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“O ponto de vista do presente estudo é o de que não se pode 
entender o desenvolvimento de uma mudança linguística sem 
levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre. 
Ou, dizendo de outro modo, as pressões sociais estão 
operando continuamente sobre a língua, não de algum ponto 
remoto no passado, mas como uma força social imanente no 
presente vivo.”  
                                                          (Labov, 2008 [1972], p. 21) 
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específico a desempenhar no esforço coletivo das ciências 
humanas pelo aperfeiçoamento do processo educacional.” 
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RESUMO 
 

Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma pesquisa, realizada no âmbito 
do PROFLETRAS/UESC/BA, que investigou o uso variável de ter X haver, com 
sentido de existir, e ter de + verbo infinitivo X ter que + verbo infinitivo, a fim de 
verificar se as variantes consideradas não padrão, aquelas que não são 
recomendadas por gramáticas de orientação normativa, estão implementadas ou 
não em língua escrita monitorada. Para tanto, utilizamos como corpus entrevistas 
escritas veiculadas no ano de 2017, em dois suportes, Revista Veja, de circulação 
nacional, e Jornal A Tarde, de circulação regional, nas quais constatamos uma 
frequência variável das variantes investigadas. Para fundamentar o trabalho, 
recorremos a pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista (Labov, 2008 
[1972]; Tarallo, 1986; Mollica, 2015; entre outros) e também da Sociolinguística 
Educacional (Bortoni-Ricardo, 2004, 2005), que defende a necessidade de se levar 
para a sala de aula a discussão sobre a variação linguística, no intuito de o aluno 
reconhecer a natureza e a legitimidade de todas as variantes utilizadas nas 
situações efetivas de comunicação. Assim, guiados por pressupostos 
sociolinguísticos e pelos resultados da pesquisa prática que realizamos, elaboramos, 
como proposta didática, um curso de formação continuada para professores do 
Ensino Fundamental II, visando atualizá-los com princípios e noções relevantes para 
o tratamento da variação linguística em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Verbo ter. Variação. Língua escrita. Ensino. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, we will show some research results, it was realized at 

PROFLETRAS/UESC/BA, which checked the use of variable of TER X HAVER, with 

the meaning of EXISTIR, and TER DE (HAVE TO) + infinitive verb X TER QUE 

(HAVE TO) + infinitive verb, in order to verify the considered variants of non-pattern, 

those which are not advisable for normative leading grammars, they are either 

implemented or not in a monitored written language. To reach the results, we used 

as a corpus written interviews, publish in 2017, in two supports areas of the press, 

VEJA Magazine, which is a well-known national magazine, and A TARDE 

newspaper, which is a regional press, by using those, we verified the frequency of 

variable of the investigated variants. To deepen the present work, we called upon 

theoretical assumptions of Sociolinguistic Variation (Labov, 2008 [1972]; Tarallo, 

1986; Mollica, 2015; among others) and also from Educational Sociolinguistics 

(Bortoni-Ricardo, 2004;2005), who is in favor of the need to take the discussion on 

linguistic variation into the classroom, with the aim to a student to identify the nature 

and legitimacy of all the variants used in the effective communication situations. 

Therefore, guided by sociolinguistic assumptions, and also through the results of our 

practical research, we made, as a teaching proposal, a continuing education course 

for elementary II school teachers, with the aim to update them with principles and 

relevant notions to the use the linguistic variation in the classroom. 

Keyword: Verb TER. Variation. Written language. Teaching. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo duas estruturas que estão em 

competição no português brasileiro. São elas: verbo ter X verbo haver, com valor 

existencial, e ter auxiliar modal na estrutura ter de e ter que seguida de verbo 

infinitivo, com sentido de necessidade ou obrigação. A fim de investigar a frequência 

dessas estruturas, elegemos como corpus entrevistas escritas veiculadas no ano de 

2017, em dois suportes: Revista Veja, de circulação nacional, e Jornal A Tarde, de 

circulação regional. Assim, o problema norteador da pesquisa foi: com qual 

frequência os falantes usam as estruturas ter X haver e ter de X ter que no corpus 

investigado? Como hipóteses, esperamos encontrar uma frequência variável das 

duas estruturas, bem como um uso acentuado das variantes consideradas não 

padrão, aquelas que não são recomendadas por gramáticas de orientação 

normativa, mas que, de modo geral, são bem aceitas no português brasileiro. 

Justificamos a relevância da pesquisa por entendermos a necessidade de se 

confrontar o que pregam as normas prescritas e o que é, de fato, usado 

efetivamente pelos falantes. Na condição de professor, sabemos que é nosso papel 

lidar com as diversas possibilidades de usos de uma língua, compreender e explicar 

o que influencia a variação linguística, um fenômeno que ainda é tangenciado no 

contexto escolar. Também reconhecemos a ausência de materiais adequados para 

tratar melhor o tema da variação linguística em sala de aula, como também a falta 

de cursos de capacitação que orientem o professor a lidar com a diversidade 

linguística e as reações sociais advindas da falta de compreensão do que seja uma 

língua e do que seja um falante.  

Para dar suporte a nossa pesquisa, elegemos a Sociolinguística Variacionista 

(cf. Labov, 2008 [1972]; Tarallo, 1986; Mollica, 2015; entre outros), pois, além de 

oferecer uma metodologia que permite captar a frequência e os fatores que 

influenciam os usos variáveis, ainda subsidia com pressupostos que nos orientam a 

rever nossa postura em sala de aula no que diz respeito ao uso variado da língua, às 

noções de “certo” e “errado”, variantes de prestígio, variantes estigmatizadas, 

preconceito linguístico, enfim, várias noções que são fundamentais para a 

compreensão do objeto língua.  Também, utilizamos a chamada Sociolinguística 

Educacional (cf. Bortoni-Ricardo, 2004, 2005), que nos subsidia com orientações 

práticas para lidar com a realidade sociolinguística em sala de aula. 
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Visando contribuir para a implementação de uma pedagogia da variação 

linguística em sala de aula, realizamos esta pesquisa, cujos resultados e discussões 

serão delineados assim: No capítulo I “Sociolinguística: princípios básicos e 

contribuições para o ensino de língua materna”, apresentamos pressupostos que 

nos permitem entender a relação entre língua e sociedade, compreender o que 

influencia a variação linguística, e, também, perceber as contribuições que essa área 

da Linguística tem proporcionado para o ensino de língua materna. 

No capítulo II “Variantes como o verbo ter: dos passos metodológicos aos 

resultados efetivos”, descrevemos os resultados de nossa investigação prática, o 

uso variável das estruturas ter X haver e ter de X ter que seguidos de verbo infinitivo. 

No capítulo III “Curso de formação continuada para professores do ensino 

fundamental II: a variação linguística em sala de aula”, sugerimos, como proposta 

pedagógica, um curso de atualização profissional para docentes do Ensino 

Fundamental II. Por fim, as conclusões, as referências e os anexos encerram este 

trabalho.    
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CAPÍTULO I: SOCIOLINGUÍSTICA: PRINCÍPIOS BÁSICOS E CONTRIBUIÇÕES 

PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 

1.1 Introdução 

 

Neste capítulo, apresentamos pressupostos teóricos básicos da 

Sociolinguística, uma área da Linguística que compreende a língua como entidade 

heterogênea, dinâmica, variável, tendo como principal objetivo estudar a língua em 

uso efetivo e onde se pode constatar a variação linguística, uma propriedade 

funcional e inerente às línguas, que, segundo essa vertente teórica, é influenciada 

por agentes diversos, podendo ser descrita e analisada sistematicamente. Também, 

destacamos contribuições dessa área para o ensino de língua materna, dentre elas, 

a compreensão do que seja uma língua, do que sejam variação e variantes 

linguísticas, do que pode influenciar o uso variável da língua e do papel que a escola 

deve exercer frente à diversidade e as diferenças linguísticas.  

 

1.2 A língua(gem) numa perspectiva social: a heterogeneidade linguística em 

foco 

 

O ser humano sempre procurou explicações para os fenômenos relacionados 

à vida em sociedade e a língua sempre esteve no escopo dessas explicações, 

conduzidas, inicialmente, através de reflexões de natureza especulativa ou filosófica. 

No século XIX, o desenvolvimento do método comparativo impulsionou a análise 

sistemática das línguas, tornando a investigação mais sólida e contribuindo para a 

criação da Linguística, que se tornaria autônoma no século XX com a publicação do 

Curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure (WEEDWOOD, 2002).  

Dentre os princípios da teoria criada por esse autor, o Estruturalismo, está o 

de que a língua deve ser estudada em si mesma e por si mesma, o que foi 

denominado de estudo imanente (SAUSSURE, 1995 [1916]). Significa dizer que 

essa perspectiva trata a língua como uma estrutura, ou sistema, cabendo ao 

linguista analisar a estrutura da língua a partir de suas relações internas, excluindo, 

assim, “relações entre língua e sociedade, língua e cultura, língua e distribuição 

geográfica, língua e literatura ou qualquer relação que não seja absolutamente 
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relacionada com a organização interna dos elementos que constituem o sistema 

linguístico” (COSTA, 2008, p. 115).  

No entanto, numa perspectiva social, “a linguagem é dada com a sociedade. 

Assim, cada uma dessas duas entidades, linguagem e sociedade, implicam a outra” 

(BENVENISTE, 2006 [1968], p. 96). Desse modo, estudar a linguagem implica 

considerar o sujeito, o real usuário da língua, e todos os aspectos interativos 

associados ao ato comunicativo, sejam eles sociais, históricos, econômicos, políticos 

e culturais. Afinal, indivíduos e sociedade se definem e se constroem na e pela 

língua(gem) mediante processo de interação verbal. Ou seja, para estudar a língua é 

necessário recorrer aos indivíduos e à sociedade onde eles estão inseridos, um 

princípio básico que impulsionou a criação da Sociolinguística na década de 1960. 

Essa subárea da Linguística surge marcada por uma heterogeneidade 

genuína que pode ser vista como marco original de novas linhas de pesquisas. 

Dentre elas, estão: a Sociologia da Linguagem, representada por Fishman (1972), 

que entende os sistemas linguísticos como consequências da estreita relação da 

organização social; a Etnografia da Fala, proposta por Hymes (1962), posteriormente 

redenominada de Etnografia da Comunicação, que procura explicar a manifestação 

linguística em seu contexto cultural, partindo das funções da linguagem 

subordinadas às regras sociais de cada comunidade; e a Sociolinguística 

Variacionista ou Teoria da Variação Linguística, criada por Labov (1964), por meio 

da qual o autor fixa um modelo de descrição e interpretação da diversidade 

linguística (ALKMIM, 2001). 

Dessas três vertentes, a de Labov é a que mais contribuiu para a 

compreensão da relação indissociável entre língua e sociedade, fato esse que, 

segundo o autor, é inquestionável e que marca a atuação do ser humano enquanto 

ser gregário e produtor de bens culturais. Nessa perspectiva, o objeto de estudo 

“não é apenas a língua ou as línguas, mas a comunidade social em seu aspecto 

linguístico” (CALVET, 2002, p.145). Nesse caso, compreender e explicar o 

funcionamento de uma língua implica considerar a comunidade linguística, que, 

conforme Alkmim (2001, p. 31), “é um conjunto de pessoas que interagem 

verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos 

linguísticos”.  

A propósito, é na comunidade linguística que, naturalmente, surge a 

diversidade ou a variação linguística, afinal, como afirma Camacho (2001, p. 55),  
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se as línguas naturais humanas consistem em sistemas organizados 
de forma e conteúdo, seria estranho que a variação não fosse uma 
de suas propriedades mais marcantes e significativas. Na realidade, 
a diversidade é uma propriedade funcional e inerente aos sistemas 
linguísticos e o papel da Sociolinguística é exatamente enfocá-la 
como objeto de estudo. (CAMACHO, 2001). 

 

Ao assumir a diversidade linguística como objeto de estudo, naturalmente 

entra em cena a variação linguística, que, segundo a Sociolinguística, é influenciada 

por agentes externos e internos, ou melhor, fatores linguísticos e extralinguísticos. 

Nessa perspectiva, a variação não se constitui um “caos linguístico”, uma metáfora 

cunhada por expressar uma mudança paradigmática em se tratando do 

entendimento da diversidade linguística, demonstrável em qualquer língua natural. 

Não existe, assim, “caos linguístico” sem variantes, porque cada variável enquadra-

se dentro de regras próprias de determinado sistema linguístico, sem comprometer o 

ato comunicativo.  Isso porque, no dizer de Tarallo (1986, p. 6),  

 

a cada situação de fala em que nos inserimos e da qual 
participamos, notamos que a língua falada é, a um só tempo, 
heterogênea e diversificada. E é precisamente essa situação de 
heterogeneidade que deve ser sistematizada. Se o caos aparente, se 
a heterogeneidade não puder ser sistematizada, como então justificar 
que tal diversificação linguística entre os membros de uma 
comunidade não os impede de se entenderem, de se comunicarem? 
(TARALLO, 1986) 

 

 Ou seja, o pressuposto aqui é que a diversidade é estruturada, organizada, e 

que suas regularidades podem ser descritas e analisadas sistematicamente. Isso 

passou a valer para o entendimento do que é a variação linguística, uma 

propriedade que não é fortuita e nem aleatória.  

Com isso, a aceitação de que a variação linguística é uma propriedade 

inerente às línguas, condicionada por fatores diversos, tem possibilitado a 

compreensão de que não existe nenhum grupo social ou comunidade linguística que 

utilize a língua de forma “certa” ou “errada” quando se compara a linguagem de um 

grupo com outro.  O falante se apropria das regras que tem conhecimento e, com 

elas, se comunica com quaisquer interlocutores e em quaisquer contextos de 

interação social.  A propósito disso, Bortoni-Ricardo (2004, p.73) explica: 
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Quando se faz uso da língua, o falante não só aplica as regras para 
obter sentenças bem formadas, mas também faz uso de normas de 
adequação definidas em sua cultura. São essas normas que lhe 
dizem quando e como monitorar seu estilo. Em situações que exijam 
mais formalidade, porque está diante de um interlocutor 
desconhecido ou que mereça grande consideração, ou porque o 
assunto exige um tratamento formal, o falante vai selecionar um 
estilo mais monitorado; em situações de descontração, em que seus 
interlocutores sejam pessoas que ele ama e em que confia, o falante 
vai sentir-se desobrigado de proceder a uma vigilante monitoração e 
pode usar estilos mais coloquiais. Em todos esses processos, ele 
tem sempre que levar em conta o papel social que está 
desempenhando. (BORTONI-RICARDO, 2004) 

 

Sobre os tipos de regras, Labov (2008 [1972]) diferencia as que são 

categóricas das que são variáveis. Quanto ao primeiro tipo, refere-se ao conjunto de 

estruturas compartilhadas por todos os falantes de determinada comunidade 

linguística, conferindo à língua um aspecto de estabilidade; já o segundo diz respeito 

aos padrões variáveis, inerentes ao sistema linguístico, um conjunto superior ao das 

regras categóricas. A respeito desses dois tipos de regras, Monteiro (2000, p. 58) 

esclarece:  

 

Todo sistema linguístico é dotado, pois, de um conjunto de regras 
que não podem ser infringidas, sob pena de dificultar ou mesmo 
inviabilizar a compreensão dos enunciados. A esse conjunto de leis 
internas se costuma dar o nome de invariante. Mas, além das regras 
categóricas ou invariantes, existem e, sem dúvida em maior 
abundância, as regras variáveis. Aplicam-se sempre quando duas ou 
mais formas estão em concorrência num mesmo contexto e a 
escolha de uma depende de uma série de fatores. (MONTEIRO, 
2000) 

 

No final dessa citação, Monteiro (2000) faz referência às variantes 

linguísticas, que, para Labov (2008 [1972]), são diversas maneiras de se dizer a 

mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. Essas 

variantes, também denominadas de variáveis dependentes, não ocorrem 

aleatoriamente, mas são influenciadas por grupos de fatores externos ou internos à 

língua, como explicitaremos na próxima seção.   
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1.2.1 A variação linguística e o papel dos agentes condicionadores 

 

Para a Sociolinguística, os agentes influenciadores que concorrem para o 

emprego de formas variantes são em grande número, mas, de modo geral, nas 

pesquisas sociolinguísticas realizadas no âmbito do português brasileiro, alguns 

deles se destacam, por exercerem papel significativo sobre as variantes linguísticas. 

Dentre os agentes considerados externos, sexo/gênero, idade e escolaridade 

são os mais estudados. Mas, ainda que a interferência desses fatores sociais seja 

decisiva para a escolha ou uso de uma determinada variante linguística, seja na fala, 

seja na escrita, é importante frisar que eles não operam de forma isolada, e sim 

atuam numa rede de correlações “que inibem ou favorecem o emprego de formas 

variantes semanticamente equivalentes” (MOLLICA, 2015, p. 28), ou, como no dizer 

de Tarallo (1986), formas que têm o mesmo valor de verdade. 

Quanto ao agente sexo/gênero, ele está correlacionado com os papéis sociais 

que a sociedade ocidental atribui a homens e mulheres, não sendo possível fazer 

certas generalizações no que se refere ao uso da forma linguística prestigiada ou 

estigmatizada, ou em relação a quem lidera casos de mudança linguística, pois tudo 

depende dos papéis sociais designados aos indivíduos. O próprio Labov (2008 

[1972]) enfatiza que seria um erro formular, por exemplo, o princípio geral de que as 

mulheres sempre lideram o curso da mudança linguística. O que é fato é que, em 

certos contextos e épocas, as mulheres se revelam usuárias de formas de prestígio, 

se revelam mais atentas às regras determinadas para a variante culta da língua. Isso 

ocorre, por exemplo, no atual estágio dos avanços sociais conquistados por elas 

denominado de ‘empoderamento’, o que as leva a usar a variedade de prestígio em 

situações que requerem alto grau de monitoramento, inclusive para garantir espaço 

que antes era ocupado tradicionalmente pelos homens. 

Em se tratando dos homens, eles sempre mantiveram um ‘lugar de conforto’ 

em relação à dinâmica da mobilidade social da qual sempre fez parte, pelo fato de 

desde cedo serem impelidos a obter sucesso profissional e assumir o papel de 

provedores do lar. Em razão disso, eles “estão mais sujeitos à influência do prestígio 

encoberto das formas linguísticas do que as mulheres” (PAIVA, 2015, p. 40), pois 

eles participam mais intensamente de distintos grupos constitutivos das redes 

sociais de comunidades de fala onde estão inseridos, favorecendo, dessa forma, o 

protagonismo relativo à variedade linguística de prestígio. No entanto, 
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transformações na organização social impactam consideravelmente sobre o 

comportamento linguístico dos indivíduos, e, em muitos casos, “reconfigura-se a 

atuação do homem e da mulher na sociedade, com diluição das fronteiras entre 

papéis femininos e masculinos” (PAIVA, 2015, p. 41). 

