesmo capitão 
Pero Lopez residira nela mais alguns anos, e não a desamparara no 
tempo que a começou de povoar. 

38.  A. Dispor de: 
[g_008_s_174] 
Outras muitas povoações há por todas estas capitanias, além destas 
de que tratei, onde residem muitos portugueses: das quais não quis 
aqui fazer menção, por não ser meu intento dar notícia senão 
daquelas mais assinaladas, que são as que tem oficiais de justiça, e 
jurisdição sobre si como 
qualquer vila ou cidade destes Reinos. 

70 

39.  B. Manter: 
[g_008_s_472] 
Estes Índios tem sempre grande guerras uns contra outros e assim 
nunca se acha neles paz, nem será possível (segundo são vingativos e 
odiosos) vedarem-se entre eles estas discórdias por outra nenhuma 
via, se não for por meios da doutrina Cristã com que os Padres da 
companhia pouco a pouco os vão amansando como adiante direi. 

70 

40.  C. Apresentar, mostrar: 
[g_008_s_71] 
Ao qual chamaram brasil por ser vermelho e ter semelhança de brasa, 
e daqui ficou a terra com este nome de Brasil. 

70 

41.  D. Haver, existir: 
[g_008_s_82] 
Destes e de outros extremos semelhantes carece esta província Santa 
Cruz: porque com ser tão grande, não tem serras (ainda que muitas) 
nem desertos nem alagadiços, que com facilidade se não possam 
atravessar. 

70 

42.  E. Sentir, experimentar: 
[g_008_s_80] 
E pela do Ocidente confina com as altíssimas serras dos Andes e 
fraldas do Peru, as quais são tão soberbas em cima da terra, que se 
diz terem as aves trabalho em as passar. 

70 

43.  F. Alcançar, conseguir, obter: 
[g_008_s_183] 
E a primeira coisa que pretendem adquirir, são escravos para nelas 
lhes fazem suas fazendas: e se uma pessoa chega na terra a alcançar 
dois pares, ou meia dúzia deles (...) logo tem remédio para poder 
honradamente sustentar sua família: porque um lhe pesca, e outro lhe 
caça, os outros lhe cultivam e granjeiam roças, e desta maneira não 
fazem os homens despesa em mantimentos com seus escravos, nem 
com suas pessoas. 

70 

44.  G. Gozar, desfrutar: 70 
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[g_008_s_221] 
E assim fazem os moradores por eles mais, e os tem em maior estima, 
que outro nenhum pomo que haja na terra. 

45.  H. Considerar, julgar: 
[g_008_s_286] 
E além disto há outras conjecturas muito prováveis, por onde se tem 
por impossível parirem os tais filhos, como todos os outros animais 
(segundo ordem de natureza) parem os seus. 

70 

46.  A UNIPEC é composta de tres unidades, a primeira, onde eu estudo, é 
composta de três prédios, o primeiro e o mais velho, tem térreo e o 
primeiro andar, na frente para entrar existe uns batentes, você sobe e 
entra por uma porta estreita e velha, logo adiante tem uma escada que 
dá acesso ao primeiro andar. O térreo é formado por salas de aula e 
laboratórios de informática. (Corpus, D&G, Escrita, p. 15). 

