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1. Introdução

Estudos sobre a representação do sujeito pronominal mostram que muitas são as
modificações no comportamento do português brasileiro no tocante ao feixe de propriedades
relacionadas ao Parâmetro do Sujeito Nulo. O português brasileiro estaria passando de uma
língua [+ sujeito nulo] para [- sujeito nulo], o que tem levado à realização dos sujeitos
referenciais e indefinidos. Essa mudança, segundo Duarte (2003) e Avelar et al. (2007), também
contribuiu para a emergência do verbo ter em contextos existenciais, dada a presença de uma
posição estrutural de sujeito, inexistente em haver, passível de ser preenchida.

Neste trabalho, descrevemos e analisamos as construções existenciais formadas com os
verbos ter, haver e existir na fala culta alagoana, com o intuito não só de verificar o
comportamento variável dos verbos ter e haver em construções existenciais na amostra analisada,
mas também analisar como se comporta o verbo existir frente a essa variação, tendo em vista o
seu caráter de verbo existencial substantivo no português brasileiro (Avelar 2006a). Também
observamos se há uma tendência à realização de construções existenciais que apresentam um DP
pronominal na posição de sujeito de ter (Cf. Duarte 2003; Avelar et al. 2011).

Nosso trabalho está organizado da seguinte forma: na próxima seção, apresentamos os
pontos relevantes sobre a hipótese da emergência do verbo ter em contextos existenciais; em
seguida, apresentamos o quadro teórico que norteia este estudo; delimitamos, na seção 4, os
procedimentos metodológicos realizados nesta pesquisa; e, na seção 5, mostramos a análise dos
resultados, apresentando, primeiramente, os resultados obtidos para ter, haver e existir, e, por
fim, os dados de realizações de ter e ter pessoal.

2. A emergência do verbo ter em contextos existenciais

É sabido que, no português brasileiro falado, ter é o verbo existencial canônico (Callou et
al. 2000; Duarte 2003; Martins et al. 2003; Vitório 2011, 2012). Para explicar a emergência de ter
em contextos existenciais, Avelar et al. (2007) argumentam que a entrada do verbo ter teve
início, em algum momento do século XIX, entre os chamados “contextos opacos”, ou seja, em
construções interpretadas como existenciais pelos falantes do português brasileiro
contemporâneo, mas que, na verdade, consistem em verdadeiras construções possessivas,
conforme podemos observar no exemplo a seguir.

1. e assim ia que não pode tratarse do pasado deuia a Sancta Caza da Mizericordia [...] ver as desconueniencias que tinha.
– texto notarial/1691 (Avelar et al. 2007: 385)

De acordo com a proposta de Avelar et al. (2007), para um falante do português europeu
contemporâneo, essa construção seria interpretada como possessiva, sendo possível indicar um
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sujeito para ter – a Sancta Caza da Mizericordia, mas para um falante do português brasileiro
contemporâneo, a interpretação preferencial e talvez a única seria existencial. O mesmo
“equívoco” pode ocorrer quando um falante do português brasileiro contemporâneo se defronta
com uma construção do tipo (2) pronunciada por um falante do português europeu
contemporâneo, em que a sentença tinha uns bancos de madeira pode ter como sujeito nulo
correferente uma tasca ou aquela tasca.

2. e depois fomos para UMA TASCA, meu, que era espectacular. então é AQUELA TASCA que eu já te contei, que era:
tipo u[...], uma garagenzinha, estás a ver, e tinha uns bancos de madeira, tipo, umas tábuas de madeira em cima de tijolos
(Década de 90 / Faixa Etária 1 – Culto)    (Avelar et al. 2007: 385)

Tendo em vista esses dados, Avelar et al. (2007) argumentam que tal “equívoco” está
relacionado às restrições ao sujeito nulo. Com a redução do paradigma flexional no português
brasileiro, o sistema perde a categoria pro-referencial, o que impossibilita ao falante atribuir uma
interpretação possessiva ao sujeito nulo das sentenças formadas com ter pessoal, havendo, assim,
uma reanálise das construções possessivas em construções existenciais, uma vez que estas
dispensam a instanciação de um sujeito pleno e, em seguida, a perda de pro-expletivo contribui
para a supressão de haver no sistema linguístico.