No que diz respeito ao fator escolaridade, pesquisas sociolinguísticas indicam 

que esse fator está correlacionado diretamente ao uso da variante padrão da língua, 

isto é, aquela que assume maior prestígio na sociedade. A escola, propagadora de 

formas prestigiadas socialmente, “incute gostos, normas, padrões estéticos e morais 

em face da conformidade de dizer e escrever” (VOTRE, 2015, p. 51), determinados 

por um modelo de língua projetada como ideal. E, nesse modelo, forma 

estigmatizada é considerada inferior, registrada como vício ou erro nas gramáticas 

normativas e nos manuais usados como instrumentos de ensino. Assim, o fator 

escolaridade passa a atuar como uma “camisa de força” sobre a variedade 

linguística desprestigiada no sentido de execrá-la do contexto linguístico escolar.  

A respeito disso, Votre (2015, p. 51) esclarece que “os usuários das formas 

sem prestígio e, sobretudo, das formas estigmatizadas, são rotulados de 

descuidados e ignorantes das belezas da língua padrão”, o que contribui 

consideravelmente para a propagação do chamado preconceito linguístico, atitude 

valorativa que consiste em discriminar um falante pelo modo de falar a sua língua.  

Ao recorrer a um fator como escolaridade, é possível testar sua influência sobre os 

usos de variantes de prestígio e de não-prestígio. 

Sobre o fator idade, ele também se mostra muito relevante em pesquisas 

sociolinguísticas, principalmente no tocante aos casos de mudança linguística. Ao 

considerar esse tipo de fator, é possível verificar, por exemplo, a movimentação que 

envolve a mudança, se ela é estável ou não, bem como sua relação entre 

comunidade e indivíduos.  Se, por um lado, não observar correlação entre faixa 

etária e a variável pesquisada, o comportamento linguístico dos falantes é 

considerado estável; se, por outro, verificar que jovens tendem a fazer uso mais de 

formas inovadoras, decrescendo em relação a outros falantes, a situação é 

indicadora, portanto, de mudança em progresso ou em curso. 

 De modo geral, ao se considerar a faixa etária, constata-se que os jovens 

são mais suscetíveis às possíveis mudanças que ocorrem em todas as esferas da 

sociedade e não são diferentes em relação à língua, por isso, são protagonistas 

naturais das inovações linguísticas; já os indivíduos mais velhos tendem a ser mais 
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conservadores, usar formas mais antigas, resistir mais ao que é inovador. No 

entanto, vale lembrar que as mudanças se processam normalmente de maneira 

gradual em várias dimensões. Por exemplo, um falante mais velho pode preferir uma 

forma conservadora, mas essa também pode ser a escolhida por pessoas mais 

escolarizadas, por indivíduos que gozam de maior prestígio social, por pessoas que 

exercem atividades socioeconômicas que exigem o uso monitorado da língua 

(NARO, 2015). 

Em se tratando dos agentes internos que podem ou não influenciar a variação 

linguística, vale dizer que eles podem se manifestar em vários níveis da língua, por 

exemplo: fonético/fonológico, morfológico, sintático e semântico. No nível 

fonético/fonológico se observa, por exemplo, quando diferentes formas de pronúncia 

de uma mesma palavra ocorrem numa mesma comunidade linguística. No nível 

morfológico, diferenças no que se refere ao uso de determinados morfemas, por 

exemplo, o que indica número. No nível sintático, por exemplo, a ordem dos 

elementos na sentença, que pode ser direta (sujeito + verbo) ou indireta (verbo + 

sujeito). No nível semântico, pode-se observar a natureza dos elementos 

referenciais, ou seja, propriedades semânticas que os caracterizam, como, por 

exemplo, traços de animacidade (+ ou  - humano; + ou - animado), traços de 

indeterminação (+ ou – específico; + ou – coletivo; + ou – determinado; + ou - 

definido). 

A respeito dos agentes externos e internos, é importante destacar a 

relevância de se fazer cruzamentos e correlações de um agente com outro, no 

sentido de depreender propriedades mais significativas sobre os fenômenos 

linguísticos variáveis. Por exemplo, o padrão de comportamento da variável 

gênero/sexo pode corresponder a uma determinada realidade, quando analisada 

isoladamente, mas, quando cruzada com outras variáveis, por exemplo, 

escolaridade e idade, outros padrões podem emergir. Isso também acontece com os 

agentes internos, por exemplo, correlacionar fatores de natureza morfológica com 

fatores de natureza sintática podem indicar graus diferenciados no que diz respeito à 

análise de determinado fenômeno variável. O efeito de um só agente sobre uma 

determinada variante pode camuflar aspectos e propriedades reveladoras do 

comportamento linguístico.  

Para encerrar esta seção, vale destacar o peso que se tem a estatística no 

modelo laboviano, pois se trata de um instrumento valioso que permite entender um 
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pouco mais o comportamento de fenômenos linguísticos. No entanto, os resultados 

numéricos só têm valor estatístico, pois “o seu valor linguístico é atribuído e 

interpretado pelo linguista. Se o linguista for bom, certamente os resultados lhe 

permitirão refutar ou não as hipóteses estabelecidas quando da análise dos dados 

linguísticos” (SCHERRE; NARO, 2015, p. 162). Além disso, por meio da estatística, 

é possível trabalhar com um grande número de dados, possibilitando compreender 

“a inter-relação e a competição entre as diversas variáveis e entre os diversos 

fatores em jogo”, bem como entender a variação sistemática e os “eventuais 

processos de mudança linguística subjacentes à variação linguística ou à 

heterogeneidade ordenada”. (SCHERRE; NARO, 2015, p. 176). 

 

1.3 Sociolinguística e ensino de língua materna: contribuições 

 

Por considerar a língua como um fenômeno social, heterogêneo e passível de 

renovação, a Sociolinguística e os estudos desenvolvidos a partir dela têm 

contribuído para desmistificar certas concepções que impactam no ensino de língua 

materna, por exemplo, o reconhecimento e a aceitação de que a variação é um 

princípio inerente às línguas, e que todas as variedades, sejam elas de prestígio ou 

de valor estigmatizado, seguem regularidades que podem ser descritas e analisadas 

sistematicamente. Segundo Camacho (2001, p.68),  

 

ao assumir, de fato e de direito, o princípio da heterogeneidade 
inerente à linguagem, a Linguística moderna, especialmente a 
Sociolinguística, eliminou preconceitos ao afirmar, axiomaticamente, 
que todas as línguas e variedades de uma língua são igualmente 
complexas e eficientes para o exercício de todas as funções a que se 
destinam; e que nenhuma língua ou variedade dialetal impõe 
limitações cognitivas na percepção e produção de enunciados. 
(CAMACHO, 2001) 
 

No entanto, é fato que a escola ainda não trata a questão da diversidade 

linguística de forma satisfatória, não trata a diferença como uma possibilidade do 

sistema linguístico, pois o que se predomina é o ensino de uma variedade 

denominada norma-padrão, impropriamente conhecida como sinônimo de 

variedade(s) culta(s), conforme esclarecem Faraco (2008) e Bagno (2004). Trata-se 

de uma “variedade linguística socialmente mais valorizada, de reconhecido prestígio 
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dentro de uma comunidade, cujo uso é, normalmente, requerido em situações de 

interação determinadas” (ALKMIM, 2001, p. 40). A essa variedade, atribui-se um 

valor social que a coloca como superior às demais variedades. Sobre essa questão, 

Alkmim (2001, p. 40) destaca:  

 

O que chamamos de variedade padrão é o resultado de uma atitude 
social ante a língua, que se traduz, de um lado, pela seleção de um 
dos modos de falar entre os vários existentes na comunidade e, de 
outro, pelo estabelecimento de um conjunto de normas que definem 
o modo ‘correto’ de falar. Tradicionalmente, o melhor modo de falar e 
as regras do bom uso correspondem aos hábitos linguísticos dos 
grupos socialmente dominante. (ALKMIM, 2001) 
 

A propósito dessa norma-padrão, Faraco (2008, p.74) afirma que ela é um 

instrumento de política linguística criado para padronizar e fixar um padrão de língua 

“a ser tomado como regulador (normatizador) do comportamento dos falantes”.  E é 

essa norma que a escola adota como objeto de ensino, pois o pressuposto é que ela 

é a ideal, a que possibilita representar a língua em sua “forma exemplar”. Assim, por 

trás desse tipo de variedade ensinada, imperam conceitos como “certo” e “errado”, 

como se eles correspondessem a valores absolutos.  

Ao adotar esses conceitos, a escola não admite as diferenças, não reconhece 

a legitimidade do vernáculo falado pelos alunos, não compreende que eles já 

dominam bem regras da gramática da sua língua materna, pois a crença que se 

perpetua é a de que a escola deve ensinar um único e exclusivo modelo de língua. 

Esse tipo de ideia, segundo Scherre (2005, p. 16), faz-nos pensar “que há uma 

língua estruturalmente mais certa do que outra, que há um dialeto mais certo do que 

outro ou que há uma variedade mais certa do que outra”, um tipo de avaliação que 

contribui diretamente para o preconceito linguístico, muito fortalecido pela ideia de 

que as diferenças linguísticas, em particular as que são produzidas por indivíduos 

com pouca ou nenhuma formação escolar, provenientes de zona rural, de classe 

social baixa, de locais ou regiões culturalmente desvalorizados, compõem o modelo 

da deficiência, levando o aluno a acreditar que tudo o que não corresponde ao 

modelo idealizado de língua se constitui em “erro”, “defeito”.  

De acordo com Camacho (2001, p. 69) “o modo como a língua é ensinada na 

escola pratica tradicionalmente o modelo da deficiência”. Um modelo que considera 

as diferenças como desvios da norma culta, que coloca o falante em posição inferior, 

marginalizada, favorecendo, assim, o preconceito linguístico, que, conforme Alkmim 
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(2001, p. 42), é decorrente de “julgamentos sociais ante a língua”, baseados “em 

critérios não linguísticos”. Na mesma página, a autora pontua que,  

 

a não aceitação da diferença é responsável por numerosos e 
nefastos preconceitos sociais e, neste aspecto, o preconceito 
linguístico tem um efeito particularmente consensual quando se trata 
de questões linguísticas: ficamos unanimemente chocados diante da 
palavra inadequada, da concordância verbal não realizada, do estilo 
impróprio à situação de fala. A intolerância linguística é um dos 
comportamentos sociais mais facilmente observáveis, seja na mídia, 
nas relações sociais cotidianas, nos espaços institucionais etc [...]. 
(ALKMIM, 2001)  

 

No intuito de combater esse tipo de intolerância, os estudiosos da  

Sociolinguística defendem que “as variações de linguagem não devem passar por 

um crivo valorativo, já que não são mais que formas alternativas que o sistema 

linguístico põe à disposição do falante” (CAMACHO, 2001, p. 69). É preciso entender 

que o ensino da variedade padrão não deve ser substitutivo, e, sim, complementado 

com outras variedades, pois “as formas alternativas podem conviver 

harmoniosamente em sala de aula” (CAMACHO, 2001, p. 72).  

Nesse sentido, uma perspectiva guiada por princípios sociolinguísticos orienta 

que é necessário despertar no aluno a consciência sobre a natureza heterogênea da 

língua, sobre a existência da variação e das diferenças linguísticas verificadas nas 

comunidades em geral.  É preciso ensinar que “formas socialmente estigmatizadas 

operam como estruturas tão complexas e eficazes quanto as prestigiadas” 

(CAMACHO, 2001, p. 69), que ao lado da variedade padrão circulam outras 

variedades, todas correspondendo a recursos comunicativos que atendem práticas 

sociais de uso da língua. Que a variedade padrão não constitui modelo único, que se 

trata de apenas uma variedade mais prestigiada e usada em situações formais. 

Também, ao aluno, há necessidade de revelar a importância da adequação das 

formas alternativas às situações comunicativas, fornecendo a ele “as chaves para 

perceber as diferenças de valor social entre elas e, depois, saber tirar vantagem 

dessa habilidade” (CAMACHO, 2001, p. 72). 

Perseguindo objetivos como esses, uma das vertentes da Sociolinguística, a 

chamada Sociolinguística Educacional, denominação proposta por Bortoni-Ricardo 

(2004), defende a necessidade de se desenvolver uma pedagogia que seja voltada 

para as diferenças sociolinguísticas e culturais dos alunos, no dizer da autora, uma 
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pedagogia culturalmente sensível. Num de seus livros, Nós cheguemu na escola, e 

agora? Sociolinguística & educação, (2005, p. 15), a autora defende que  

 

a escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. Os 
professores e, por meio deles, os alunos têm que estar bem 
conscientes de que existem duas ou mais maneiras de dizer a 
mesma coisa. E mais, que essas formas alternativas servem a 
propósitos distintos e são recebidas de maneira diferenciada pela 
sociedade. Algumas conferem prestígio ao falante, aumentando 
credibilidade e o poder de persuasão; outras contribuem para formar-
lhe uma imagem negativa, diminuindo-lhe as oportunidades. Há que 
se ter em conta que essas reações dependem das circunstâncias 
que cercam a interação. (BORTONI-RICARDO, 2005) 

 

Na visão dessa autora, questões desse tipo necessitam ser debatidas no 

âmbito educacional, no sentido de formar alunos conscientes do que seja uma 

língua e da necessidade de ampliação de sua competência comunicativa.  Nessa 

formação, é preciso reconhecer que diferença não pode ser tratada como algo 

marginalizado, mas como forma alternativa, que, ao lado de formas da variedade 

padrão culta, pode ser descrita e analisada sistematicamente. É preciso sim 

reconhecer os valores sociais atribuídos a elas, mas, acima de tudo, compreender 

que uma não é melhor que a outra. Bortoni-Ricardo (2005, p.15) ainda destaca: 

 

Os alunos que chegam à escola falando “nós cheguemu”, “abrido” e 
“ele drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas 
as suas peculiaridades lingüístico-culturais, mas têm o direito 
inalienável de aprender as variantes do prestígio dessas expressões. 
Não lhes pode negar esse conhecimento, sob pena de se fecharem 
as portas, já estreitas, da ascensão social. O caminho para uma 
democracia é a distribuição justa de bens culturais, entre os quais a 
língua é o mais importante. (BORTONI-RICARDO, 2005) 

 

Visando compreender exatamente o que é a língua, seja ela falada por 

indivíduos que têm conhecimento da variante de prestígio, seja por indivíduos que 

não a conhecem, a Sociolinguística Educacional propõe que o professor deve 

oferecer subsídios para que o aluno desenvolva a competência comunicativa que já 

possui, no sentido de habilitá-lo para poder fazer as adequações que forem 

necessárias às circunstâncias comunicativas e aos papéis sociais que ele irá 

desempenhar. Por exemplo, se ele estiver numa situação que exija mais 

formalidade, deverá selecionar um estilo mais monitorado; se estiver em situações 

de descontração, poderá usar um estilo menos monitorado. 
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A escola, seguindo nessa direção, poderá promover reflexões no intuito de 

desmistificar crenças tão arraigadas em nossa sociedade, por exemplo, a existência 

de uma língua homogênea, representada por uma única norma, a chamada norma-

padrão. É claro que ela precisa ser reconhecida e estudada, pois é por meio dela 

que o aluno conhecerá determinadas regras que lhe permitirão alcançar ascensão 

social. Que o papel da escola é apresentar essa norma específica ao aluno é fato, 

mas não é ela apenas que deve ser reconhecida. Vivemos numa sociedade 

extremamente plural, cujas diferenças linguísticas são o espelho da estratificação 

sócio-econômica e político-cultural. Logo, cabe à escola também reconhecer a 

diversidade como fato, e, como defende Faraco (2008, p. 71-72), é preciso entender 

“que a língua é em si o conjunto das variedades. Ou seja, elas não são deturpações, 

corrupções, degradações, da língua, mas são a própria língua: é o conjunto de 

variedades (de normas) que constitui a língua”. 

Em outras palavras, o professor deve ter em mente a concepção de que a 

língua é heterogênea, que todas as variedades, do ponto de vista gramatical, se 

equivalem, pois, como afirma Faraco (2008, p. 72), 

 

todas são igualmente organizadas, todas são igualmente complexas. 
Isso não significa que todas as variedades se equivalham 
socialmente. Há uma diferenciação valorativa que hierarquiza as 
variedades. Por razões históricas, os grupos sociais vão atribuindo 
diferentes valores às diferentes variedades. Assim, algumas 
variedades recebem avaliação social positiva, enquanto outras são 
desprestigiadas e até estigmatizadas. O importante é entender que 
tais valorizações não são ‘naturais’, não são puramente linguísticas, 
mas resultam do modo como se constituem historicamente as 
relações entre os grupos sociais. (FARACO, 2008) 
 

Ou seja, é necessário que o professor oriente o aluno a reconhecer o valor 

social atribuído a cada uma das variantes, conscientizando-o de que não se deve 

descartar a existência de qualquer código, seja ele considerado padrão ou não, mas 

demonstrar a relatividade da escolha de uma norma linguística dentre as variedades 

linguísticas da língua que ele usa. Nesse sentido, o professor deve ficar atento às 

produções de seus alunos, sempre promovendo, de forma respeitosa, os ajustes 

necessários, principalmente se for para atender o que a norma-padrão determina, 

pois, se ele não o fizer, estará sujeito a críticas e estigmas sociais. 

Uma forma de promover a adequação é, primeiro, identificar, por exemplo, se 

o aluno usou uma regra não padrão; segundo, explicar o porquê daquele uso; 
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terceiro, promover a conscientização quanto ao valor social dessa regra, para que 

ele possa monitorar seu próprio estilo. Para Bortoni-Ricardo (2004, p. 42), a 

conscientização 

 

tem de dar-se sem prejuízo do processo de ensino/aprendizagem, 
isto é, sem causar interrupções inoportunas. Às vezes, será 
preferível adiar uma intervenção para que uma ideia não se 
fragmente, ou um raciocínio não se interrompa. Mais importante 
ainda é observar o devido respeito às características culturais e 
psicológicas do aluno. A escolher entre a não-intervenção 
sistemática e a intervenção desrespeitosa, ficamos, é claro, com a 
primeira alternativa. O trato inadequado ou até desrespeitoso das 
diferenças vai provocar a insegurança (...) ou até mesmo o 
desinteresse ou a revolta do aluno. (BORTONI-RICARDO, 2004) 

 

Também nessa direção, o professor deve ajudar o aluno quanto ao 

reconhecimento das diferenças dialetais e, o mais importante, que as compreenda 

como regulares, legítimas, “que devem ser consideradas na seleção das estruturas a 

serem utilizadas, a depender das condições de produção, isto é, das necessidades 

do leitor/escritor, falante/interlocutor, a partir do contexto em que se encontra” 

(CYRANKA, 2016, p. 169). Para isso, o professor deve rever concepções como 

“certo” e “errado”, e apresentar ao aluno noções do tipo “adequado” e “inadequado”, 

sempre no intuito de prepará-lo para a ampliação de sua competência comunicativa, 

construindo crenças positivas, e não negativas, sobre o conhecimento que ele já tem 

de sua língua. 