77 

47.  ... é a UNIPEC ... são é ... é composto de três prédios ... quatro 
prédios ... sendo que três é num local e outro é ... um fora do ... do ... 
do local aonde a gente estuda né ... o primeiro prédio ... o primeiro 
prédio um ... chamado prédio um é o prédio velho ... ele na ... na 
entrada tem jardim bem grande né ... depois tem uma escada ... você 
... chega lá na porta de entrada mesmo ... antes da porta de entrada 
tem umas escada ... aí você entra ... tem uma ... umas sala do lado 
direito e umas sala do lado esquerdo também ... sala de aula ... sim ... 
do lado esquerdo também tem uns laboratórios ... de computação ... 
bem grandes por sinais e ... tem primeiro andar também ... primeiro 
andar ... tem as escada também pra primeiro andar ... uma pro lado 
direito e outra pro lado esquerdo ... a sala do lado direito ... também 
são as ... são as sala de aula e laboratórios do colégio Objetivo ... é:: e 
o prédio ... aí depois tem o prédio ... aí depois você desce ... tem o 
prédio dois ... não ... tem é ... o ... a pracinha ... tipo uma pracinha 
assim ... do lado direito tem o estacionamento dos carros dos 
professores ... tem uma mangueira bem grande ... em baixo lá ... aí do 
lado esquerdo também tem uma quadra ... uma quadra lá muito ruim 
((riso)) tem aí depois que você sai desse ... dessa pracinha tipo essa 
pracinha ... aí tem o prédio dois ... o térreo do prédio dois ... que lá se 
encontra do lado direito ... assim que você entra assim ... tem uma ... 
tem um trailerzinho com sorvete ... tem sorvete ...(Corpus D&G, fala, p. 
9). 

78 

48.  ... eu fiz uma reforma ... aí ela ficou um pouco diferente das demais ... 
tem ... ela é como se fosse um bloco ... tipo apartamento ... ela ficou 
quadrada ... tipo um apartamento ... (Corpus D&G, DL, Fala, p. 19). 

81 

49.  [...] sentamos sobre uma duna ainda o sol ... ainda estava se pondo ... 
ainda tinha ... ainda tinha luz do sol ... (Corpus D&G, RP, Fala, p. 52). 

81 

50.  I: na sala de estar? tem ... as cadeiras ... né ... tem um barzinho ... 
tem um som que eu deixo lá em baixo ... tem uns quadros né ... de 
algumas bailarinas ... tem uns arranjos né que a gente sempre coloca 
na sala de estar ... é uma sala simples ... né ... (Corpus D&G, DL, Fala, 

82 
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p. 20). 

51.  Tinha sempre uma feira de livros acontecendo em alguma rua do 
centro ou uma coletiva com livros, quadros e música com cantores da 
música pop gaúcha (Corpus D&G, NEP, Escrita, p. 75). 

82 

52.  ... onde coloca plantas? ... eu sei que eu tenho uma série de plantas ... 
né ... um pergolado ... um pequeno pergolado onde eu coloco plantas 
para dar mais vida ao banheiro [...] (Corpus D&G, DL, Fala, p. 20). 

82 

53.  O advogado de quem vamos falar era uma pessoa de renome, vinha 
de uma família tradicional e muito rica, tinha um escritório de 
advocacia no centro da cidade e morava numa pequena chácara no 
subúrbio Pariense. [...] (Corpus D&G, NR, Escrita, p. 25). 

82 

54.  [...] você poderia assim me contar uma que realmente marcou? pode 
ser que não tenha marcado mas que vai ficar muito tempo como uma 
experiência da sua vida ... (Corpus D&G, NEP, Fala, p. 79) 

82 

55.  [...] e o pobre não tem essas condições e será punido, até por não ter 
culpa de ter cometido o assassinato por legítima defesa. (Corpus D&G, 
RO, Escrita, p. 126) 

82 

56.  ... existia uma certa expectativa ... uma ansiedade de ... pela primeira 
vez eu tive medo de sair de casa sabe? (Corpus D&G, NEP, Fala, p. 
38). 

82 

57.  Meu pai e muito teimoso, não escuta ninguém, por esta razão temos 
muito medo que isso se repita. (Corpus D&G, NEP, Escrita, p. 124). 

82 

58.  I: deformado ... num sabe? teve que fazer uma plástica ... porque ... 
era assim os pedaços do rosto dele ... sabe? (Corpus D&G, NR, Fala, 
p. 103). 

82 

59.  O vôo teve duas conexões e horas depois desembarquei, finalmente, 
em terra firme (Corpus D&G, NEP, Escrita, p. 74). 