Para reforçar a proposta de Avelar et al. (2007), Marins (2013) mostra, em comparação
com os dados de Duarte (1993, 1995), que à medida que os sujeitos pronominais de referência
definida aparecem cada vez mais expressos, sobem também os percentuais de uso de ter em
construções existenciais, ou seja, as construções existenciais com ter aumentam juntamente com
as construções com sujeitos referenciais definidos plenos, enquanto as construções com haver
diminuem na mesma medida que as sentenças com sujeito nulo.

Segundo Avelar (2006a), a baixa frequência de haver e as restrições ao seu uso em alguns
contextos existenciais, como Teve/??Houve muitos docinhos na festa que a Maria deu, são
resultados do fato desse verbo ter deixado de compor o acervo de itens funcionais e migrado sua
matriz para o acervo de itens substantivos, residindo ao lado de itens como existir, acontecer e
ocorrer, o que o estaria levando a alguma forma de especialização semântica que abarca a
integralidade das construções existenciais, caso que não ocorre com ter, que é um verbo
semanticamente neutro, não sendo, assim, mais possível, no português brasileiro, falar em
variação ter e haver como competição entre duas formas funcionais.

A variação ter e haver em construções existenciais no português brasileiro seria, de acordo
com Avelar (2006b), “desencadeada pela ‘alimentação’ da gramática periférica no processo de
escolarização (em oposição à gramática nuclear, construída no processo natural de aquisição da
linguagem [...]” (p. 101), não havendo, na gramática internalizada dos falantes, tal variação, com
o verbo ter ocupando o posto de existencial canônico.

[...] existem, de um lado, construções existenciais canônicas, construídas
com o verbo ter, de outro lado, aparecem construções existenciais mais
gerais, de uso normalmente apresentacional, com verbos como haver,
aparecer, acontecer, surgir, etc. Assim, não estamos diante de uma
variação a ser capturada como um fato de gramática interna do falante, a
sua gramática nuclear, mas simplesmente de um padrão frásico do
português contemporâneo que elege como a sua forma verbal prototípica
o verbo ter. No âmbito da gramática naturalmente internalizada, portanto,
não existe variação entre dois verbos existenciais no português brasileiro,
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mas entre um padrão canônico de gerar uma sentença existencial, para
qual se recorre a um verbo funcional, e outros padrões diferenciados, com
valores semântico-pragmáticos diversos que se valem de verbos não-
funcionais. (AVELAR 2006b: 116).

O alto percentual de uso de haver, na escrita, se justificaria não por ser “um reflexo de
procedimentos internos à gramática nuclear, mas do provimento da gramática periférica por
elementos de prestígio na língua escrita” (Avelar 2006b: 118), com a escolarização exercendo um
papel fundamental na manutenção/recuperação de haver, tendo em vista que um dos objetivos do
ensino de língua portuguesa na escola é ensinar as normas da escrita mais padronizada,
procurando “recuperar as perdas linguísticas, uma vez que as inovações são apropriadas para a
fala, mas não para a escrita” (Kato 2005: 136). Haver seria um verbo existencial funcional da
escrita, ainda que não rechace por completo o uso de ter.

3. Aporte teórico

O quadro teórico que norteia este estudo inclui um modelo de estudo da mudança
linguística – a Teoria da Variação e Mudança proposta por Weinreich et al. (2006 [1968]) –
associado a estudos linguísticos recentes sobre as construções existenciais no português
brasileiro, que nos permitem explicar que a substituição de haver por ter em contextos
existenciais se encaixa em um conjunto mais amplo de mudanças relativas à posição de sujeito
por que vem passando o português brasileiro.

Do modelo de estudo da mudança, interessa-nos que a mudança linguística não acontece
por acaso e nem de forma isolada no sistema, ou seja, toda mudança linguística pressupõe um
período de variação e, quando consolidada, produz efeitos colaterais não casuais associados ao
processo de mudança – é a questão do encaixamento da mudança. Outro ponto diz respeito aos
fatores que favorecem e desfavorecem dada variante durante esse processo de mudança.