Para orientar o professor a perseguir esse objetivo, o da ampliação da 

competência comunicativa, Bortoni-Ricardo (2017, p.160-161), em seu livro Manual 

de Sociolinguística, apresenta alguns princípios que podem nortear o trabalho do 

professor em sala de aula. São eles: 

 

1. A influência da escola não deve ser procurada em estilos 
coloquiais e espontâneos dos falantes, mas em seus estilos mais 
monitorados; 2. A escola deve ocupar-se principalmente das 
regras variáveis que recebem avaliação negativa na sociedade, 
enfatizando as que são mais salientes; 3. O estudo da variação 
sociolinguística no Brasil, por não estar essa variação associada 
basicamente à etnicidade, exceto no das comunidades indígenas 
bilíngues, não tem o potencial de conflito interétnico que assume 
em outras sociedades. Conduzindo com sensibilidade e respeito 
esse estudo por ser muito positivo; 4. Os estilos monitorados da 
língua devem ser reservados à realização de eventos de 
letramento em sala de aula. Eventos de oralidade podem ser 
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conduzidos em estilos mais casuais; 5. A descrição da variação 
da Sociolinguística Educacional não deve ser dissociada da 
análise etnográfica de sala de aula, que permite avaliar o 
significado que a variação assume para os atores naquele 
domínio, particularmente a postura do professor diante de regras 
não padrão da língua; 6. É importante que professores e alunos 
tenham uma conscientização crítica de que a variação linguística 
reflete desigualdades sociais. Essa reflexão vai promover o 
empoderamento do professor. (BORTONI-RICARDO, 2017) 

 

Esses princípios, se colocados em prática, de forma séria e consciente, 

poderão contribuir efetivamente para um ensino democrático de língua, em que 

variação e variedades não serão mais ignoradas, mas tratadas de modo reflexivo e 

sistemático. Aliás, reflexão sociolinguística é uma ação básica que, segundo 

Cyranka (2016), deve fazer parte da vida escolar do aluno desde os primeiros anos, 

para que ele vá construindo uma concepção de linguagem que permita reconhecer 

as diferenças não como deficiências, mas como variedades da língua. Nesse 

sentido, segundo Cyranka (2016, p. 172), o professor deve apontar 

 

caminhos que levem seus alunos a dominar as diferentes variedades 
do português brasileiro, inclusive as cultas, tanto na modalidade oral 
quanto na escrita, tornando-se usuários autônomos e livres. Mais 
ainda: tornam-se abertos às diferenças, respeitando os que não 
tiveram a oportunidade de ter acesso à plenitude desse bem comum, 
que é a língua. (CYRANKA, 2016) 

 

Dentre os caminhos que o professor pode escolher para desenvolver no aluno 

a reflexão sociolinguística, destacamos: 

 

● Atividades diagnósticas para avaliar como o aluno compreende as 

diferenças sociolinguísticas, se ele as respeita, se ele as julga de forma negativa ou 

positiva. Isso pode ser feito por meio de amostras sociais, inclusive utilizando os 

próprios alunos, que, certamente, apresentam diferentes perfis sociais e, 

consequentemente, impactam sobre o uso da língua. Com o diagnóstico, pode-se 

observar se há ou não necessidade de promover a reflexão sociolinguística em sala 

de aula; 

 

● Atividades que possibilitem ao aluno perceber o caráter heterogêneo da 

língua, as variações e as mudanças. Isso pode ser feito por meio da análise de 

diferentes gêneros, orais e escritos, veiculados em diferentes épocas, em diferentes 
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suportes, de estilos mais ou menos monitorados. Ao constatar, por exemplo, casos 

de mudanças linguísticas, o professor deve conscientizar o aluno de que inovações 

não podem ser vista como defeitos, mas como regras sistemáticas da própria língua; 

  

● Atividades que proporcionem ao aluno visualizar diferenças dialetais, 

estilísticas, diferenças que envolvam os eventos de comunicação. Tratar essas 

diferenças por meio de contínuos, conforme proposta de Bortoni-Ricardo (2004), é 

um bom caminho para o aluno compreender a variação no uso da língua. O contínuo 

de urbanização permite mostrar os diferentes falares, por exemplo, rurais de um 

lado, urbanos de outro; o contínuo de oralidade e letramento oportuniza dispor os 

eventos de comunicação, por exemplo, de um lado, eventos em que não há 

influência direta da língua escrita (oralidade), de outro, eventos mediados pela 

escrita (letramento); o contínuo da monitoração linguística possibilita perceber os 

diferentes estilos, por exemplo, de um lado, estilos monitorados, que exigem mais 

atenção e planejamento, e de outro, estilos não-monitorados, que requerem menos 

formalidade; 

 

● Atividades que ofereçam ao aluno condições para entender que os usos da 

língua são práticas sociais e que muitas delas são especializadas, ou seja, que 

exigem vocabulário específico, aplicação de regras gramaticais recomendadas pelas 

gramáticas normativas. Isso pode ser feito por meio de gêneros formais, seja de fala 

ou de escrita, para que ele perceba os recursos linguísticos que são apropriados a 

esses gêneros especializados; 

 

● Atividades que permitam ao aluno reconhecer que em qualquer ato 

comunicativo, seja ele falado ou escrito, o falante pode usar a língua de forma 

variável. Que não é apenas na língua falada que ocorre a variação linguística, mas 

que na escrita também. Regras variáveis, por exemplo, de concordância, de 

regência, de colocação pronominal, podem ser demonstradas por meio de diferentes 

textos, orais e escritos, de estilos mais especializados ou não; 

 

● Atividades de pesquisa sociolinguística, para que o aluno perceba, em 

situações reais de usos da língua portuguesa, o uso variável, as diferenças, a 

aplicação ou não de regras gramaticais prescritas, as mudanças, enfim, a 
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heterogeneidade linguística. Isso pode ser feito pela observação direta, envolvendo 

diferentes falantes, diferentes grupos, diferentes textos. Da observação, pode-se 

fazer uma análise quantitativa, demonstrando, por exemplo, quantos falantes usou 

uma regra determinada pela gramática normativa, quantos não usou; se a regra 

prescrita foi mais usada por homens ou mulheres, por falantes mais ou menos 

escolarizados, por falantes mais velhos ou mais novos; se a regra prescrita foi 

utilizada ou não num texto especializado, num texto de menos formalidade. Com 

esse tipo de amostragem, o aluno tem a oportunidade de tomar consciência da 

heterogeneidade linguística, de lidar com as diferenças dentro e fora do espaço 

escolar; 

 

● Atividades que proporcionem ao aluno observar como fenômenos 

linguísticos são descritos em gramáticas normativas e como eles se manifestam na 

língua efetivamente usada. Por exemplo, verificar se uma regra de concordância 

verbal prescrita numa gramática é de fato usada pelos falantes em eventos que 

requerem monitoramento linguístico? A ideia é que o aluno não fique engessado 

numa só perspectiva, mas que tenha percepções diferentes quanto aos usos da 

língua; 

 

● Atividades que oportunizem ao aluno o reconhecimento da necessidade do 

monitoramento linguístico, necessário aos eventos comunicativos especializados. 

Por exemplo, se num evento de fala monitorada usou uma variante que não é 

apropriada, deverá saber que, em outra situação de mesma natureza, deverá 

monitorar de forma que aplique a variante recomendada. Se, por exemplo, num texto 

escrito, cujo grau de monitoramento é máximo, usou uma regra não prescrita, 

deverá sim fazer o ajuste necessário, visando cumprir com as exigências que aquele 

texto impõe. 

 

Aqui, claro, elencamos apenas algumas das atividades que poderão ser 

realizadas em salas de aula no intuito de promover a reflexão sociolinguística. Para 

que isso ocorra com êxito, entendemos que é fundamental o professor assumir uma 

postura de pesquisador de sua prática e dos conteúdos a serem ensinados. Para 

isso, defendemos a necessidade de cursos de formação continuada, pois, por meio 
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deles, o professor poderá atualizar seus conhecimentos, revisar e aprimorar suas 

práticas pedagógicas.  

Pensando nisso, e tendo consciência da relevância das orientações que a 

Sociolinguística nos oferece, sugerimos como proposta pedagógica, no terceiro 

capítulo desta dissertação, um curso de formação continuada para professores do 

Ensino Fundamental II, visando capacitá-los para um tratamento mais adequado da 

variação linguística em sala de aula. Usaremos como amostras de variação os usos 

envolvendo o verbo ter, nosso objeto de pesquisa, cujos resultados serão 

apresentados no capítulo a seguir. 

 

1.4  Encerrando o capítulo 

 

Neste capítulo, apresentamos pressupostos teóricos da Sociolinguística, uma 

vertente teórica que estuda a língua em uso, que parte do princípio de que a 

variação e a mudança são princípios inerentes às línguas. A propósito da variação 

linguística, vimos que ela não é tratada como aleatória, assistemática, mas como um 

fenômeno cultural influenciado por diferentes fatores, de natureza linguística e 

extralinguística, e que um dos objetivos da Sociolinguística é justamente demonstrar 

como esses fatores atuam sobre os fenômenos variáveis de uma língua. 

Também, destacamos algumas contribuições que essa área da Linguística já 

proporcionou para o ensino de língua materna, dentre elas, a necessidade da 

reflexão sociolinguística a ser promovida pelo professor em sala de aula, no sentido 

de desconstruir crenças negativas que impactam sobre o ensino de língua materna. 
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CAPÍTULO II: VARIANTES COM O VERBO TER: DOS PASSOS 

METODOLÓGICOS AOS RESULTADOS EFETIVOS 

 

2.1 Introdução 

 

Fundamentados por pressupostos sociolinguísticos, neste capítulo, 

apresentamos a nossa pesquisa propriamente dita, com as amostras de usos 

variáveis envolvendo o verbo ter. Num primeiro momento, elencamos os nossos 

objetivos e as nossas justificativas; num segundo, detalhamos sobre a natureza da 

pesquisa e traçamos o seu percurso metodológico; e, por fim, num terceiro, 

descrevemos os resultados alcançados.  Para isso, duas análises foram promovidas: 

uma de natureza quantitativa, a fim de demonstrar a frequência de uso das variantes 

pesquisadas; a outra, de natureza qualitativa, onde articulamos os resultados 

quantitativos aos pressupostos teóricos adquiridos por meio da revisão bibliográfica.  

 

2.2 Os objetivos 

 

Apesar dos avanços e das contribuições que a Sociolinguística apresenta 

para os estudos da diversidade linguística, é fato que a escola ainda não confere um 

tratamento adequado a questões de variação, diferenças e estigmas sociais, pois ela 

é norteada a ensinar a chamada língua padrão, de valor cultural muito arraigado em 

nossa sociedade.  

          Entendemos que ensinar a língua padrão não significa apenas ensinar as 

regras prescritas pelos manuais normativos, excluindo as variedades trazidas pelos 

alunos das suas vivências, mas é papel da escola orientá-los quanto aos valores 

sociais que cada variedade apresenta. É preciso conscientizá-los que a língua 

coloca a sua disposição inúmeras formas, estruturas, regras que se alternam e que 

servem a propósitos comunicativos diferentes.  

É o que acontece com as variantes que pesquisamos: ter X haver, com 

sentido de existir, e ter de + verbo infinito X ter que + verbo infinito. Essas variantes, 

quando usadas, apresentam frequências diferenciadas, pois há fatores sociais e 

linguísticos que as determinam. Assim, como objetivo geral, investigamos o uso 

dessas variantes, a fim de verificar se as que são consideradas não padrão, aquelas 
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que não são recomendadas por gramáticas de orientação normativa, estão 

implementadas ou não em língua escrita monitorada. Para alcançar isso, traçamos 

como objetivos específicos: coletar as variantes em uso; quantificar a frequência de 

cada uma delas; verificar as incidências nos dois suportes (Jornal e Revista); 

interpretar os resultados no sentido de confirmar ou não as hipóteses levantadas. 

 

2.3 As justificativas  

 

2.3.1 Para a escolha do verbo ter 

 

Escolhemos pesquisar um verbo da língua portuguesa por se tratar de uma 

classe gramatical bastante trabalhada em aulas de língua portuguesa. Assim como 

acontece com outras classes, o verbo é apresentado de forma muito limitada, 

contemplando, basicamente, aspectos morfológicos (flexões de tempo, pessoa, 

número e modo) e, como afirma Perini (1996), tratando o verbo a partir de uma 

tipologia que mistura propriedades semânticas e sintáticas.  

Por exemplo, para diferenciar verbos transitivos de intransitivos, tem-se em 

vista o fato de o verbo necessitar ou não de complemento (critério semântico); para 

distinguir os transitivos diretos dos indiretos, leva-se em conta a presença ou não de 

preposição (critério sintático); para diferenciar transitivo de ligação, parte-se da ideia 

de que o verbo de ligação, como o próprio nome diz, liga um sujeito a um predicativo 

(critério sintático), e que o transitivo pede um complemento (critério semântico). De 

modo geral, a preocupação é categorizar o verbo conforme as suas exigências 

sintático-semânticas, sem se ater a explicar a possibilidade de muitos verbos 

ocorrerem de forma alternada, com funções variadas, compondo estruturas 

inovadoras, tornando a língua essencialmente dinâmica. 

Quanto ao verbo ter, ele foi escolhido porque seu uso chama a atenção em 

algumas situações que, para a norma gramatical prescrita, são condenadas como 

“erros” ou avaliadas como sendo de valores inferiores. É o que ocorre com o ter que 

substitui o verbo haver no sentido de existir, e ter que concorrente de ter de na 

estrutura que acompanha verbos infinitivos. No entanto, conforme defende a 

Sociolinguística, essas substituições não são aleatórias, mas, sim, influenciadas por  

fatores linguísticos e extralinguísticos.  
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Por exemplo, a respeito de ter X haver com sentido de existir, pesquisas 

sociolinguísticas revelam que se trata de um uso variável, tanto na língua falada 

quanto na língua escrita, com indícios que apontam um processo de mudança em 

estágio bastante avançado, já que o uso do verbo ter não estigmatiza o falante. A 

propósito desse uso variável, Vitório (2008), ao pesquisar produções textuais 

escritas de alunos, do Ensino Fundamental II e Médio, constatou que o acesso às 

normas linguísticas confirma a hipótese de que a escola favorece o uso da variante 

que é considerada de prestígio, no caso o verbo haver. Quanto maior a 

escolaridade, mais frequente é o uso dessa forma, quanto menor a escolaridade, 

menos frequente. Assim, os alunos do Ensino Fundamental II usaram mais o verbo 

ter, variante considerada inovadora, e os do Ensino Médio, mais o verbo haver, 

variante preconizada pelas gramáticas normativas.  

Assim como Vitório (2008), também esperamos constatar um uso variado de 

ter e haver no corpus pesquisado, com a expectativa de que haverão frequências 

diferenciadas nos dois suportes. O mesmo é esperado também para a outra variante  

que pesquisamos: ter de + verbo infinitivo e ter que + verbo infinitivo, estruturas 

essas que expressam valor de obrigação. 

 

2.3.2  Para a escolha do corpus  

 

Elegemos, como corpus para esta investigação, o gênero entrevista escrita 

publicada em dois suportes impressos, Jornal A TARDE e Revista VEJA. A propósito 

desse jornal, ele foi fundado no início do século XX por um advogado descendente 

de latifundiários do Recôncavo Baiano, e sempre esteve atrelado às questões de 

disputas políticas na esfera nacional e local, sendo o maior jornal de circulação 

diária do Estado da Bahia. Já a Revista VEJA, criada por jornalistas do grupo Civita, 

no final da década de 1960 e pertencente à Editora Abril, foi inspirada nos periódicos 

de circulação nacional dos países europeus.  Possui uma linha editorial que abrange 

temas de circulação nacional e global, sendo os mais frequentes os de caráter 

político, econômico e cultural. 

A justificativa para a escolha do gênero se deve ao fato de ele ser, 

comumente, permeado de marcas da língua falada, modalidade em que a variação 

linguística é frequente. Considerando que a linguagem oral interfere no uso da 

escrita, a expectativa é de que encontremos também, na entrevista escrita, variantes 
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envolvendo o verbo ter, mesmo sendo esse tipo de texto altamente monitorado, 

submetido ao processo de revisão cujos critérios seguem as regras prescritas pela 

gramática normativa tradicional.  

Outra expectativa envolve o suporte impresso onde a entrevista é veiculada, 

pois ambos apresentam peculiaridades em função do público alvo, da circularidade e 

da própria natureza de cada um. Por exemplo, o jornal, em geral, diário, contém 

gêneros que circulam com notícias ou fatos apenas do dia, o que já diferencia da 

revista que, no caso da VEJA, é semanal.  Sendo o suporte essencial para que o 

gênero circule na sociedade, o esperado é que ele tenha alguma influência na 

natureza do gênero suportado. Logo, acreditamos que, nesses dois suportes, 

encontremos frequências diferenciadas para as regras analisadas.  

 

2.4 A nossa pesquisa: sua natureza e os passos metodológicos  

 

Nesta seção, detalhamos sobre a natureza da pesquisa, com a especificação 

das regras variáveis pesquisadas e as hipóteses formuladas; esclarecemos o passo 

a passo da investigação, da coleta à quantificação dos dados e, por fim, a 

apresentação dos resultados.  

 

2.4.1 Pesquisa sociolinguística: sua natureza 

 

Partindo do pressuposto de que língua e sociedade estão intimamente 

relacionadas, a Sociolinguística propõe uma metodologia que visa captar o que 

influencia a heterogeneidade linguística. Analisar e sistematizar variantes linguísticas 

em uso é um dos principais objetivos dessa perspectiva teórica. Assim, o primeiro 

passo da pesquisa sociolinguística, tendo já o seu universo social definido – o 

corpus a ser pesquisado –, é delimitar as variantes a serem pesquisadas. 

Lembrando que variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma 

coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade (TARALLO, 1986). 

Para a descrição detalhada das variantes, dá-se o nome de envelope da 

variação. Na nossa pesquisa, descrevemos dois envelopes, assim constituídos: 
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Envelope 1: Verbo TER X HAVER – com sentido de existir 

 

(1) a. Como sempre digo, a arte é libertadora: não tem paredes, muros e 

fronteiras. (A TARDE, 22/10 /2017). 

 b. Sabe que existe um remédio mas não tem acesso ao medicamento 

salvador. (VEJA, 04/10/2017). 