82 

60.  ... o banco ... no caso ... estava ... com um número de funcionários 
cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência prum local 
mais perto de Parnaíba que era a cidade onde eles moravam [...] 
(Corpus D&G, NEP, Fala, p. 96). 

83 

61.  ... sim ... teve a eleição ... da nova diretoria ... e a tarde a gente teve 
livre ... (Corpus D&G, NEP, Fala, p. 127). 

83 

62.  E: e você conversa com essas pessoas sobre essa possível 
exposição? 
I: não ... eles não têm conhecimento por/ nem eu ... nem eu tenho 
conhecimento porque ... Marcos eu tô sem trabalhar então ... (Corpus 
D&G, RP, Fala, p. 67). 

83 

63.  A viagem teria sido tranquila, não fosse o frio forte que fez quando 
anoiteceu. (Corpus D&G, NEP, Escrita, p. 74). 

83 

64.  ... pra gente ... pra o pessoal treinar tem que ... se alu/alugar o Palácio 
dos Esportes ... alugar o Sílvio Pedrosa ... (Corpus D&G, DL, p. 10). 

 83 

65.  ... se num houvesse essa politicagem toda né ... que há né ... em torno 
do ... do ... do futebol ... se cada um num ... num tivesse seu ... seu 
jogador na ... na ... na cabeça ... (Corpus D&G, RO, fala, p. 12). 

83 

66.  E: na época você tinha quantos anos? 83 
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I: eu tinha vinte e três acho ... vinte e três anos ... vinte e dois 
...(Corpus D&G, NEP, Fala, p. 38). 

67.  Meu avô veio a falecer quando seu filho mais velho tinha l7 anos e 
minha mãe 5, o irmão mais velho da minha mãe foi obrigado a 
trabalhar pra sustentar a família e foi para o Banco do Brasil,[...] 
(...(Corpus D&G, NEP, Escrita, p. 100). 

83 

68.  [...]I: é ... aí o menino nasceu ... nasceu aparentemente bom né ... mas 
quando foi pro hospital ... morreu no hospital ... 
E: ah ... 
I: foi o susto né? ela teve ...(a empregada)[...]. (Corpus D&G, NEP, 
escrita, p. 3). 

88 

69.  .... aquela fotografia ... que nós batizamo-na de tronco de São 
Sebastião [...] ... e ele tinha uma beleza ... um assim ... indescritível 
[...](Corpus D&G, DL, fala, p. 51). 

88 

70.  ... aí meu pai não teve controle e capotou quatro vezes ... quatro vezes 
... eu ... fraturei o braço ... machuquei o rosto ... (Corpus D&G, NEP, p. 
103) 

88 

71.  Por fim tive que retornar à Natal por inadaptação ao trabalho que 
desempenhava, mas no meu íntimo, nunca mais fui o mesmo. (Corpus 
D&G, NEP, escrita, p. 75). 

88 

72.  ... e quando foi à noite ... o cara ... que tinha se acidentado apareceu 
de novo né ... chamando ele pra ir lá no cemitério o cara ... (Corpus 
D&G, NEP, fala, p. 6). 

89 

73.  [...]Na hora do almoço todos com fome vem outra frustacão. Cada um 
teve direito a um pão com mortadela. (Corpus D&G, NEP, escrita, p. 
148). 

89 

74.  [...]... aí eu me lembrei que eu tinha deixado ... que eu tinha deixado 
um livro meu lá na sala ... né ... aí eu corri pra sala ... quando eu 
cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... esperando que alguém 
fosse abrir a porta pra ele sair ...[...] (Corpus D&G, NEP, fala, p. 17). 

89 

75.  O Ricardo consegue ver a letra de Isabel quando ela, num ato de 
desespero total, tenta um suicídio e deixa um bilhete para Ricardo. 
Como ele já tinha acabado o namoro fica louco e corre para salvar 
Isabel, depois de ter comparado a letra da carta e das poesias. 
(Corpus D&G, NR, escrita, p. 94). 