Dos trabalhos sobre as construções existenciais no português brasileiro (Avelar 2006a;
Avelar et al. 2007; 2011), consideramos que a implementação de ter em construções existenciais
tem relação com a remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo, ocasionando, assim, uma mudança
no estatuto categorial de haver, que teria passado de verbo existencial funcional a verbo
existencial substantivo, como é o caso do verbo existir, passando ter a ser o existencial canônico
e, dessa forma, favorecendo a implementação de construções existenciais que apresentam a
posição de sujeito preenchida por DP pronominal.

4. Procedimentos metodológicos

Neste estudo, apresentamos uma análise das construções existenciais na fala culta alagoana.
Para tanto, descrevemos, primeiramente, as construções existenciais formadas com os verbos ter,
haver e existir, conforme observamos nos exemplos a seguir, com o objetivo de não só verificar a
variação ter e haver, mas também observar como se comporta o verbo existir.

3. Tem uma banca de revista nesta rua
4. Há uma banca de revista nesta rua.
5. Existe uma banca de revista nesta rua.
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Em seguida, apresentamos uma análise das construções existenciais formadas com os
verbos ter e ter pessoal, conforme observamos nos exemplos (6) e (7), com o intuito de verificar
se a preferência por ter tende a favorecer as realizações de construções existenciais que
apresentam a posição de sujeito preenchida por um DP pronominal.

6. Tem praias lindas em Alagoas.
7. Eu tenho praias lindas em Alagoas.

Para descrição e análise dos dados, utilizamos uma amostra sincrônica da fala culta
alagoana, servindo o adjetivo “culta” apenas para marcar a fala de indivíduos com curso superior
completo. Nossa amostra foi coletada no período de fevereiro a julho de 2010 e está estratificada
de acordo com as variáveis faixa etária – F1 (15-29 anos), F2 (30-44 anos) e F3 (acima de 44
anos) e sexo – masculino e feminino (Cf. Vitório 2012).

Para o processamento quantitativo dos dados, utilizamos o programa computacional
GOLDVARB X e controlamos os seguintes grupos de fatores para a análise dos verbos ter, haver
e existir, a saber, tempo verbal, traço semântico do argumento interno, faixa etária e sexo. Para a
análise dos verbos ter e ter pessoal, controlamos as variáveis tempo verbal, traço semântico do
argumento interno, tipo de DP pronominal, faixa etária e sexo.

5. Análise dos resultados

Para a descrição e análise dos dados, apresentamos, primeiramente, os resultados gerais
obtidos para ter, haver e existir, e a influência das variáveis tempo verbal, traço semântico do
argumento interno e faixa etária no uso dessas construções existenciais. Em seguida,
apresentamos os dados gerais de realizações de ter e ter pessoal e os tipos de pronomes que
tendem a ocupar a posição de sujeito de ter, bem como a influência da variável faixa etária.

5.1. As sentenças com ter, haver e existir

Com o levantamento dos dados, contabilizamos 282 construções existenciais, das quais 223
ocorreram com o verbo ter, 32 com o verbo haver e 27 com o verbo existir. O gráfico 1 abaixo
ilustra os percentuais obtidos para cada construção existencial analisada.
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Gráfico 1. Percentuais de ter, haver e existir

De acordo com os resultados obtidos, verificamos que o verbo ter apresenta um percentual
de 79% versus 11% de haver e 10% de existir, como observamos em (8), (9) e (10), mostrando
que, na fala culta alagoana, ter é a forma verbal preferida, o que corrobora as análises que
mostram que, no português brasileiro, ter é o verbo existencial canônico. Esses dados vão ao
encontro do trabalho de Avelar (2006a), que mostra que, no português brasileiro falado, há uma
preferência por ter sobre haver e existir, tendo em vista que haver teria passado de verbo
existencial funcional a verbo existencial substantivo, como é o caso do verbo existir,
apresentando, assim, baixa frequência de uso.