 

(2) a. Há núcleos de professores e alunos na universidade que 

tradicionalmente veem com desconfiança a aproximação com o setor 

privado. (VEJA, 06/09/2017). 

 

 b. Há muitos esforços em prol da manutenção dos empreendedores na 

formalidade. (A TARDE, 04/09/2017). 

 

Envelope 2: Verbo TER auxiliar + DE + verbo infinitivo X Verbo TER 

auxiliar + QUE + verbo infinitivo 

 

(3) a. Para ele, as empresas terão de assumir novas responsabilidades. 

(VEJA, 20/09/2017).  

 

b. Esta 4ª edição de O Ano Vermelho é um livro inteiramente novo. 

Tive de reescrevê-lo totalmente. (A TARDE, 17/ 10 /2017). 

 

(4) a. Agora todos terão que obedecer a premissa de não roubar e não 

deixar roubar. (A TARDE, 01/ 10 /2017). 

 

b. Sem dúvida, hoje somos a maior de modo varejista do Brasil, somos 

líder de mercado e, para isso, tem que estar no Nordeste. (A TARDE, 

15/ 10 /2017). 

 

Em cada envelope, temos, portanto, duas variantes, duas “formas alternativas 

que configuram um fenômeno variável”, (MOLLICA, 2015, p. 10-11). Como se pode 

notar pelos envelopes, temos em evidência duas variantes que se encontram em 
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relação de concorrência: padrão X não padrão, compreendendo aqui que padrão 

corresponde ao que é prescrito e recomendado pelas gramáticas normativas.  

Para a primeira regra variável, a nossa hipótese é: o verbo ter no sentido de 

existir deverá ser mais usado do que o verbo haver, por dois motivos: primeiro, seu 

uso já é consagrado na língua falada, como atestam as pesquisas sociolinguísticas, 

a exemplo da de Vitório (2008), que indica que a substituição do haver pelo ter se 

encontra em estágio avançado; e segundo, essa substituição já é reconhecida, por 

gramáticas normativas, a exemplo de Cunha e Cintra (1985), como fato inerente ao 

português brasileiro.  

Para a segunda regra variável, a nossa expectativa é: a variante ter que 

deverá ser a mais frequente, tendo em vista que ter de, variante considerada de 

prestígio, de uso formal, é pouco recorrente no português brasileiro. Além disso, o 

uso de ter que, assim como o uso de ter com sentido de existir, não estigmatiza o 

falante, estando essas variantes já internalizadas como estruturas regulares da 

língua portuguesa. 

Além da frequência geral das duas regras, observamos também o papel que 

exerce o suporte sobre as mesmas. Vejamos alguns exemplos: 

 

Verbo TER X HAVER – com sentido de existir – no JORNAL A TARDE 

 

(5) a. ... e nem precisa saber também, porque tem coisas que a gente 

passa e sofre para o nosso crescimento, não para ficar chorando. 

(03/09/2017).  

  

b. Tinha um professor extraordinário que me ensinou a gostar de 

fotografia. (10/09/2017). 

 

(6) a. Não há nada planejado, mas tenho uma vontade real de ter outro 

filho. (29/10 /2017). 

 

b. Já tem uma reunião agendada com a Polícia Federal para verificar 

se há estudos de inteligência para identificar esses focos (30/10 /2017). 
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Verbo TER X HAVER – com sentido de existir – na REVISTA VEJA 

 

(7)      a. Tinha o nome de gente que eu nunca considerei. (13/09/2017).  

 

b. Isso pode ser aberto para o comércio global, mas também por ter um 

governo extremamente eficiente. (18/10/2017). 

 

(8) a. Existe a Lei Rouanet para a cultura, que alivia os impostos em troca 

de doação, mas não há nenhum mecanismo semelhante para a 

educação. (06/09/2017). 

 

b. Há boas notícias também para os tumores metastáticos, aqueles que 

atingiram outros órgãos. (04/10/2017). 

 

Verbo TER auxiliar + DE + verbo infinitivo X Verbo TER auxiliar + QUE + 

verbo infinitivo - no JORNAL A TARDE 

 

(9) a. E com um triângulo que não abro mão, que na novela tem de ter: 

amor, paixão e suspense. (24/09 /2017). 

 

b. e aí o executivo terá de enfrentar a situação, achar uma solução, 

procurar algo novo. (15/10/2017). 

 

(10) a. Tudo muito ensaiado, a água tinha que cair no lugar certo. 

(03/09/2017).   

 

b. o que eu vou fazer daqui pra frente tem que ser no mínimo igual ou 

melhor do que eu já fiz. (10/09/2017). 
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Verbo TER auxiliar + DE + verbo infinitivo X Verbo TER auxiliar + QUE + 

verbo infinitivo - na revista VEJA1 

 

(11) a. Se vendermos um desses imóveis, o dinheiro terá de ser usado para 

investimento na universidade, e não para custeio. (06/09/2017). 

 

  b. Temos de ter sempre certeza de que a família está a bordo, 

qualquer que seja a iniciativa. (27/09/2017). 

 

No que diz respeito ao suporte, as nossas hipóteses são: por um lado, as 

variantes preconizadas pelas gramáticas normativas deverão ser usadas mais nas 

entrevistas veiculadas no suporte Revista VEJA, tendo em vista que se trata de um 

periódico de circulação nacional com larga tradição editorial e um público leitor mais 

seleto; por outro, as variantes menos prestigiadas deverão ser mais frequentes nas 

entrevistas do suporte Jornal A TARDE, por esse alcançar um público diversificado, 

que envolve vários estratos sociais da população. 

       

2.4.2 Os passos metodológicos 

 

Para realizar a investigação, os passos foram: primeiro, definimos um período 

de tempo para observar o lócus de pesquisa, isto é, observar efetivamente o uso das 

variantes envolvendo o verbo ter nas entrevistas veiculadas no Jornal e na Revista. 

Para isso, definimos um período de dois meses, setembro e outubro de 2017, com a 

expectativa de que encontraríamos um número acentuado de variantes com o verbo 

pesquisado que pudesse comprovar a variação linguística. Segundo, de posse das 

entrevistas, passamos a localizar as variáveis dos dois envelopes definidos: ter X 

haver e ter de X ter que. Terceiro, localizadas todas as ocorrências das regras 

variáveis, realizamos o levantamento quantitativo, cujos resultados serão 

apresentados, por meio de tabelas e gráficos, na próxima seção, onde tecemos 

também nossa análise qualitativa. 

 

                                                           
1 Não houve casos de Verbo Ter auxiliar + que + verbo infinitivo. 
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2.4.3 Os resultados 

 

Quanto à análise quantitativa, na Sociolinguística, ela é relevante porque 

possibilita, em situações de competição, visualizar qual forma alternativa é mais 

frequente. Assim, o primeiro cômputo que apresentamos, na tabela 1, envolve a 

variável ter X haver: 

 

Tabela 1- Cômputo geral da regra variável 1 

Ter Haver 

OC % OC % 

76 
 

42,2 104 57,8 
 

Fonte: Próprio autor 

 

Como se pode notar, ter e haver, com sentido de existir, são usados de forma 

variável, com a frequência mais acentuada do verbo haver (57,8%), contrariando a 

expectativa vislumbrada, de que o ter seria o verbo mais usado. Mesmo assim, os 

números do verbo ter (42,2) indicam que seu uso está assegurado num gênero 

escrito que requer uso de regras monitoradas.  

O gráfico 1, assim como a tabela 1, indica que o texto escrito privilegia o uso 

da variante padrão, haver, mas que também cede espaço para a variante não 

padrão, ter: 

 

Gráfico 1 - Cômputo geral da regra variável 1 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Quanto ao segundo cômputo, apresentado na tabela 2, ele corresponde ao 

uso da segunda regra variável pesquisada: 
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Tabela 2 - Cômputo geral da  regra variável  2 

Ter + que Ter + de 

OC % OC % 

56 
 

65,1 30 34,9 
 

Fonte: Próprio autor 

 

Vemos que, das duas estruturas com valores equivalentes, a mais recorrente 

é a que apresenta o verbo ter acompanhado da conjunção que (65,1%), avaliada 

como a variante que não é de prestígio. Por outro lado, a variante prescrita, verbo ter 

e preposição de (34,9%), é a menos usada. O gráfico 2 possibilita visualizar melhor 

esse contraste: 

 

Gráfico 2 - Cômputo geral da  regra variável  2 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Mesmo sendo língua escrita monitorada, constatamos que a variante que não 

é de prestígio é mais usada do que a forma recomendada, confirmando, desse 

modo, a nossa expectativa de que a variante tem + que + infinitivo é bastante regular 

e sistemática no português brasileiro em uso. 

Comparando os dois resultados, Tabelas e Gráficos 1 e 2, podemos afirmar 

que estamos diante de usos com valores sociais diferenciados. Na Tabela e Gráfico 

1, temos a variante de prestígio sendo a mais usada, já, na Tabela e Gráfico 2, é o 

contrário: a variante que é estigmatizada é que é mais recorrente. Ou seja, parece 

haver ainda restrição quanto ao uso de ter com valor existencial, mas não há 

restrição para o ter que, como se essa fosse de fato a regra a ser seguida. 
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Na intenção de verificar o papel do fator suporte sobre os usos do verbo 

pesquisado, apresentamos as tabelas 3 e 4: 

 

Tabela 3 – Regra variável 1 nos dois suportes 

Jornal Revista 

Ter Haver Ter Haver 

OC % OC % OC % OC % 

71 55,5 57 44,5 05 9,6 47 90,4 
 

Fonte: Próprio autor 

 

De fato, nossas expectativas se confirmam: os dois suportes fazem uso 

alternado de ter e haver. Notamos uma diferença acentuada entre a revista VEJA e 

o jornal A TARDE quanto ao uso dos dois verbos. Por um lado, a revista privilegia o 

verbo haver (90,4%) em oposição ao verbo ter (9,6%), o que confirma o valor da 

variante de prestígio nesse tipo de suporte, em que a linguagem veiculada é de 

natureza bastante formal. Por outro lado, no jornal, as diferenças não são tão 

contrastantes. Diferentemente da revista, nesse suporte é o verbo ter o mais 

recorrente (55,5%), em oposição ao verbo haver (44,5%). Claro que, por ser 

linguagem escrita monitorada, percebemos a força da norma com o uso do haver 

nas entrevistas veiculadas no jornal. 

O Gráfico 3 nos permite visualizar nitidamente as diferenças: 

 

Gráfico 3 – Regra variável 1 nos dois  suportes 

 
Fonte: Próprio autor 
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No que se refere à segunda regra variável, vejamos os resultados na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Regra variável 2 nos dois suportes 

Jornal Revista 

Ter + de Ter + que Ter + de Ter + que 

OC % OC % OC % OC % 

13 19,4 54 80,6 17 100 0 0 
 

Fonte: Próprio autor 

 

Temos evidente, nessa tabela, que a regra é apenas variável no jornal, 

indicando que a escolha mais frequente é a da estrutura que não é recomendada 

como padrão: ter que (80,6%) em oposição a ter de (19,4%). Quanto à revista, foi 

categórica a regra que é normativamente prescrita (100%). O gráfico 4 reafirma 

esses resultados: 

 

Gráfico  4 - Regra variável  2 nos dois suportes 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Comparando as Tabelas e Gráficos 3 e 4, notamos que, de fato, a revista 

privilegia estruturas que a tradição normativa recomenda. Já, no jornal, percebemos 

nitidamente competições mais acirradas entre a variante padrão e não padrão. 

Numa situação, ter e haver competem quase que de igual para igual, (55,5%) e 

(44,5%), respectivamente. Na outra situação, a diferença é bastante marcada: ter + 

de tem menos “força” do que ter + que, (19,4%) e (80,6%), respectivamente. Temos 
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aqui um contraste que aponta para um caso de mudança linguística. Ou seja, 

mesmo sendo um gênero veiculado num suporte em que a linguagem é monitorada, 

ele dá espaço para uma variante que é estigmatizada pela tradição. 

De modo geral, percebemos que, embora os dois suportes façam uso 

monitorado da língua, tendo em vista sua natureza e sua funcionalidade, há neles 

presença de variantes que não são prescritas pelos manuais normativos, mas que 

estão assegurando seu lugar na modalidade escrita. Isso indica que essas variantes, 

ter e ter que, são aceitas pelos falantes2 como formas apropriadas também a 

contextos de escrita, pois elas atendem a regras do sistema da língua, denotam o 

mesmo valor de verdade daquelas que a tradição recomenda, e não representam 

nenhum prejuízo para a comunicação.  

 

2.5  Encerrando o capítulo 

 

Em nossa investigação, constatamos, de fato, um uso com frequências 

diferenciadas envolvendo as duas regras variáveis pesquisadas, indicando situações 

de competição.  

Na revista, onde a linguagem é de natureza estritamente formal, as variantes 

de prestígio são as preferíveis, haver e ter de; no jornal, também verificamos que o 

haver é mais frequente do que o verbo ter, mas, mesmo assim, a diferença entre 

eles não é tão acentuada. O que mais se destacou, nesse suporte, foi o uso de ter 

que, variante que não é recomendada para a língua padrão. Isso indica que, mesmo 

em contextos de escrita monitorada, variantes que não são recomendadas têm 

frequências bastante regulares, o que sinaliza que elas são aceitas como regulares 

na língua, e que os falantes não as julgam como estruturas de menor valor.  

Portanto, constatamos que, embora submetidas às regras de normatização e 

revisão, que atendam um acentuado grau de monitoramento linguístico, as 

entrevistas evidenciam uso diferenciado das variáveis pesquisadas. Esse resultado 

aponta para a necessidade de se tratar um verbo não apenas pelos seus aspectos 

morfológicos, mas sim pelos usos que os falantes fazem deles em suas práticas 

comunicativas.  

                                                           
2 Falantes aqui, no caso, são aqueles que forneceram as entrevistas, o entrevistado, e aqueles que 

fizeram a transcrição/revisão da entrevista.  
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Assim, concordamos com Rocha e Martins (2014, p. 198) quando afirmam 

que é necessário levar o aluno “a refletir sobre os usos e possibilidades de usos dos 

verbos em cada enunciado. A abordagem de análise do verbo em uma perspectiva 

sociolinguística solicita do professor a mediação e análise de várias possibilidades 

de uso da língua”.  

É nessa perspectiva que desenvolvemos nossa proposta didática, tendo em 

vista que nossa prática, em particular no Ensino Fundamental II, aponta para a 

necessidade de revisão do tratamento a ser dado à variação linguística. E, para que 

isso ocorra, percebemos que, primeiro, é o professor quem precisa buscar 

atualizações, revisões do que aprendeu em estudos anteriores, para poder 

aprimorar as suas práticas em sala de aula. Nesse sentido, apresentamos, no 

próximo capítulo, uma proposta de curso de formação continuada para professores 

do Ensino Fundamental II, esperando contribuir diretamente com esse processo e, 

consequentemente, com o ensino de língua portuguesa, em particular com o ensino 

de questões que envolvam o uso variável da língua. 
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CAPÍTULO III: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ROFESSORES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL II: A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM 

SALA DE AULA  

 

3.1 Introdução  

 

Apresentamos, neste capítulo, nossa sugestão de proposta didática, um curso 

de formação continuada, visando fornecer a professores do Ensino Fundamental II 

(6º ao 9º ano) subsídios sociolinguísticos, no intuito de contribuir com a revisão do 

conhecimento que já tem sobre diversidade linguística e ensino, ou mesmo 

colaborar para a apresentação de novos saberes. O curso se justifica tendo em vista 

que, como professor, sentimos a real necessidade de atualização dos professores 

que atuam há tempo na docência. Por conta da falta de tempo, decorrente da carga 

horária exaustiva, esses professores não têm como participar de cursos de 

capacitação fora do seu expediente de trabalho.   

A respeito da importância da formação continuada para o profissional que se 

dedica ao ensino de língua, concordamos com Baronas e Cobucci (2016, p. 177) 

quando afirmam: 

 

A formação de um profissional não pode se resumir aos estudos 
adquiridos na graduação, dada a necessidade de atualização 
constante. Além disso, o idealismo de um estudante não deve se 
deteriorar com as dificuldades naturais de cada profissão; assim, 
somente a partir do contato constante com o estudo é possível 
realimentar tal idealismo. (BORONAS; COBUCCI, 2016) 

 

Assim, para colaborar com essa formação, propomos este curso a ser 

ofertado, particularmente, pela Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Ilhéus, contexto de atuação do professor pesquisador. 

 

3.2 Organização e planejamento do curso 

 

Organizamos o curso a partir de módulos, que, ao final de cada um deles, 

terão atividades com vistas a sistematizar o que fora estudado. Planejamos, então, 

cinco módulos que poderão ser aplicados durante o ano letivo de 2019, distribuídos 

em dois semestres. Nossa sugestão é a seguinte: no primeiro semestre, nos meses 
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de abril, maio e junho, ofertaríamos os módulos I, II e III; no segundo, nos meses de 

setembro, outubro e novembro trabalharíamos com os módulos IV e V. Cada módulo 

terá 8h/a, podendo ser 4 h/a para o turno matutino e 4h/a para o turno vespertino, de 

um mesmo dia, ou, se for mais apropriado, em dois dias, por exemplo. O curso é 

flexível, podendo ser ajustado conforme as demandas da escola. 

Os módulos propostos são: 

 

Módulo 1: Língua e variação linguística; 

Módulo 2: Variação linguística: o que é e o que a influencia?   

Módulo 3: Variação linguística em gêneros monitorados: amostra I   

Módulo 4: Variação linguística em gêneros monitorados: amostra II   

Módulo 5: Variação linguística: como pesquisá-la? como tratá-la em termos 

quantitativos? 

 

Para cada um deles, definimos os objetivos, os conteúdos, a metodologia e as 

atividades avaliativas. 

 

3.3 Os módulos 

 

MÓDULO 1: LÍNGUA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

  

1 Objetivos:  

 

1.1 Geral: Apresentar subsídios que fortaleçam a concepção de língua como 

instituição social, e, como tal, heterogênea e variável. 

 

1.2 Específicos: 

 

 ● Refletir sobre a heterogeneidade linguística e os impactos dessa propriedade no 

ensino de língua portuguesa; 

 ● Reconhecer que os valores sociais atribuídos às variantes linguísticas reforçam o 

chamado preconceito linguístico. 

 



48 
 

  

2 Conteúdo:  

 

2.1 Língua(gem) e  sociedade  

2.2 Língua, heterogeneidade e variação  

2.3 Língua, variantes e valores sociais 

2.4 Variedade padrão: variedade de prestígio? 

 

3 Metodologia: 

 

Cada tópico será norteado por questionamentos a serem feitos aos 

professores, e, em seguida, serão apresentados (por meio de slides, por exemplo) 

fragmentos teóricos para fundamentar a discussão. Para a proposta que aqui 

delineamos, escolhemos apenas alguns fragmentos que julgamos relevantes. Para 

complementar a discussão, outros fragmentos poderão ser acrescentados pelo 

professor-mediador.    