89 

76.  I: vai porque complementa ... vai porque filosofia era um ... um lado do 
meu ser que reclamava por conhecimento ... por respostas a 
questionamentos que algumas eu ... algumas eu tive ... e de outras eu 
vou sair do curso sem ob/ sem tê-las obtido mas muito feliz porque ... 
eu me dei ao luxo ... o ... ao direito de optar por essas ... reflexões ... 
(Corpus D&G, RP, fala, p. 64). 

91 

77.  E: guarda ... aquilo que o filme disse ... você teria assim alguma 
coisa ... algum filme que você gostaria de contar ... [...] ... ou 
alguma coisa que alguém ... te contou? (Corpus D&G, NR, fala, p. 
108). 

91 

78.  I: Marcos olha ... eu acho ... eu gosto de correr aqui na ... na praia ... 94 
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tem um amigo aqui que sempre me ... me chama pra correr lá no ... 
no Campus Universitário ... mas ali eu já acho muito urbanizado ... [...] 
(Corpus D&G, fala, p. 50). 

79.  [...] ... nós sentamos sobre essa ... mais à frente ... entramos mais um 
pouco depois dessa duna e andamos um pouco mais é ... mais de 
cinqüenta metros ... e ... sentamo-nos próximos a uma vegetação de 
uns três metros de altura ... mas à frente teria uma mata densa ... 
bem mais alta ... [...] (Corpus D&G, fala, p. 52). 

94 

80.  [...] I: e ... é ... no caso desse quadro aí ... eu tive que refazer esse 
céu ... [...]. (Corpus D&G, fala, p. 59). 

95 

81.  então eu fiquei com o telefone desse senhor por muito tempo 
guardado e ... é ... um dia ... conversando com uma colega minha da 
...da escola de pintura ... eu ... eu disse a ela que eu tinha esse 
telefone ... e a gente ... a gente se propôs a ir lá ... depois do trabalho 
... [...]. (Corpus D&G, fala, p. 60). 

95 

82.  E: você acha que tem é ... alguma diferença entre esses jornais ... 
esses telejornais? 
I: claro ... tem sim ... o ... a Globo omite ... é ... notícias que não ... 
principalmente a nível é ... internacional assim ... que ... envolva o ... 
eu acho a questão ... a ... a ... essa questão da ... da dominação é 
sempre disfarçada pela Globo entendeu? não sei por que razão ...  [...] 
(Corpus D&G, fala, p. 73) 

97 

83.  I: é ... bom ... eu acho que ... a culpa não está no ... no ... no ... no ... 
na comissão técnica ... no ... do futebol apresentado pelo ... no Brasil 
atualmente né ...eu acho que vem de ... vem de cima né ... se ... se 
num houvesse essa politicagem toda né ... que há né ... em torno do ... 
do ... do futebol ... se cada um num ... num tivesse seu ... seu 
jogador na ... na ... na cabeça ... (p. 12) 

98 

84.  bem distante mesmo da capital ... tinha é uma ... tinha a casa ... a 
casa lá que eles iam passar né ... passar um tempo lá e tinha uma 
avenida bem movimentada que passava no meio ... e do outro lado 
tinha outro casarão bem velho ... (Corpus D&G, NEP, fala, p. 4). 

100 

85.  ... é a UNIPEC ... são é ... é composto de três prédios ... quatro 
prédios ... sendo que três é num local e outro é ... um fora do ... do ... 
do local aonde a gente estuda né ... o primeiro prédio ... o primeiro 
prédio um ... chamado prédio um é o prédio velho ... ele na ... na 
entrada tem jardim bem grande né ... depois tem uma escada ... você 
... chega lá na porta de entrada mesmo ... (Corpus D&G, DL, fala, p. 9). 

100 

 

 

 