8. acho que tem uns problemas mais graves tipo segurança (L6L307)
9. às vezes há outras pessoas que suspeitam por exemplo do meu irmão (L6L333)
10. eu acho que existem outros meios pra você lutar e cobrar uma melhor situação de vida financeira pra você do que
andar buscando as coisas de maneira fácil [...] (L7L493)

Quanto aos grupos fatores linguísticos e sociais que interferem no uso dessas construções
existenciais, temos a relevância das variáveis tempo verbal, traço semântico do argumento
interno e faixa etária. No que diz respeito à variável tempo verbal, obtivemos, de acordo com a
tabela 1 e o gráfico 2, os seguintes resultados.

Construções
existenciais

Presente
Aplic / Perc

Perfeito
Aplic / Perc

Imperfeito
Aplic / Perc

Outros
Aplic / Perc

Total

Ter 178 / 80% 13 / 6% 21 / 9% 11 / 5% 223
Haver 14 / 44% 9 / 28% 5 / 16% 4 / 12% 32
Existir 27 / 100% - - - 27

Tabela 1. As construções existências na variável tempo verbal
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Gráfico 2. As construções existenciais na variável tempo verbal

Esses resultados mostram que o verbo ter apresenta um percentual maior de realização no
presente, como (11), apresentando, assim, um percentual de 80%. As parcas realizações de haver,
por sua vez, apresentam um percentual de 44% no presente, aumentando suas realizações no
perfeito e imperfeito, como (12) e (13), com percentuais de 28% e 16%, respectivamente. Ao
considerarmos as realizações de haver no passado, obtivemos um percentual de 44%, mostrando
que esse tempo verbal favorece mais o uso desse verbo. Quanto ao uso de existir, verificamos um
uso restrito ao presente, como (14).

11. porque tem umas bolsas que são mais pesadas (L6L373)
12. não houve tanta melhora não (L68L2622)
13. não havia nenhuma necessidade (L47L1862)
14. – existe aquela violência que acontece porque a pessoa anda muito tá sempre andando tá sempre saindo de casa então é
um assalto aqui é um aperreio dentro de um ônibus – isso aí você tá passível a isso né? (L31L1372)

Em relação à atuação da variável traço semântico do argumento interno, obtivemos, de
acordo com a tabela 2 e o gráfico 3, os seguintes resultados:

Construções
existenciais

[+ concreto]
Aplic / Perc

[+ abstrato]
Aplic / Perc

Total

Ter 64 / 29% 159 / 71% 223
Haver 4 / 12% 28 / 88% 32
Existir 8 / 30% 19 / 70% 27

Tabela 2. As construções existenciais na variável traço semântico do argumento interno
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Gráfico 3. As construções existenciais na variável traço semântico do argumento interno

Esses resultados mostram que argumento interno com traço [+ abstrato] apresenta
percentuais maiores de realização – 71% para ter, 88% para haver e 70% para existir. Quanto ao
uso dos verbos ter e existir, verificamos um mesmo comportamento linguístico tanto para
argumento interno [+ concreto] quanto para argumento interno [+ abstrato]. O verbo haver, por
sua vez, apresenta um aumento no seu percentual de uso quando o argumento interno é do tipo [+
abstrato] – 88%, como (15) e (16), corroborando os dados de estudos linguísticos, que mostram
ser esse fator o responsável pelas parcas realizações de haver na língua falada.

15. por trás desse empreendimento há um interesse de captar verba (L58L2363)
16. ali há uma cultura sendo valorizada (L70L2955)

Quanto à atuação da variável faixa etária, obtivemos, de acordo com a tabela 3 e o gráfico
4, os seguintes resultados:

Construções
existenciais

F1 (15-29 anos)
Aplic / Total   %

F2 ( 30-44 anos)
Aplic / Total   %

F3 (+ de 44 anos)
Aplic / Total   %

Ter 84   /   88      96% 62   /   81      76% 77   /   113      68%
Haver 2   /   88      2% 11   /   81      14% 19   /   113      17%
Existir 2   /   88      2% 8   /   81      10% 17   /   113      15%