 

4 Explicitando o conteúdo 

 

4.1 Língua(gem)  e sociedade 

 

Objetivos: Refletir sobre a relação língua(gem) e sociedade, e apresentar a 

Sociolinguística, área da Linguística que dá conta dessa propriedade. 

 

Questões norteadoras: Linguagem e sociedade estão intimamente relacionadas. O 

que pensam sobre essa relação? Na Linguística, há uma área específica que dá 

conta muito bem disso. Vocês saberiam dizer que área é essa?    

 

Para embasar: 

 

“Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais do que 

isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano. A 

história da humanidade é a história de seres organizados em sociedades e 

detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, de uma língua”. (ALKMIM, 

2001, p. 21). 
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“A Sociolingüística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando em 

consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e 

culturais da produção lingüística. Para essa corrente, a língua é uma instituição 

social e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, 

independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas que a 

utilizam como meio de comunicação”. (CEZARIO; VOTRE, 2008, p. 141). 

 

4.2  Língua, heterogeneidade e variação  

 

Objetivo: Relacionar língua, heterogeneidade e variação linguística. 

 

Questões norteadoras: Língua é, por natureza, heterogênea, logo, a variação 

linguística é fato. Ela serve para que finalidade? Você lida com a variação linguística 

em sala de aula de que forma? Corrigindo seus alunos ou conscientizando-os das 

diferenças entre uma variedade padrão e uma não padrão?    

 

Para embasar: 

 

“A variação linguística [...] é concebida hoje como um dos principais recursos postos 

à disposição dos falantes para cumprir duas finalidades cruciais: (a) ampliar a 

eficácia de sua comunicação e (b) marcar sua identidade social [...] Quando falamos, 

movemo-nos num espaço sociolinguístico multidimensional e usamos os recursos da 

variação linguística para expressar esta ampla e complexa gama de identidades 

distintas”. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 175-176). 

 

“É preciso conscientizar o aluno quanto às diferenças para que ele possa começar a 

monitorar seu próprio estilo, mas essa conscientização tem de dar-se sem prejuízo 

do processo de ensino/aprendizagem, isto é, sem causar interrupções inoportunas 

[...] O trato inadequado ou até desrespeitoso das diferenças vai provocar a 

insegurança ou, então, o desinteresse ou a revolta do aluno”. (BORTONI-RICARDO, 

2005, p. 196). 
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4.3 Língua, variantes e valores sociais 

 

Objetivo: Destacar que à variação linguística são atribuídos valores sociais. 

 

Questões norteadoras: Da heterogeneidade linguística, surgem as variantes, as 

quais são atribuídas valores sociais diferenciados. Por que isso acontece?  

 

Para embasar: 

 

“[...] toda língua comporta variantes: (i) em função da identidade social do emissor; 

(ii) em função da identidade social do receptor; [iii] em função da identidade das 

condições sociais de produção discursiva [...] As formas em variação adquirem 

valores em função do poder e da autoridade que os falantes detêm nas relações 

econômicas e culturais”. (CAMACHO, 2001, p. 57-59). 

 

“Na realidade objetiva da vida social, há sempre uma ordenação valorativa das 

variedades linguísticas em uso, que reflete a hierarquia dos grupos sociais. Isto é, 

em todas as comunidades existem variedades que são consideradas superiores e 

outras inferiores”. (ALKMIM, 2001, p. 39). 

 

4.4 Variedade padrão: variedade de prestígio? 

 

Objetivo: Reconhecer que a variante de prestígio é apenas uma das variedades que 

a língua comporta. 

 

Questões norteadoras: Nas sociedades em geral, há sempre uma variedade eleita 

como padrão, normalmente denominada de norma culta. Seu prestígio é decorrente 

de quê? Como você lida em sala de aula com a variedade padrão? Apontando-a 

como a melhor variedade? Afinal, existe uma variedade melhor que outra? 

 

Para embasar: 

 

“[...] qualquer língua é sempre heterogênea [...] Não há, como muitas vezes imagina 

o senso comum, a língua, de um lado, e, de outro, as variedades. A língua é em si o 
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conjunto de variedades [...] A norma dita culta é apenas uma dessas variedades, 

com funções socioculturais bem específicas. Seu prestígio não decorre de suas 

propriedades gramaticais, mas de processos sócio-históricos que agregam valores a 

ela. Em outras palavras, seu prestígio não decorre de propriedades intrínsecas 

(linguísticas propriamente ditas), mas de propriedades extrínsecas (sócio-

históricas)”. (FARACO, 2008, p. 71-72). 

 

“Em toda comunidade de fala onde convivem falantes de diversas variedades 

regionais, como é o caso das grandes metrópoles brasileiras, os falantes que são 

detentores de maior poder – e por isso gozam de mais prestígio – transferem esse 

prestígio para a variedade linguística que falam. Assim, as variedades faladas pelos 

grupos de maior poder político e econômico passam a ser vistas como variedades 

mais bonitas e até mais corretas. Mas essas variedades, que ganham prestígio 

porque são faladas por grupos de maior poder, nada têm de intrinsecamente 

superior às demais. O prestígio que adquirem é mero resultado de fatores políticos e 

econômicos”. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 33-34). 

 

5 Atividades avaliativas 

 

Para complementar as discussões, propomos, para este módulo, a leitura de 

dois textos:  

 

ALKMIM, T. Sociolingüística. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução 
à lingüística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001, p. 21- 47.  
 
CEZARIO, M. M.; VOTRE, S. Sociolingüística. In: MARTELOTA, M. E. (Org.). 
Manual de lingüística. São Paulo: Contexto, 2008, p. 141-155. 
 

A partir deles, os professores cursistas deverão elaborar e entregar, ao 

professor mediador, no módulo seguinte, um resumo caracterizando a área de 

estudos denominada de Sociolinguística. 
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MÓDULO 2: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: O QUE É E O QUE A INFLUENCIA? 

 

1 Objetivos:  

 

1.1 Geral: Reforçar o conceito de variação linguística, bem como esclarecer sobre 

os usos variáveis. 

 

1.2 Específicos: 

 
● Diferenciar variação, variável e variante linguísticas; 

● Demostrar a relevância de alguns agentes condicionadores; 

● Desmistificar a ideia de que a variação linguística é caótica. 

 

2 Conteúdo: 

 

2.1 Variação, variável e variante linguísticas: definições  

2.2 Variação linguística: agentes condicionadores 

2.3 Variação linguística: a influência dos agentes externos (não-linguísticos)  
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2.4 Variação linguística: a influência dos agentes internos (linguísticos) 

2.5 Variação linguística: caos ou regularidades? 

 

3 Metodologia: 

 
Cada tópico será norteado por questionamentos a serem feitos aos 

professores, e, em seguida, serão apresentados fragmentos teóricos e, em alguns 

deles, exemplos que elucidam cada uma das questões. Ao final de cada tópico, será 

enfatizado algum aspecto para complementar a discussão. Também lembramos 

que, a critério do professor mediador, outros fragmentos teóricos poderão ser 

acrescentados.  

 

4 Explicitando o conteúdo 

 

4.1 Variação, variável e variante linguísticas: definições  

 

Objetivo: Conceituar variação, variável e variantes linguísticas. 

 

Questões norteadoras: Como vocês conceituam a variação linguística? Poderiam 

dar exemplos? Saberiam diferenciar variação, variável e variantes linguísticas? 

 

Para embasar: 

 

“A variação linguística constitui fenômeno universal e pressupõe existência de 

formas alternativas denominadas variantes. Entendemos então por variantes as 

diversas formas alternativas que configuram um fenômeno variável, tecnicamente 

chamado de variável dependente”. (MOLLICA, 2015, p. 10-11). 

 

Para exemplificar: 

 

TER X HAVER (com sentido de existir) 

 

Há muitos esforços em prol da manutenção dos empreendedores... 

Tem muitos esforços em prol da manutenção dos empreendedores ... 
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Temos, aqui, um caso de variação linguística, pois, para indicar existência, 

podemos recorrer a uma variável linguística, verbo haver e verbo ter. Essas duas 

formas alternativas, chamadas de variantes, apresentam o mesmo valor de verdade, 

isto é, são semanticamente equivalentes.  

 

Para enfatizar: É necessário distinguir variação, variável e variante linguísticas. “É 

importante ter clareza dessa terminologia para evitar empregá-la de forma 

equivocada como, infelizmente, acontece com muita freqüência”, afirma Bagno 

(2007, p. 39). 

 

4.2 Variação linguística: agentes condicionadores 

 

Objetivo: Esclarecer que fatores diversos influenciam a variação linguística.  

 

Questão norteadora: Variação linguística, na perspectiva da Sociolinguística, é 

influenciada por diferentes agentes/fatores. Vocês saberiam apontar alguns deles? 

 

Para esclarecer: 

 

“[...] a face heterogênea imanente da língua é regular, sistemática, previsível porque 

os usos são controlados por variáveis estruturais e sociais. Eles podem ser agentes 

internos e externos ao sistema linguístico”. (MOLLICA, 2015, p. 27). 

 

“Quando um falante que pronuncia RA[S]PA ouve uma pessoa pronunciar RA[ς]PA, 

com o ‘s chiado’, essa variação de pronúncia logo chama a atenção, provoca alguma 

reação da parte do primeiro falante, que tem consciência da diferença - é muito 

provável que procure identificar seu interlocutor como proveniente de um estado ou 

de uma região diferente da sua. Aqui estamos diante de um tipo de variação que não 

é condicionada apenas linguisticamente, mas extralinguisticamente, isto é, 

condicionada por fator de ordem social - neste caso, a origem geográfica do falante.” 

(BAGNO, 2007, p. 41). 

 



55 
 

  

Para enfatizar: Dependendo do fenômeno a ser analisado, agentes externos podem 

ser mais relevantes do que os agentes internos, ou o contrário. Cabe ao estudioso 

definir aquele agente que julgar mais significativo para sua análise. 

 

4.3 Variação linguística: a influência dos agentes externos (não-linguísticos)  

 

Objetivo: Apresentar agentes externos que influenciam a variação linguística. 

 

Questão norteadora: Vocês têm ideia de quais são os agentes externos que mais 

influenciam a variação linguística? 

 

Para esclarecer: 

 

“Os principais fatores sociais que condicionam a variação linguística são o grau de 

escolaridade, o nível socioeconômico, o sexo/gênero, a faixa etária e mesmo a 

profissão dos falantes”. (COELHO et al, 2010, p. 78). 

 

Para exemplificar: 

 
TER X HAVER (com sentido de existir) e a influência dos  

fatores escolaridade e sexo 

 

Numa pesquisa sociolinguística feita por Vitório (2008), por um lado, a autora 

constatou: 

 
“São os alunos do ensino fundamental, ou seja, os alunos com menos anos de 

escolarização que tendem a usar mais a variante inovadora ‘ter existencial’, 

enquanto que os alunos do ensino médio apresentam um percentual maior de 

ocorrência da variante conservadora ‘haver existencial’”. (VITÓRIO, 2008, p. 102). 

 

Por outro lado, quanto ao sexo dos falantes, ela observou: 

 
“A variação ter e haver existenciais analisada ocorre sem distinção de sexo. Nossos 

números apontam que o verbo ter é usado em 65% pelos alunos do sexo masculino 
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contra 63% pelos alunos do sexo feminino, enquanto o verbo haver apresenta 35% 

para o fator masculino e 37% para o fator feminino”. (VITÓRIO, 2008, p. 102). 

 

Para enfatizar: Cada agente exerce influências diferenciadas sobre determinado 

fenômeno variável. Por exemplo, pesquisas sociolinguísticas revelam que a mulher 

tende a escolher a variante mais prestigiada socialmente quando essa variante não 

representa um caso de mudança em andamento. Já, quando se trata de processo 

de mudança, o homem tende a ser mais conservador do que a mulher no que se 

refere aos usos das estruturas linguísticas. 

 

4.4 Variação linguística: a influência dos agentes internos (linguísticos) 

 

Objetivo: Apresentar agentes internos que influenciam a variação linguística. 

 

Questão norteadora: Vocês saberiam apontar agentes internos, isto é, agentes 

estruturais que são capazes de influenciar a variação linguística? 

 

Para esclarecer: 

 

“É certo que, de início, os fenômenos escolhidos para análise pelos variacionistas, 

envolvendo principalmente diferenças de pronúncia, eram bem marcados 

socialmente. É certo ainda que, ao lado dos aspectos sociais, sempre se investigou 

a influência de variáveis (ou grupo de fatores) internos, isto é, de natureza linguística 

(fonológicos, morfofonológicos, sintáticos, semânticos, etc)”. (SILVA, 2003, p. 67). 

 

Para exemplificar:  

 

Na pesquisa de Vitório (2008), foi observada a influência do traço semântico 

do objeto sobre os usos de ter e haver: se animado (Tinha uma mulher no ponto...), 

se inaninado (Quando olhou no quintal havia um buraco e pás ao redor do buraco). 

O resultado indicou que o verbo ter é mais influenciado pelo traço animado e o verbo 

haver pelo inanimado. 
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Para enfatizar:  

 

“(...) As variáveis, tanto linguísticas quanto não-linguísticas, não agem isoladamente, 

mas operam num conjunto complexo de correlações que inibem ou favorecem o 

emprego de formas variantes semanticamente equivalentes”.  (MOLLICA, 2015, 

p.27). 

 

4.5 Variação linguística: caos ou regularidades? 

         

Objetivo: Destacar que o suposto caos linguístico é sistemático, regular.  

 

Questão norteadora: Por que a variação linguística é vista, por muitos, como um 

fenômeno caótico?  

 

Para esclarecer: 

 

“Justamente por acreditarem que a variação consiste numa espécie de caos 

organizado, cujos princípios merecem ser escrutinados, é que os sociolinguísticas 

voltaram a atenção para seu exame. [...] Esquivar-se de lidar com o caos é uma 

fraqueza humana nada desprezível e talvez por isso, e não exatamente por ignorar a 

variação, que a investigação linguística se conduziu de modo a excluí-la de seus 

critérios de relevância”. (CAMACHO, 2001, p. 61).  

 

 “A variação linguística é uma das características universais das línguas naturais que 

convivem com forças de estabilidade. Aparentemente caótica e aleatória, a face 

heterogênea imanente da língua é regular, sistemática e previsível, porque os usos 

são controlados por variáveis estruturais e sociais”. (MOLLICA, 2015, p. 27) 

 

Para enfatizar: 

 

“É mais do que justo que o professor explique, com base em teorias linguísticas 

consistentes, a origem e o funcionamento das variantes linguísticas estigmatizadas, 

que mostre as regras gramaticais que governam cada uma delas. Isso deixará claro  

que as formas alternativas à regra padrão tradicional não são caóticas nem confusas 
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nem incoerentes: muito pelo contrário, obedecem regras tão lógicas e consistentes 

quanto as que governam a opção-padrão e por isso podem ser explicadas 

cientificamente”. (BAGNO, 2007, p. 150-151).  

 

5 Atividade avaliativa 

 

Para complementar este módulo, em que o foco foi a variação e a influência 

de agentes internos e externos, propomos a leitura do artigo de Vitório (2015), “A 

competição Ter, Haver e Existir na Escrita Escolar”, publicado na Revista SIGNUM: 

Estud. Ling., Londrina, devendo o professor cursista relacionar, esquematicamente, 

os fatores condicionadores (e suas frequências) dos verbos analisados e entregar 

para o professor mediador no módulo seguinte. 
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MÓDULO 3: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM GÊNEROS MONITORADOS: 

AMOSTRA I 

 

1 Objetivos:  

 

1.1 Geral: Apresentar os usos de ter e haver, com sentido de existir, no gênero 

entrevista escrita, visando reconhecer que a variação linguística também ocorre em 

gêneros monitorados. 

 

1.2 Específicos: 

 

● Analisar as frequências de usos dos dois verbos no gênero pesquisado; 

● Perceber a influência do fator suporte nos usos dos dois verbos; 

● Destacar que os usos de ter e haver evidenciam um caso de mudança linguística. 

 

2 Conteúdo:  

 

2.1 Ter X Haver: uso variável no texto escrito? 

2.2 Ter X Haver: a influência do fator suporte 

2.3 Ter em substituição ao haver: um caso de erro? 

2.4 Ter X haver: um caso de mudança linguística 

 

3 Metodologia: 

 

Usando os próprios resultados da pesquisa feita por Santos (2019), 

demonstraremos a variação linguística envolvendo os verbos ter e haver com 

sentido de existir, visando mostrar que essa variação tem impacto sobre a língua 

escrita monitorada. Além disso, serão apresentados alguns fragmentos teóricos que 

possibilitam discutir a noção de “erro” e o fenômeno da mudança linguística. 

Novamente lembrando, outros fragmentos poderão ser acrescentados para 

fundamentar a discussão. 
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4 Explicitando o conteúdo 

 

4.1 Ter X Haver: uso variável no texto escrito? 

 

Objetivo: Demonstrar que ter e haver competem no âmbito da escrita formal. 

 

Questão norteadora: Como já explicitado no módulo anterior, para indicar 

existência, no português brasileiro, podemos recorrer a dois verbos, ter e haver, 

duas variantes semanticamente equivalentes. Numa pesquisa feita por Santos 

(2019), foi observado se o uso desses dois verbos é variável ou não num gênero 

que é considerado de estilo monitorado, a entrevista escrita. O que vocês acham: 

será variável ou não? Se for, qual variante será mais recorrente? 

          

Para demonstrar: 

Ter Haver 

OC % OC % 

76 42,2 104 57,8 

Fonte: Santos (2019) 

 

Para confirmar: Os usos indicam que ter e haver, com sentido de existir, são 

realmente variáveis, revelando que a regra prescrita gramaticalmente é a mais 

usada, o que evidencia o seu valor num texto de língua escrita. Mesmo assim, 

devemos reconhecer a presença do verbo ter, bastante acentuada, se compararmos 

os números das frequências.  

 

4.2 Ter X Haver: a influência do fator suporte 

 

Objetivo: Mostrar a influência do fator suporte sobre o uso variável de ter e haver. 

 

Questão norteadora: Que ter e haver constitui uma regra variável, é fato! Agora, 

resta-nos saber qual a influência do fator suporte sobre os usos desses verbos. Para 

testar isso, Santos (2019) considerou dois suportes: um jornal (A Tarde) e uma 

Revista (VEJA). Qual deles vocês acham que motivou mais o uso da variante que é 
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considerada de prestígio, no caso o verbo haver? E qual motivou mais o verbo ter? 

E por que hipotetizam isso? 

 

Para demonstrar: 

Jornal Revista 

Ter Haver Ter Haver 

OC % OC % OC % OC % 

71 55,5 57 44,5 05 9,6 47 90,4 

Fonte: Santos (2019) 

 

Para confirmar: De fato, a revista privilegia o verbo haver, confirmando o valor da 

variante de prestígio nesse tipo de suporte, em que a linguagem veiculada é de 

natureza estritamente formal. Já, no jornal, é o verbo ter o mais recorrente. Esses 

resultados indicam, portanto, que os dois veículos têm influência diferenciada quanto 

aos usos desses dois verbos. 

 

4.3 Ter em substituição ao haver: um caso de erro? 

 

Objetivo: Refletir sobre a noção de “erro”. 

 

Questão norteadora: Segundo a gramática normativa, para o sentido de existência, 

deve-se empregar o verbo haver e não verbo ter. Como lidar com essa regra se os 

resultados de Santos (2019) apontam que, inclusive no suporte de natureza mais 

formal, como a Revista VEJA, o ter é usado. Estaria esse veículo cometendo um 

“erro”?  

 

Para reforçar: 

 

“Um fato curioso observado com frequência é que o emprego de ter é muito 

produtivo na mídia, na escola e mesmo em situações em que se exige o uso da 

linguagem formal, mais monitorada, o que não tem gerado avaliação negativa por 

parte da sociedade, ou seja, não se observa preconceito. Quando não se observa 
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preconceito, a nova forma está sendo bem recebida pela sociedade”. (FREITAS; 

SOUSA, 2014, p. 168-169). 

 

“[...] na perspectiva das ciências da linguagem, ‘não existe erro na língua’. Se a 

língua é entendida como um sistema de sons e significados que se organizam 

sintaticamente para permitir a interação humana, toda e qualquer manifestação 

linguística cumpre essa função plenamente [...] A noção de ‘erro’ [...] se prende a 

fenômenos sociais e culturais [...]” (BAGNO, 2007, p. 61). 

 

4.4 Ter X haver: um caso de mudança linguística 

 

Objetivo: Reforçar que o uso de ter e haver indica um caso de mudança linguística. 

 

Questão norteadora: Pesquisas sociolinguísticas têm demonstrado que a 

substituição de haver por ter é bastante produtiva, tanto em língua falada quanto em 

língua escrita, o que indica um processo de mudança já bastante avançado na 

língua portuguesa. A propósito da mudança, como vocês lidam com ela em sala de 

aula?  

 

Para reforçar: 

 

“[...] as mudanças de uma língua devem ser compreendidas como movimentos que 

se iniciam no instante em que um indivíduo produz seu discurso para um interlocutor 

específico, em uma situação comunicativa determinada. Se por um lado a produção 

discursiva é limitada pelas restrições já consagradas na gramática da língua, por 

outro constitui um processo criativo no qual o falante recria formas e estende 

sentidos de acordo com suas limitações cognitivas e as necessidades comunicativas 

impostas contextualmente”. (MARTELOTTA, 2015, p. 61). 

 

“O professor deve [...] conscientizar o aluno de que as inovações não devem ser 

vista como defeitos, mas como regras sistemáticas da própria língua; de que 

julgamentos sociais são atribuídos às variantes que não fazem parte do modelo 

idealizado como padrão-culto, de modo a orientá-lo a fazer as escolhas conscientes. 

Por conta do prestígio social que a escrita tem em nossa cultura, o professor deve 
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apresentar ao aluno as formas e funções que são tidas como conservadoras, mas 

reconhecendo que as inovadoras também têm sua importância, seja em língua 

falada, seja em língua escrita, seja em estilo mais monitorado, seja em estilo menos 

monitorado. Afinal, todas fazem parte do sistema linguístico!” (KANTHACK, 2017, p. 

255). 

 

5 Atividades avaliativas 

 

Para este módulo, será solicitado que o professor cursista verifique, na 

prática, como o verbo ter e o haver, com valor existencial, são recebidos pelos seus 

alunos. O professor cursista deverá selecionar enunciados, de gêneros textuais 

diversos, nos quais estejam presentes esses verbos, e apresentar aos alunos, 

provocando neles reflexões sobre os usos de cada verbo. Como resultado da 

pesquisa, ele deverá elaborar um relatório do que ouviu dos alunos a respeito dos 

usos, para, no próximo módulo, apresentar aos colegas e ao professor mediador do 

curso. 
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MÓDULO 4: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM GÊNEROS MONITORADOS: 

AMOSTRA II 

 

1 Objetivos: 

 

1.1 Geral: Apresentar os usos de ter + de e ter + que seguidos de verbo infinitivo e 

com valor de obrigatoriedade, para demonstrar que se tratam de duas estruturas 

com o mesmo valor de verdade.  

 

 1.2 Específicos: 

     

 Analisar o uso variável de ter + de e ter + que seguidos de verbo infinitivo em 

textos monitorados; 

 Observar a influência do fator suporte nos usos das duas estruturas; 

 Constatar que os usos contrariam regras da tradição gramatical. 

 

2 Conteúdo:  

 
2.1 Ter de fazer X ter que fazer: uso variável no texto escrito? 

2.2 Ter de fazer X ter que fazer: a influência do fator suporte 

2.3 As frequências: o que elas indicam?  

2.4 Afinal: ter de ou ter que? 

 

3 Metodologia: 

 

   A partir dos resultados da pesquisa realizada por Santos (2019), apresentaremos 

os dados estatísticos que demonstram a frequência de uso das estruturas formadas 

pelas locuções ter + de e ter + que seguidos de infinitivo, duas estruturas que 

apresentam mesmo valor de verdade, mas que são usadas de forma diferente pelos 

falantes de língua portuguesa. Fragmentos teóricos também serão apresentados 

para fundamentar algumas discussões. 
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4 Explicitando o conteúdo: 

 

4.1 Ter de fazer X ter que fazer: uso variável no texto escrito? 

 

Objetivo: Demonstrar que ter + de e ter + que também competem no âmbito da 

escrita formal. 

 

Questão norteadora: Na comunicação diária e mesmo no contexto escolar, qual 

será a estrutura linguística mais utilizada: ter + de + fazer  ou  ter + que + fazer? 

Qual dessas estruturas causa estranheza ao falante nativo do português brasileiro? 

 

Para demonstrar: 

Ter + que Ter + de 

OC % OC % 

56 65,1 30 34,9 

Fonte: SANTOS (2019) 

 

Para confirmar: Pelos números, percebemos que o uso da variante ter + que 

prevalece sobre a variante ter + de, mesmo em textos que requerem um certo grau 

de monitoramento linguístico. Isso indica que há uma mudança em curso e que a 

estrutura linguística não aceita pela gramática normativa, consolidada no registro 

oral, tem forte incursão na língua escrita.  

 

4.2 Ter de fazer X ter que fazer: a influência do fator suporte 

 

Objetivo: Precisar a influência do fator suporte no uso das variantes ter + de + fazer 

ou ter + que + fazer em entrevistas editadas e publicadas na revista VEJA e no 

jornal A TARDE.  

 

Questão norteadora: Embora as pessoas não se atenham às características do 

fator suporte e consequente influência que ele exerce sobre o uso da língua(gem), 

há de se perguntar: será que o jornal A TARDE, publicado diariamente e de alcance 

estadual, segue os mesmos critérios da revista VEJA, cujas  entrevistas são 
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padronizadas, editadas  e publicadas mensalmente em todo território nacional? Em 

que medida esses critérios depreendidos na formatação desses suportes 

condicionam o uso das duas estruturas linguísticas em duelo no texto formal escrito? 

 

Para demonstrar: 

Jornal Revista 

Ter + de Ter + que Ter + de Ter + que 

OC % OC % OC % OC % 

13 19,4 54 80,6 17 100 0 0 

Fonte: SANTOS (2019) 

 

Para confirmar: Os resultados indicam dois contrastes: por um lado, a revista faz 

uso categórico da variante de prestígio, e, por outro, o jornal faz uso variado das 

duas estruturas, sendo que a escolha mais frequente é da estrutura que não é 

recomendada como padrão. No jornal temos evidente a chamada mudança em 

progresso, que reflete uma situação de duelo de morte entre as variantes, como 

afirma Tarallo (1986).  

 

Para complementar:  

 

“As variantes linguísticas se enfrentam em um duelo de contemporização, por sua 

subsistência e co-existência, ou, mais fatalisticamente, em um combate sangrento 

de morte.” (TARALLO, 1986, p. 5). 

 

“Nem tudo o que varia sofre mudança; toda mudança lingüística, no entanto, 

pressupõe variação. Variação, portanto, não implica mudança; mudança, sim, 

implica sempre variação. Mudança é variação!” (TARALLO, 1986, p. 63). 

 

4.3 As frequências: o que elas indicam? 

 

Objetivo: Demonstrar o impacto das frequências sobre o fenômeno variável.  
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Questão norteadora: A regra prescrita pela gramática normativa tradicional 

aconselha que se deve usar ter + de + fazer e não ter + que + fazer. Diante da 

frequência de uso constatada no jornal, na pesquisa de Santos (2019), o que 

podemos concluir em relação à escolha da variante que seria, a princípio, 

condenada pela prescrição? 

 

Para reforçar: 

 

“Há certos usos consagrados na fala, e até na escrita, que, a depender do estrato 

social e do nível de escolaridade do falante, são, sem dúvida, previsíveis. Ocorrem 

até mesmo em falantes que dominam a variedade padrão, pois, na verdade, revelam 

tendências existentes na língua em seu processo de mudança que não podem ser 

bloqueadas em nome de um ‘ideal linguístico’ que estaria representado pelas regras 

da gramática normativa”. Certos usos “são indícios da existência, não de uma norma 

única, mas de uma pluralidade de normas, entendida, mais uma vez, norma como 

conjunto de hábitos linguísticos, sem implicar juízo de valor”. (CALLOU, 2007, p. 23). 

 

4.4 Afinal: ter de ou ter que? 

 

Objetivo: Relativizar o uso das variantes ter + de e ter + que seguidos de infinitivo 

em textos monitorados.  

 

Questão norteadora: A sociedade brasileira sempre foi marcada pela polarização 

linguística estabelecida pelos conceitos de ‘certo’ e ‘errado’ propostos pela 

gramática normativa tradicional. Atualmente, a Sociolinguística tem tratado essa 

questão de outra maneira, concebendo a alternância de uso como um fenômeno 

comum e próprio das línguas naturais. Como você lidaria com essas variantes em 

sala de aula? 

 

Para reforçar: 

 
“Quando faz uso da língua, o falante não só aplica as regras para obter sentenças 

bem formadas, mas também faz uso de normas de adequação definidas em sua 

cultura. São essas normas que lhe dizem quando e como monitorar seu estilo. Em 
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situações que exijam mais formalidade, porque está diante de um interlocutor 

desconhecido ou que mereça grande consideração, ou porque o assunto exige um 

tratamento formal, o falante vai selecionar um estilo mais monitorado; em situações 

de descontração, em que seus interlocutores sejam pessoas que ele ama e em 

quem confia, o falante vai se sentir desobrigado de proceder a um vigilante 

monitoramento e pode usar estilos mais coloquiais”. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 

73).   

 

“Todo e qualquer indivíduo varia a sua maneira de falar, monitora mais ou menos o 

seu comportamento verbal, independentemente de seu grau de instrução, classe 

social, faixa etária etc. Trata-se de um comportamento que é adquirido muito 

rapidamente no convívio social [...] O monitoramento da fala, sobretudo quando se 

trata de exibir respeito e consideração pelos outros, faz parte do aprendizado das 

normas sociais que prevalecem em cada cultura, normas que são aprendidas por 

observação e imitação, mas também ensinadas explicitamente às crianças pelos 

pais e outros adultos. No caso do monitoramento da escrita, ele vai depender, é 

claro, do grau de letramento do indivíduo, isto é, o grau de inserção na cultura da 

leitura e da escrita. Uma pessoa que foi alfabetizada, mas não ultrapassou os 

primeiros anos da escola formal nem criou o hábito de ler e escrever com 

freqüência, certamente não vai dispor dos mesmos recursos de monitoramento 

estilístico de alguém que cursou a universidade [...]” (BAGNO, 2007, p. 45-46). 

 

“O continuum oralidade-letramento nos indica se a atividade verbal naquele 

momento da interação está mais próxima das práticas orais ou mais próxima das 

práticas letradas, ou seja, práticas que de algum modo se apoiam na leitura e na 

escrita. Durante uma mesma aula, por exemplo, a professora pode alternar entre 

esses dois tipos de práticas: quando se dirige aos alunos para chamar sua atenção, 

para pedir alguma mudança de atitude deles, para contar a eles alguma história ou 

comentar algum relato de experiência pessoal feito por eles, a professora está no 

universo da oralidade, e seu modo de falar certamente vai trazer as marcas disso. 

Se logo, em seguida, ela começa a explicar algum conceito que está sendo 

estudado, usando terminologia própria da disciplina, ou se escreve algo na lousa e 

comenta, ou se lê em voz alta um texto escrito, sua fala decerto apresentará 

características diferentes da que apresentava ainda há pouco. Por exemplo, na 
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conversa com os alunos ela pode dizer coisas como ‘pêxe’, ‘bêjo’, ‘falá’, ‘as coisa’, 

‘ocês’, ‘fazemo’, enquanto na atividade mais marcada pelas práticas de letramento é 

provável que ela use formas como ‘peixe’, ‘beijo’, ‘falar’, ‘as coisas’, ‘vocês’, 

‘fizemos’, mais próximas da ortografia oficial e das regras normativas.” (BAGNO, 

2007, p. 56). 

 

5 Atividades avaliativas: 

 

Para certificar sobre os usos de ter de e ter que, o professor cursista poderá 

fazer em sala de aula, com seus alunos, uma pergunta-enquete do tipo: qual das 

estruturas você usaria numa situação comunicativa diária? EU TENHO DE FAZER 

UMA PROVA AMANHÃ ou  EU TENHO QUE FAZER UMA PROVA AMANHÃ. Cada 

aluno responderia em uma folha individual, identificando com seu nome. De posse 

das respostas, o professor poderá fazer um levantamento quantitativo, na lousa, 

indicando quantos meninos responderam a variante padrão e quantos responderam 

a variante não padrão. O mesmo seria feito com as meninas.  O objetivo é mostrar 

para os alunos que cada um faz um uso apropriado. E que nem sempre a variante 

padrão é a que é mais usada. O professor também poderá solicitar que os alunos 

façam a mesma pergunta-enquete a outras pessoas, para, depois, relatar em sala o 

que foi mais constatado. Ao final, o professor deverá promover a reflexão 

sociolinguística, no sentido de preparar o aluno para os usos adequados das 

estruturas linguísticas. Para avaliação, no módulo seguinte, o professor-cursista 

deverá apresentar um relato dessa experiência em sala de aula, correlacionando-a 

com os princípios teóricos da Sociolinguística estudados no módulo anterior. 

 

6 Referências: 
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Estadual de Santa Cruz, Ilhéus – BA, 2019.  
 
TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática, 1986. 

 

MÓDULO 5: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: COMO PESQUISÁ-LA?  COMO TRATÁ-

LA EM TERMOS QUANTITATIVOS? 

 

1 Objetivos: 

 

1.1 Geral: Capacitar os docentes-cursistas para que possam realizar, com seus 

alunos, pesquisa de cunho sociolinguístico. 

 

1.1  Específicos: 

 

 Reconhecer a importância da prática da iniciação científica em sala de aula; 

 Orientar o passo a passo da pesquisa sociolinguística; 

 Realizar pesquisa sociolinguística seguindo as orientações apresentadas. 

 

2 Conteúdos:   

 
2.1 A iniciação científica em sala de aula. 

2.2 Pesquisa sociolinguística: como coletar e analisar variantes em uso? 

 

3 Metodologia 

 

Primeiro, numa perspectiva teórica, serão promovidas discussões sobre a 

relevância do fazer científico em sala de aula. Segundo, numa perspectiva prática, 

será apresentado o passo a passo para a realização de uma pesquisa 

sociolinguística, uma prática a ser empreendida pelo professor-cursista em sala de 

aula com seus alunos. 
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4  Explicitando o conteúdo: 

 

4.1 A iniciação científica em sala de aula 

 

Objetivo: Destacar a importância de práticas de pesquisa em sala de aula para lidar 

com fenômenos de variação linguística. 

 

Questão norteadora: No que diz respeito ao objeto língua, o que a prática de 

pesquisa em sala de aula pode possibilitar ao aluno? 

 

Para reforçar: 

 

“Em vez de REPRODUZIR um conjunto de idéias prontas, de dogmas e 

preconceitos sem reflexão sobre eles, a escola deve colaborar para que o aluno 

possa PRODUZIR o seu próprio conhecimento. E como isso é possível? Com uma 

única ferramenta: a pesquisa. É investigando, explorando, pesquisando a realidade 

dos fatos que nós podemos construir, produzir nosso próprio conhecimento, 

descobrir o verdadeiro funcionamento das coisas, que muitas vezes poderá ser 

diferente daquilo que a tradição nos ensinou” (BAGNO, 2004, p. 58). 

 

“A pesquisa nos permite conhecer melhor a distância entre a norma-padrão pregada 

pela tradição gramatical e as variedades cultas (e também as outras, não-cultas) 

realmente empregadas pelos falantes brasileiros de português. Com base nos dados 

coletados, poderemos refletir sobre essas diferenças, tentar encontrar explicações 

científicas para elas e, assim, produzir o nosso próprio conhecimento gramatical” 

(BAGNO, 2004, p. 58). 

 

“A pesquisa estimula o desenvolvimento da habilidade investigativa, da intuição, da 

análise crítica, da interpretação, do questionamento dos conhecimentos 

cristalizados, da abertura para o novo etc. [...] A pesquisa favorece a autonomia da 

professora. Promove sua independência em relação ao material didático já existente.  

A docente pode criar seu próprio material didático, pode ser autora de seu próprio 

material, pode recorrer a múltiplas fontes de informação no momento de dirimir 

dúvidas e levantar hipóteses explicativas.” (BAGNO, 2007, p. 195-196). 
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4.2 Pesquisa sociolinguística: como coletar e analisar variantes em uso? 

 

Objetivo: Orientar os professores-cursistas a realizarem uma pesquisa prática 

usando a metodologia sociolinguística. 

 

Questão norteadora: Na perspectiva da Sociolinguística, a variação pode ser 

descrita e analisada sistematicamente. Vocês sabem como fazer uma pesquisa de 

caráter sociolinguístico? 

 

Como realizar a pesquisa: 

 

Primeiro, você deve definir o fenômeno variável, por exemplo, ter X haver – 

com sentido de existir. Temos então duas variantes, ambas indicando o mesmo 

valor de verdade. Lembrando: as duas estão em competição no português brasileiro. 