Tabela 3. As construções existenciais na variável faixa etária

Gráfico 4. As construções existenciais na variável faixa etária
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Esses resultados mostram que o verbo ter é a forma verbal preferida em todas as faixas
etárias, atingindo, entre os falantes mais jovens – F1, um percentual de 96%, o que nos fornece
uma representação gráfica que sinaliza uma mudança em tempo aparente. Quanto às realizações
de haver e existir, verificamos que as parcas realizações desses verbos estão concentradas na fala
das F2 e F3, apresentando haver os percentuais de 14% na F2 e 17% na F3 e existir os
percentuais de 10% na F2 e 15% na F3. Os falantes mais jovens – F1 apresentam percentuais de
2% para haver e existir, mostrando que, nessa faixa etária, a mudança em direção ao uso de ter
existencial está quase concluída.

5.2. As sentenças com ter e ter pessoal

De acordo com o trabalho de Berlinck et al. (2009), a preferência por ter em construções
existenciais no português brasileiro tende a favorecer o uso de construções existenciais que
apresentam a posição de sujeito preenchida por um DP pronominal. Em nossa análise, ao
rodarmos as realizações de ter e ter pessoal, obtivemos um total de 300 construções, das quais
223 ocorreram com o verbo ter e 77 com o verbo ter pessoal. O gráfico 5 a seguir ilustra os
percentuais obtidos para ter e ter pessoal nos dados analisados.

Grafico 5. Percentuais de ter e ter pessoal

Esses resultados mostram um percentual de 26% de construções existenciais que
apresentam um DP pronominal na posição de sujeito de ter, como (17) e (18), mostrando que há
uma tendência, na fala culta alagoana, a preencher tal posição, conforme pontuam Martins et al.
(2003) para a fala carioca e fala soteropolitana. Duarte (2003) mostra que o percentual de uso de
DPs pronominais na fala carioca sobe de 18% na amostra de 1980 para 37% na amostra de 2000,
sendo esse uso motivado pela preferência ao uso do verbo ter.

17. – ainda não é uma cidade por exemplo como o porte como Recife Fortaleza São Paulo Rio por outro lado ela é a
décima sétima maior desse pais – você tem cinco mil municípios se você olhar pela estatística ela é grande pra caramba –
então tem essas coisas – Maceió pra mim é isso é contradição e movimento [...] (L58L2357)
18. em Maceió o que eu tenho é uma área voltada ao turismo pouco industrializada /mais, mas/ eu digo é uma cidade em
crescimento (L30L1205)
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Duarte (2003) também apresenta que, na amostra de 1980, só houve as realizações dos
pronomes você e a gente ocupando a posição de sujeito de construções existenciais com ter, mas,
na amostra de 2000, há as realizações dos pronomes você, a gente, eu, nós, ele/ela e se. Em nossa
análise, verificamos as realizações de você, a gente, eu, nós, se e ele/ela, conforme podemos
observar no gráfico 6 e nos exemplos a seguir, o que indica que a fala culta alagoana reorganiza
as existenciais lançando mão de uma série de pronomes para ocupar a posição de sujeito de ter.

Gráfico 6. Percentuais de realizações de DPs pronominais

19. eu acho que pra que você tenha um povo civilizado um povo que tenha mais amor pela sua cidade né? – no
crescimento dela eu acho que você precisa de educação você precisa de saúde [...] (L7L461)
20. a gente num tem um policiamento aqui (L14L96)
21. Maceió eu digo que é uma assim é:: eu tenho um lado turístico – Maceió é muito voltado – Alagoas em si ela é muito
voltada pra capital Maceió – o resto é interior e o que eu tenho é assim é a interiorização é monocultura (L30L1200)
22. e nós não temos segurança em Alagoas (L70L2858)
23. não se tem um trabalho assistencialista em Alagoas (L67L2556)
24. aqui onde eu moro eu tenho banco, mas onde minha irmã mora ela não tem banco – ela não tem nem posto de saúde
(L55L2119)

Essas construções, de acordo com o trabalho de Duarte (2003) e Avelar et al. (2011), são
vistas como uma inovação encaixada em um conjunto mais amplo de mudanças relativas à
posição de sujeito por que vem passando o português brasileiro ao passar de uma língua [+
sujeito nulo] para [- sujeito nulo]. Com a mudança na remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo,
o português brasileiro tende a realizar não só os sujeitos referenciais definidos e arbitrários, como
também caminha para o preenchimento dos sujeitos não-argumentais.

Para Avelar et al. (2011), a implementação de você com referência genérica em construções
existenciais com ter, como (25), pode ser relacionada à condição anti-V1 (Cf. Kato et al. 2003), o
que tem levado a realização de constituintes argumentais e não-argumentais na posição pré-
verbal1. Os autores também mostram que o percentual de uso de construções existenciais que
apresentam a posição de sujeito de ter preenchida por um DP pronominal é maior entre os
falantes mais jovens, decrescendo o seu percentual de uso à medida que aumenta a faixa etária
dos falantes.

1 De acordo com a proposta de Kato et al. (2003), o português brasileiro tende a não apresentar o verbo em primeira
posição absoluta.
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25. tem cursos que VOCÊ tem mais professor do que aluno. Então o curso de elétrica, por exemplo, VOCÊ tem 50
professores e o curso todo, todos os anos somados não tem 50 (NURC-RJ, AC/90, Inq. 001, Faixa 1) (Avelar e Callou
2011: 288)

Em nossa análise, a faixa etária foi a única variável selecionada como estatisticamente
significativa na rodada dos dados, apresentando, assim, os seguintes resultados:

Construções
existenciais

F1 (15-29 anos)
Aplic / Total   %

F2 ( 30-44 anos)
Aplic / Total   %

F3 (+ de 44 anos)
Aplic / Total   %

Ter 84   /   102      82% 62   /   82      76% 77   /   116      66%
Ter pessoal 18   /   102      18% 20   /   82      24% 39   /   116      34%

Tabela 4. Realizações ter e ter pessoal na faixa etária

Gráfico 7. Realizações ter e ter pessoal na faixa etária

Esses resultados mostram que apesar de ter ser a variante preferida em todas as faixas
etárias, observamos que ter pessoal apresenta percentuais de 18% na F1, 24% na F2 e 34% na F3,
mostrando que, com aumento da faixa etária dos falantes, há um aumento na frequência de uso do
verbo ter que apresenta a posição de sujeito preenchida por um DP pronominal. Esses resultados
parecem indicar que o falante, ao evitar o uso de ter, recorre ao uso de ter pessoal, tendo em vista
que o uso de ter existencial não é recomendado pela tradição gramatical, apesar de não ser uma
variante estigmatizada no português brasileiro falado.

6. Conclusão

Tendo em vista que um dos efeitos colaterais da mudança na remarcação do Parâmetro do
Sujeito Nulo no português brasileiro é a implementação do verbo ter em contextos existenciais,
analisamos, neste trabalho, as construções existenciais formadas com os verbos ter, haver e
existir. De acordo com os resultados obtidos, verificamos não só que, na fala culta alagoana, ter é
o verbo existencial canônico, apresentando haver e existir uma frequência de uso baixa, como
também que essa preferência por ter favorece o uso de construções existenciais que apresentam a
posição de sujeito preenchida por um DP pronominal.

Quanto aos fatores linguísticos e sociais, verificamos que o verbo ter tem trânsito livre em
todos os contextos analisados. As parcas realizações de haver, por sua vez, são favorecidas pelo
verbo no tempo passado, quando o argumento interno apresenta o traço semântico [+ abstrato] e
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nas faixas etárias mais velhas – F2 e F3, apresentando a F1 uma quase não realização desse
verbo. As realizações de existir são restritas ao tempo presente e aos falantes das F2 e F3. No que
diz respeito ao uso de ter pessoal, verificamos as realizações dos pronomes você, a gente, eu, nós,
se e ele/ela na posição de sujeito de ter e que seu percentual de uso aumenta à medida que
aumenta a faixa etária dos falantes.
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