Então, onde observar isso? Em que contexto?  

Partimos, então, para a o segundo passo: escolher o corpus, se de língua 

falada, se de língua escrita, produzidas por falantes com quais perfis: homens, 

mulheres, novos, velhos, escolarizados, não-escolarizados, urbanos, rurais, enfim, 

podem ser levados em consideração vários critérios sociais. Lembrando: aspectos 

sociais são agentes condicionadores, podendo, portanto, exercer papéis 

diferenciados sobre o fenômeno variável. 

Com as variáveis e o corpus definido, o próximo passo é formular as 

hipóteses de trabalho. Para cada uma das variantes, por exemplo, ter X Haver, 

poderá fazer uma previsão: qual será mais usada? Qual será menos usada? Qual o 

impacto dos fatores sociais? Enfim, as hipóteses serão formuladas em função do 

que está sendo investigado. 

O próximo passo é a coleta e a operacionalização dos dados: nessa etapa, 

deverá localizar todas as ocorrências da variável pesquisada, fazer o levantamento 

quantitativo (contar quantos casos da variante ter e quantos casos da variante 

haver) e organizar os dados em tabelas ou gráficos. 

A última etapa consiste na interpretação dos dados: o que os números 

indicam? Um caso de variação? Um caso de mudança? Mais uso da variante padrão 
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ou da não padrão? Qual fator teve papel relevante no processo? Os resultados 

confirmam ou não as hipóteses levantadas? São essas perguntas que deverão ser 

respondidas mediante os dados coletados. 

 

Para reforçar:  

 

“Devemos lutar para criar uma pedagogia da variação linguística, em que a língua 

seja sempre vista como heterogênea, variável e mutante, sujeita às vicissitudes e 

peripécias da vida em sociedade. Em vez de tentar ensinar somente a regra A ou 

somente a regra B, como se elas fossem mutuamente excludentes, é possível 

transformar em objeto e objetivo de ensino a própria existência de A e B, e o 

convívio das duas! (BAGNO, 2007, p.116). 

 

Para exemplificar uma amostra prática: 

 

“O professor, estudando com seus alunos os pronomes relativos, propôs, 

inicialmente, que eles pesquisassem, numa gramática normativa, a descrição 

desses pronomes e as orientações de uso ali prescritas. Em seguida, que se 

dividissem em pequenos grupos e escolhessem, cada um deles, um texto de 

qualquer gênero (artigo, reportagem, anúncio, propaganda, carta de leitor etc.) 

publicado em jornais e revistas naqueles dias. Escolhido o texto, que destacassem 

ali todos os pronomes relativos utilizados, quantificando essas ocorrências. Feita a 

pesquisa, os alunos, ao apresentarem esses resultados na sala de aula, perceberam 

a incidência marcadamente maior de certos pronomes em relação a outros: muito 

mais o pronome que e nenhuma ou quase nenhuma ocorrência dos pronomes cujo e 

quanto. O professor solicitou, então, ao seu colega de Estatística que ensinasse 

àqueles alunos como construir um quadro estatístico usando o código de barras 

para aí representar os resultados obtidos na sua pesquisa. Transcrevo uma das 

conclusões desses alunos:  

-- Olha só, professor: no nosso gráfico, a gente teve ele todo verde porque só 

encontramos o ‘que’. Os outros não encontramos. Isso mostra que a nossa língua tá 

mudando né?” (CYRANKA, 2016, p. 173). 
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 5 Atividade avaliativa: 

  

Propor que os professores-cursistas realizem pesquisa em sala de aula com 

seus alunos, seguindo as orientações apresentadas. Para tanto, pode orientar que 

os alunos se organizem em grupos para a escolha de gêneros textuais (entrevista, 

reportagem, textos de opinião etc.) publicados em jornais de nossa microrregião, 

para pesquisar o uso das variantes TER X HAVER, por exemplo, formulando 

inicialmente hipóteses sobre o que está sendo pesquisado. Após a escolha, orientar 

quanto à coleta dos dados: identificar as variantes; quantificar cada uma delas 

(contar e transformar em percentual – pode pedir ajuda do(a) professor(a) de 

matemática para fazer isso), no sentido de verificar qual foi mais recorrente: se TER, 

se HAVER;  em qual jornal houve mais casos de uma e de outra? Em qual gênero 

foi mais usado a variante prescrita? Em qual foi a variante que não é prescrita? Ao 

final, cada grupo deverá apresentar os resultados encontrados. Nesse momento, o 

professor pode mediar uma reflexão sociolinguística, por meio de questões como: o 

uso de TER deve ser considerado “erro”? afinal, o que vocês entendem por “erro”? 

devemos falar em variante “certa” e variante “errada”? qual é o valor social de uma 

variante como HAVER? vocês a usam? quando e como? São questões que podem, 

de fato, ser levantadas ao final de um levantamento que mostra a realidade 

linguística de uma língua. 

De posse dos registros dessa experiência realizada com os alunos, o 

professor-cursista deverá fazer um relatório de pesquisa a ser apresentado num 

encontro final a ser definido pelo professor mediador, onde deverá apresentar os 

resultados da pesquisa feita pelos seus alunos, no intuito de confrontar o que cada 

turma e cada professor constataram a respeito da regra variável pesquisada. Nesse 

momento final, o professor cursista poderá relacionar os resultados da pesquisa com 

fundamentos que aprendeu da Sociolinguística. 

 

6 Referências: 

 
BAGNO, Marcos. Português ou brasileiro? um convite à pesquisa. 4. ed. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2004. 
 
BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação 
linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
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CONCLUSÕES 

 

 A realização desta pesquisa, no âmbito do mestrado do 

PROFLETRAS/UESC, possibilitou-nos verificar, na prática, usos efetivos envolvendo 

o verbo ter em dois tipos de estruturas que estão em competição no português 

brasileiro. Foram elas: verbo ter X verbo haver, com valor existencial, e ter auxiliar 

modal na estrutura ter de e ter que seguida de verbo infinitivo, com sentido de 

necessidade ou obrigação.  

 A análise do corpus (entrevistas escritas veiculadas no ano de 2017, em dois 

suportes, Revista Veja e Jornal A Tarde) evidenciou, por um lado, um uso variado do 

verbo ter e do verbo haver, com a frequência mais acentuada da segunda variante, o 

que contrariou uma de nossas hipóteses, pois o esperado era que o verbo ter fosse 

mais frequente. Por outro, quando levado em consideração o fator suporte, 

verificamos uma diferença acentuada entre eles: de um lado, a revista privilegia o 

verbo haver, do outro, o jornal indicia uma frequência maior do verbo ter.  

 Quanto a segunda regra pesquisada, ter + de e ter + que, os resultados 

apontaram a variante não padrão como a mais recorrente, confirmando a hipótese 

levantada. Diferentemente do ter X haver, que teve uma diferença acentuada entre 

os dois suportes, ter + de foi usado categoricamente na revista, isto é, não houve 

variação. Já, no jornal, a variante não recomendada como padrão, ter + que, foi a 

mais frequente, evidenciando que essa escolha, por parte do falante, não prejudica a 

qualidade da informação veiculada. Ou seja, mesmo havendo um processo de 

revisão e monitoramento da escrita, isso não impediu que o uso de estruturas 

contrárias às regras prescritas pela gramática tradicional fosse recorrente. 

 Essa constatação põe em evidência um dos princípios básicos da 

Sociolinguística, o de que o uso diferenciado dessas variantes indica o dinamismo 

que envolve a língua e os falantes, podendo isso ser captado por uma metodologia 

como a que utilizamos nesta pesquisa. Também evidenciamos, por meio dos 

pressupostos estudados, as contribuições que essa área da Linguística tem 

proporcionado para o ensino da diversidade linguística. Compreendemos que nós, 

professores de língua portuguesa, devemos ter um olhar mais criterioso e ponderado 

sobre o fenômeno da variação linguística, e que possamos buscar fundamentos 

teóricos consistentes para abordar o tema em sala de aula.  



77 
 

  

          Foi pensando nisso que elaboramos nossa proposta didática, um curso de 

formação continuada, organizado em módulos, com o objetivo de proporcionar, aos 

professores do Ensino Fundamental II, fundamentos teóricos básicos e necessários 

para que possam melhor lidar com a questão da variação linguística em sala de 

aula. 

 Falando desse nosso lugar, de professor do Ensino Fundamental II, 

reconhecemos a necessidade de capacitação fundamentada em pressupostos 

sociolinguísticos, de modo que forneçam subsídios para que professores lidem de 

forma adequada com as diversas possibilidades que a língua nos oferece para a 

comunicação. Tendo essa consciência, a proposta de curso de formação continuada 

que sugerimos no terceiro capítulo visa justamente suprir essa lacuna, de apresentar 

a Sociolinguística e suas contribuições para o tratamento adequado da variação 

linguística em sala de aula. Claro que, em nossa proposta, apenas alguns aspectos 

envolvendo variação linguística foram contemplados. Sabemos que muitos outros 

merecem também ser abordados em cursos como o que propomos. Sendo assim, 

nossa proposta de curso é aberta, pois outros tópicos podem ser acrescentados, de 

acordo com a necessidade de cada grupo de professores a ser formado. 
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ANEXOS 

I: 
JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

LOCAL: Salvador-BA.              
DATA:   02 / 09 /2017. 

 

IDENTIFICAÇÃO  

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Advogado.  

VERBO   TER  

  
FORMA  SIMPLES 

 
FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01.     “Isso depende muito da andamento 
do processo, entretanto as famílias 
têm que receber de imediato o 
DPEM—seguro obrigatório de 
embarcações.”(p. A 4)  

02.   
  

  “ ...cada uma das famílias tem que 
receber o valor de R$ 13.500, 
independente de qualquer coisa.”(p. A 
4) 

TOTAL 00 00 00 02 

    

II: 
JORNAL “ A TARDE’: ENTREVISTA  

LOCAL:  Salvador-BA.             
DATA:02/09/2017 . 

 

                                  
IDENTIFICAÇÃO: 

GÊNERO/SEXO: Feminino. 

 

FORMAÇÃO: Diretora e Roteirista de 
Cinema 

 

VERBO   TER  

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 
 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + 
QUE(2) 

01. “ Exatamente. Também teve esse 
momento de tristeza da perda dele.” (p.2) 

   

TOTAL 01 00 00 00 

 

III: 
JORNAL “ A TARDE’: ENTREVISTA  

LOCAL:  Salvador-BA.             
DATA:02/09/2017 . 

 

                          IDENTIFICAÇÃO: 
GÊNERO/SEXO: Masculino. 

 

FORMAÇÃO: Arquiteto e Urbanista.  

VERBO   TER  

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 
 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 2) AUXILIAR + 
QUE(3) 

01. “O BIM só existe por ter 
internamente um sistema robusto 
centralizado de um banco de dados 
que integra todos os seus 
componentes.” (p. 2) 

“Atualmente há várias 
opções no computador 
que facilitam o trabalho, 
...” (p. 2). 

  

02  “Se mais de um 
profissional estiver 
trabalhando no projeto, 
há uma integração 
precisa da participação 
de todos esses 
profissionais.”(p. 2). 

  

TOTAL 01 02 00 00 
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IV: 
JORNAL ‘A TARDE’ : ENTREVISTA  

LOCAL: Salvador-BA.    
DATA:  03/09/2017. 

 

IDENTIFICAÇÃO: 
GÊNERO/SEXO: Feminino. 

 

FORMAÇÃO: Cantora  

                                                                                   VERBO   TER    

 FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR 
+ DE ( 1 ) 

AUXILIAR + QUE(2) 

01. “Mas ainda tinha novos degraus a alcançar.”(p. 
19) 

   “ Tudo muito 
ensaiado, a água 
tinha que  cair no 
lugar certo, ...” 

02. “... e nem precisa saber também, porque tem 
coisas que a gente passa e sofre para o nosso 
crescimento, não para ficar chorando.”(p. 19) 

 
 

   

03. “Tinha algumas músicas que Roque não 
concordava.”  (p. 21) 

   

Total 03 00 00 01 

  

 V: 
                                              JORNAL “ A TARDE’: ENTREVISTA  

 
LOCAL:  Salvador-BA. 
DATA:03/09/2017 . 

 

IDENTIFICAÇÃO: 
GÊNERO/SEXO: Masculino. 

 

FORMAÇÃO: Administrador e Provedor da Santa Casa da 
Bahia. 

 

                                           VERBO   TER  

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS:  
TER(EXISTIR) 

 
HAVER(EXISTIR) 

 
AUXILIAR + DE      

( 1 ) 

 
AUXILIAR + 

QUE(2) 
 

01. “Principalmente, no terceiro setor, a 
associação de instituições é importante 
porque se fortalece e tem muita coisa a 
ganhar se houver um trabalho conjunto.”(p. 
A 7) 

Além disso, há 
outras melhoras de 
investimentos em 
energia, temos 
projeto de energia 
solar...” 
 

 “Agora, eu acho 
que tinha que 
ajustar esses 
valores à 
realidade.” (p. A 7). 

02. “E também pelo trabalho que ela faz, pois 
tem um alcance social muito grande. (p. A 
7). 

  “... porque R$ 5 
milhões não tem 
que atender com 
qualidade.”(p. A 7). 

03. “Conseguimos reverter no Brasil o quadro 
de abandono ao tratamento, praticamente 
não tem mais, e  conseguimos  com esse 
envolvimento de governos...”(p. A 7). 

  “... o pessoal dava 
uma casa, um 
terreno, mas temos 
que trabalhar com 
doações de uma 
maneira diferente.”( 
p.A.7) 

04 “Isso ao longo do tempo foi mudando, não 
tem mais famílias ricas como tinha 
antigamente e a Santa Casa precisa 
sobreviver.”(p. A7). 

   

05 “Muitos se impressionam quando vêm nos 
visitar, pois dizem que a Santa Casa é um 
patinho feio e, quando começam a 
conhecer, olham o que tem lá dentro é o 
que tem de mais novo no mercado.”(p.A7) 

   
 

 06 01 03 03 
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VI: 
                                                                          JORNAL ‘A TARDE’ : ENTREVISTA  

LOCAL:  Salvador --BA.    
DATA: 04/09/2017. 

 

IDENTIFICAÇÃO: 
GÊNERO/SEXO: Masculino. 

 

FORMAÇÃO: Engenheiro Civil e Ex-Deputado Federal  

VERBO   TER  

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + 
DE(1) 

AUXILIAR + QUE(2) 

01.  “Então,  há muitos esforços em prol 
da manutenção dos 
empreendedores na formalidade.” 
(p. B 3). 

 “...ainda temos que lidar com os 
índices de inadimplência que, 
apesar dos esforços de orientação 
do Sebrae e outras instituições, 
ainda são altos.” (p.B 3). 

Total: 00 01 00 01 

 

 VII 
                                                      JORNAL “ A TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL:  Salvador-BA.             
DATA:10/09/2017. 

                                                                                                                       

IDENTIFICAÇÃO:   
GÊNERO/SEXO: Masculino.  

 

FORMAÇÃO: Cineasta.  

                                VERBO   TER  

   FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS:      TER(EXISTIR)       HAVER(EXISTIR)   AUXILIAR + 
DE (1)) 

AUXILIAR + QUE(2)  

01.  “Tinha um professor extraordinário 
que me ensinou a gostar de 
fotografia.” (p.10) 

“Não, eu ainda estou 
buscando esse 
momento. Não há a 
menor chance de eu 
ter certeza de que eu 
sei o que estou 
fazendo.”     (p. 10) 

 “...se é uma homenagem 
pelo que você fez, o que eu 
vou fazer daqui pra frente  
tem que ser no mínimo 
igual ou melhor do que eu 
já fiz.”(p. 10)  

02. “Tem um fato marcante na minha 
vida de criança.”(p.10) 

   

03.  “ Porque tem diretor, tem o criador, 
e tem o mestre.” (p. 10) 

   “Daí eu pensei que tinha 
que provar para mim 
mesmo que eu não podia 
mentir.” (p. 10).  

04.  “ Não há  a menor chance de que 
ter certeza de que eu sei o que eu 
estou fazendo.”(P.10) 

   “ Mas quando eu olho para 
um objeto, para o que eu 
tenho que eliminar, para 
fazer a representação 
daquela imagem, o meu 
comportamento diante 
daquilo é sempre o 
mesmo.” (p.11) 

05.  “ Não tem nada mais subjetivo do 
que uma lente.”(p. 11) 

     

Total 07 01 00 03 
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VIII 
JORNAL ‘A TARDE’ : ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.    
DATA:  10/09/2017.   
                                                                                                                       

                               
IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Feminino.        

 

FORMAÇÃO: Empresária  

                                                                                                  VERBO   TER   

   FORMA SIMPLES     FORMA        COMPOSTA 

EXEMPLOS:                                        TER(EXISTIR)  HAVER(EXISTIR)     AUXILIAR + 
DE  (1)  

AUXILIAR + QUE(2)  

01.   “Se não tiver os números certos, o controle 
do seu negócio...” (p. B 3) 

     “ Tem que 
preservar. 
Normalmente as 
pessoas desistem 
um pouco fácil das 
coisas.” (p. B 3)  

02.  “ Você pode notar que lá só tem homens, e eu 
sou a única mulher que participou do livro.” (p 
B 3) 

     

03.   “ Foi muito bacana. Tem nove milhões de 
crianças sem creche no Brasil,  e nós 
colocamos quase duas mil crianças de volta na 
creche. É uma coisa que precisaria ter 
continuado.” (p. B 3). 

  
 

  
  

  
 

04. “ Eu construí creches em algumas cidades 
onde não tinha nenhuma.”(p. B 3) 

   

Total 04 00 00 01 

 

XIX 
                  JORNAL ‘A TARDE’ : ENTREVISTA  

 LOCAL:  Salvador --BA.    
DATA:  10/09/2017.   
                                                                                                                       

IDENTIFICAÇÃO: 
GÊNERO/SEXO: Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Ator.  

VERBO   TER  

 FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTI
R) 

AUXILIAR + DE(1) AUXILIAR + 
QUE(2) 

01.    
 Acho que o Pacheco é uma tentativa de 
representar o que tem de mais corrupto em 
nós.”(p. 2) 

 “Tentei, 
obviamente, 
procurar o que 
há de corrupto 
em mim.” (p.2) 

    

02.  “Tem uma parte de mim que é egoísta e quer 
sobrevier. Tem outra parte de mim magoada, 
outra generosa que tem bastante esperança 
no que eu posso ser—e no que o Brasil pode 
ser também.” (p. 2). 

     

Total: 04 01 00 00 

 

X 
                                                JORNAL ‘A TARDE’ : ENTREVISTA  

LOCAL:  Salvador --BA.    
DATA:  17/09/2017.   
                                                                                                                       

                   IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Deputado Federal.   

                                                                                                         VERBO   TER   

 FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + 
DE(1) 

AUXILIAR + QUE(2) 
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01.  “ O cara que pisa no pescoço da mãe 
preocupado com índio? Tem coisa 
esquisita aí.” (p. B 2)  

     “Tem que ter 12 
ministérios que você 
saiba quem é o 
comandante e as 
características daquele 
cara.” (p. B 2) 

02.  “ Tem gente no MP o tempo todo em cima 
do cara. Eu acabo com isso aí na lei.”      
(p. B 2) 

    “Tem que ser um cara 
formado em pelo ITA, 
pelo IME, pela 
UNICAMP. Um 
engenheiro que tenha 
uma vida de trabalho 
voltada para esse 
campo.”  (p. B 2) 

03. “Primeiro, que tivesse uns 12 ministérios. 
(p. B 2) 

   

 
04. 

 

 “Você pode ver, no Rio de Janeiro tem um 
decreto que demarcou a estação ecológica 
dos Tamoios, em Angra dos Reis.”           
(p. B 2) 

  
 

  
 

  “Tem que ver onde 
estão as fábricas de 
marajás.”  (p. B 2) 

05. “ E se o  cara do MP falar o seguinte, não 
tendo mais excesso...” (p. B 2) 

  “É justo auxílio-
alimentação aqui na 
Câmara, de R$ 900? 
Tem que acabar com 
essa história.”  (p. B 2) 

06.    “Ou você quer pegar o 
vagabundo com o fuzil 
na mão e pedir: por 
favor, baixa o fuzil aí, 
cara. Não vai. O cara 
tem que ter medo de 
você.”(p. B 2) 

07.    “ Ele tem que responder 
por isso, mas não vai ter 
punição.” (p. B 2) 

08.  
 
 

 
 

 
 

“Nós temos que  
equilibrar esse jogo.”     
(p. B 2) 
 

09    “ E se o cara do MP falar 
o seguinte, não tendo 
mais excesso: ah, ele 
deu 15 tiros, tem que ser 
condenado.”  (p. B 2) 

10.    “Eu vou falar: a minha 
polícia não vai prender o 
major. Tem que respeitar 
a lei? Tem. 

Total: 05 00 00 09 

 
 

XI 
                                                         JORNAL ‘A TARDE’ : ENTREVISTA  

 LOCAL:  Salvador --BA.    
DATA:  17/09/2017.   
                                                                                                                       

                               IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Feminino.        

 

FORMAÇÃO: Escritora portuguesa.  

                                                                                                         VERBO   TER   

   FORMA SIMPLES  FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS:     TER(EXISTIR)     HAVER(EXISTIR)   AUXILIAR + DE(1)  AUXILIAR + QUE(2)  

01.  “ Isto é político e eu 
acho que teve muita 
coisa que eu só entendi 
sobre Portugal 
escrevendo este livro.” 
(p. 10) 

“Portanto houve um arco 
muito maior que se criou, para 
que as personagens 
pudessem se transformar ao 
longo do tempo e do livro.” (p. 
10) 

 “No fundo, foi para 
onde, eu acho,  o 
livro tinha de ir.”(p. 
10) 

 “Porque, a certa altura, tinha 
que mergulhar nessa história 
de 500 anos eu parei de 
escrever e só estudei.” (p. 10) 
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02.    “Tive que largar e fui escrever 
outro livro, escrevi um romance  
no meio deste, e é um romance 
que se passa em Portugal, 
...”(p. 10) 

03.  “ E acho que um dos 
problemas que continuam a 
existir em Portugal neste 
momento é que não há noção. 
Portugal foi o maior 
escravagista do Oceano 
Atlântico, inaugurou o tráfico 
atlântico de humanos.” (p. 10) 

 “Mas ao escrever Deus Dará, 
eu entendi que o livro vinha da 
Bahia, porque, na verdade tive 
que voltar  a 1500, a esse 
momento.”(p.11) 

04.   “Acho que houve dois 
momentos, talvez. Há um 
momento em 2014, eu 
cheguei em março e não voltei 
a viver em Lisboa, fui passar 
em lugar no campo, em 
Portugal, e tentei continuar o 
livro, aquele livro que estava 
escrevendo sobre o Rio de 
Janeiro e o Brasil.” (p. 10) 

   

 
05. 

 “Não sendo a mesma pessoa, 
há um impacto de ter chegado 
a Portugal, um país que 
estava em uma crise profunda 
e  a esta altura, ainda estava. 
(p. 10) 

  

 
06. 

 “Houve um momento em que 
tentei avançar com o livro e 
não consegui, de fato não 
consegui.” (P. 10) 

  

 
07. 

 “É interessante que algumas 
pessoas falaram em  Deus 
Dará como um romance 
queer. Nem é nesse sentido, 
embora haja todo esse lado 
no livro, uma sexualidade 
difusa, que pode ir passando 
por várias coisas, e mudar, e 
tudo isso.” (p. 12) 

  

 
08. 

 “ Não há um modelo, uma 
repetição, uma fórmula; vai 
achar sua própria forma.”(p. 
12) 

  

Total: 01 08 01 03 
 

XII 
 

              JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.           
 DATA:   18 / 09 /2017. 

                                                                                                                       

                          IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO:     Masculino.       

FORMAÇÃO: Gerente de 
Controladoria e Tecnologia da 
Informação 

 

                                                              VERBO   TER   

   FORMA  SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS:    TER(EXISTIR)  HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE      
( 1) 

AUXILIAR + QUE 
(2) 

01.  Tudo isso para oferecer um 
atendimento de qualidade, e isto 
significa ter uma equipe afinada e 
atenta às necessidades do 
mercado.”(p. B 2) 

    

02  “Estudos mostram que tem 
funcionários que têm uma 
alimentação saudável são até 20% 
mais produtivos. “(p. B 2) 

   

Total: 02 00 00 00 
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XIII 
                       JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.            
DATA:   21 / 09 /2017. 

                                                                                                                       

                          IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO:     Masculino.       

FORMAÇÃO: Diretor de Cinema.  

                                                              VERBO   TER   

   FORMA  SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS:  TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR)  AUXILIAR + DE 
( 1) 

AUXILIAR + QUE 
(2) 

01.   “Aliás, há uma citação 
explícita do Teorema de 
Pasolini, que ajuda o fruidor a 
decifrar o enigma da 
personagem; o artista fica 
sendo Serguei Eisenstein.” 

   

Total: 00 01 00 00 

 

XIV 
                                     JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.              
DATA:   24 / 09 /2017. 

                                                                                                                       

                     
IDENTIFICAÇÃO  

 

GÊNERO/SEXO: Masculino    

FORMAÇÃO: Ator  

                                                                                                         VERBO   TER   

   FORMA  SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 
1) 

AUXILIAR + QUE (2) 

01. “ Tendo esse triângulo 
respeitado e bom 
texto, é impossível 
que alguém não 
queira 
acompanhar”.(p.24) 

“ Não é porque as pessoas ficam 
completamente absortas pelo 
amor que se esquecem do que há 
de real.” (p.24)  

“E com um 
triângulo que não 
abro mão, que na 
novela tem de 
ter: amor, paixão, 
e suspense.”      
(p. 2) 

 “...com a nossa cabeça 
moderna, que essa ideia 
é velha e antiquada, pois 
temos mesmo é que 
abrir o portal do velho 
século XX e mergulhar 
nele.” (p. 2) 

02.  
  

”Naquela  época, havia a figura 
ingênua do amor impossível, o 
romance da empregada pelo dono 
da casa e vice-versa, os clássicos 
romances de folhetim. Quando nós 
fazíamos telenovela, naquela 
altura, havia uma censura prévia 
do texto.”  (p. 2) 

  

Total 01 03 01 01 

 

XV 
                JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.             DATA:   25/ 09 /2017. 
                                                                                                                       

                              IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Masculino.       

FORMAÇÃO: Diretor-superintendente.  

                                                                                               VERBO   TER  

   FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1 ) AUXILIAR + 
QUE (2) 

 

01.  “Mas a inventividade dos pesquisadores 
brasileiros, que buscam soluções que têm 
como matéria prima elementos próprios do 
nosso país.”(p. B 2) 

   

Total: 01 00 00 00 
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XVI 
                                 JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.             
 DATA:   24/ 09 /2017. 

                                                                                                                       

IDENTIFICAÇÃO  

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Estilista.  

                                                                                                         VERBO   TER   

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE 
(2) 

01.  “Acredito, sim, que, como vetor cultural, 
tem a questão de mudar o olhar do 
outro.” (p.10) 

”Este ano,  já havia 
agendado uma 
viagem e, como o 
SPFW adiantou as 
duas edições, já 
estava com o ano 
todo fechado.”(p.10) 

“...que é igual à 
questão do governo e 
da política, em que 
temos de digerir um 
homem branco, 
rico(e a corja 
dele)...”(p. 11) 

“Existe um 
propósito em tudo 
que você faz, tem 
que ser bem 
feito.”(p.10) 

02. “Eu não acredito que não tenha negro, 
trans, que não tenha travesti, que sejam 
competentes para ocupar um cargo 
público.”(p.11) 

 “Existe um grande 
problema, que é igual 
à questão do governo 
e da política, em que 
temos de digerir um 
homem branco, 
rico(e a corja dele), 
no momento em que 
as pessoas precisam 
de 
representatividade,...” 
(p. 11).  

“Uma coleção vai 
ter que ter,  mas 
fazer todo o 
desfile é algo que 
tem me deixado 
meio no 
automático.”(p.10) 

03. “Ou seja, tem um inglês vindo para 
Minas querendo se hospedar no 
Grande Hotel ...”(p. 9) 

   

04. ‘Eu acredito nisso por ser um lugar que 
tem história, que tem memória, que fala 
de carinho.”(p. 9) 

   

05 “ Que país é esse que tem como 
ministro do meio ambiente um filho de 
José Sarney?” (p. 10). 

   

TOTAL 07 01 02 02 

 

XVII 
                                                            JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.             
 DATA:   01/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Masculino.       

FORMAÇÃO: Ex-Deputado Federal e Ex-Governador do Ceará  

                                                                                                         VERBO   TER   

   FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + 
DE ( 1 ) 

AUXILIAR + QUE (2) 
 

01.   “Não há reforma que conserte 
o comportamento de políticos 
corrompidos.”(p. B2)  

 “ Que sacrifício temos 
que fazer para fazer 
isso?”(p. B 2) 
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02  “ O Brasil é um país  
federativo, multipartidário e há 
uma certa legitimidade nessa 
fragmentação partidária. “(p. B 
2) 
Lembre-se que... tirante os 
abusos que há, é preciso 
compreender que pelo menos 
enquanto a gente não 
amadurecer costumes 
democráticos do país...”(P.B 
2) 

 “... e isso exige meio  
século, nós temos que 
conviver com isso.”(p. B 
2) 

03.  
 

“ Afinal de contas, há uma 
responsabilidade política 
mesmo com todo respeito que 
tenho com ele.” (p. B 2) 

 “ Mas para conviver com 
isso, você tem que 
atenuar o impasse de um 
órgão que é basicamente 
irresponsável sob o 
ponto de vista 
institucional...”(p.B.2) 

04.    “A primeira, o presidente 
tem que propor o 
desenho do que ele vai 
formar antes de se 
eleger.” (p. B 2) 

05.    “Agora todos terão que 
obedecer a premissa de 
não roubar e não deixar 
roubar.”(p. B 2) 

06    “Evidentemente tive que 
aprender, e aprendi isso, 
com muito prazer, com 
muita honra, que existem 
vários Brasis.” (p. B 2) 

TOTAL 00 04 00 06 

 

XVIII 
                          JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.             
 DATA:   01/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                             IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Feminino.       

FORMAÇÃO: Escritora portuguesa  

   FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + 
QUE (2) 

01.   “... é possível que o Brasil volte a 
descobrir os autores e criar um clima 
em que haja afinidade.” (p. 10) 

  

02  “Continua a haver esse interesse. 
Jorge Amado estava em todo lugar, 
até nas bancas de revistas, e era 
muito lido.” (p. 10). 

  

03.  Há uma idolatria em torno de Clarice 
Lispector...” (p. 10) 

  

TOTAL 00 03 00 00 
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XIX 
                                JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.              
DATA:   02/ 10 /2017.                                                                                                                       

                                   IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Feminino.       

FORMAÇÃO: Gerente de Eficiência 
Energética da COELBA 

 

   FORMA  SIMPLES FORMA  
COMPOSTA 

 

EXEMPLOS:  
TER(EXISTIR) 

HAVER (EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + 
QUE (2) 

01.  Para participar do projeto é preciso que o 
condomínio atenda a alguns pré-requisitos 
como ser condomínio residencial e não ter 
convênio ou parceria com cooperativas ou 
associações de catadores de materiais 
recicláveis.” (p. B 3) 

   

TOTAL 01 00 00 00 

 

XX 
                    JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL: Salvador-BA.       
 DATA:   06/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                           IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Masculino     

FORMAÇÃO: Ex- Reitor da UFSB e Professor 
Universitário 

 

   FORMA  SIMPLES FORMA  
COMPOSTA 

 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01.  “E tem, ainda, um terceiro grupo 
que veio de dentro da gestão...” (p. 
A 5) 

“Há também outras 
pessoas que 
vieram para a 
instituição.” (p. A 5) 

 “Não é possível se fazer 
um processo político só 
interno, pois a UFSB não 
pertence somente a 
professores, servidores e 
alunos. A sociedade tem 
que participar.” (p. A 5) 

02 “Fui verificando que não tinha essa 
coesão...” (p. A 5) 

   

TOTAL 02 01 00 01 

 

XXI 
                              JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL:  Salvador-BA.          
 DATA:   08/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                        IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Feminino.    

FORMAÇÃO: Atriz.  

   FORMA SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER (EXISTIR) HAVER (EXISTIR) AUXILIAR + 
DE ( 1) 

AUXILIAR + QUE 
(2) 

01. “Além de mim, tem Jorge Washington, 
Cássia Valle e Fábio Santana.” (p. 10) 

“ E agora, além de tudo, 
há esse fortalecimento 
da mulher negra, da 
mulher, de modo geral.” 
(p. 10) 

 “A gente não 
necessariamente 
tem que falar só 
das angústias...”   
(p. 11) 

02. “Em Café com Canela, além de mim, tem 
Arlete Dias, que também é do Bando.”      
(p. 10). 

  “E eu falei: não,  
gente, vou fazer 
tudo! Fiz tudo que 
tinha que  ser 
feito.” (p. 12)  

03. “Tinha um outro vigor, diferente de Café 
com Canela, mas a sensação fica.”(p. 10) 

“Há uma profundidade 
para a trajetória dos 
personagens. Há um 
casal gay e ele não está 
ali por acaso.” (p. 12) 

 “A gente tem que 
questionar, mesmo, 
claro,...” (p. 12) 
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04. “Meu filho tem 17 anos, está cursando duas 
universidades. Tem uma que é à noite.”     
(p. 11) 

“Pô, não acho que 
houve avanços, não, 
infelizmente. A gente 
comemorou os 20 anos 
do Cabaré da Raça, um 
espetáculo que viajou 
muito, foi para fora do 
país, e a gente não 
conseguiu um 
patrocínio.” (p. 12) 

 “...mas, depois de 
tanto tempo junto, 
tem que ter 
construído alguma 
coisa.” (p. 12) 

05. “Tem essa paixão, essa intensidade 
visível.” (p. 12) 

  “...Mas isso não 
tinha que ser 
necessário.”(p. 12) 

06. “Nessa mesma novela, tem uma negra 
linda, Dandara[Mariana] ...” (p. 12) 

  “ Ela já me ligou 
várias vezes para 
perguntar como é 
mesmo o nome do 
festival, porque tem 
que contar para as 
amigas...”(p. 13) 

07. “ A gente contou com apoios maravilhosos, 
mas patrocínio mesmo...Não teve nenhum.” 
(p. 12) 

  . “...não deixava, 
porque eu tinha 
que espichar o 
cabelo.” (p.13) 

08. “Tinha também um comercial da Tang que 
eu adorava, ...”(p. 13) 

   

TOTAL 08 04 00 07 

 

XXII 
                          JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   09/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                           IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Masculino.   

FORMAÇÃO: Escritor.  

   FORMA  SIMPLES         FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS:    TER(EXISTIR)   HAVER(EXISTIR)     AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + 
QUE (2) 

01. “...mas penso em me expor mais, 
escrever um livro de memórias, 
até porque, se tem algo que 
posso dizer é que ‘vivi’”(p. 9) 

‘...para as mulheres há 
um imperativo mais 
urgente do tempo, da 
fertilidade, para o 
homem também há uma 
pressão interna e 
externa. “(p. 9) 

“Já com Neve Negra, como 
foi comprado e antemão, ‘na 
planta’, pela RT Features, 
eu não me preocupei 
tanto—afinal, eu não teria 
de vender o projeto.”(p. 9). 

 

02. “Tinha um universo juvenil com 
um texto bastante complexo, que 
não atingiu nem um público nem 
outro.”(p.09) 

   

TOTAL 02 02 01 00 

 

XXIII 
                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

 LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:  14 / 10 /2017. 

                                                                                                                       

                         IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO:  Feminino.  

FORMAÇÃO: Atriz.  

   FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + 
QUE (2) 

01. “O mais importante é ter bons personagens, 
ser chamada e estar em ação.” (p. 14). 

   

TOTAL 01 00 00 00 
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XXIV 
JORNAL ‘A TARDE’: ENTREVISTA 

 LOCAL:  Salvador-BA.             
 DATA:   11/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                      IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO:  Feminino.  

FORMAÇÃO: Apresentadora e 
Cantora. 

 

   FORMA   SIMPLES                                                  FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS:          
   TER(EXISTIR)  

 
HAVER(EXISTIR)  

           AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01.    “Às vezes leio algumas 
críticas, mas as 
pessoas têm que se 
acostumar: vou 
envelhecer na frene 
delas.” (C. 2) 

TOTAL 00 00 00 01 

 

XXV 
                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA  

LOCAL:  Salvador-BA.          
DATA:   15/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                                            
IDENTIFICAÇÃO  

 

GÊNERO/SEXO:  Masculino.  

FORMAÇÃO: Escritor.  

   FORMA SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS:   TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + 
DE ( 1) 

AUXILIAR + QUE 
(2) 

01.  “ E o pior é que não há perspectiva de 
mudanças,...”      (p. 15) 

  

02.  “ Somos de um território fraturado, 
ocupado, violento, no qual há uma 
grande difusão de línguas e culturas.” (p. 
09)  

  

03.  “Lá, houve um processo de deglutição 
de tudo que aconteceu, com a 
publicação de livros e mais livro...” (p. 
10) 

  

04.  “Não houve um acerto de contas 
real..”(p. 10) 

  

05.  “ Há coisas boas e que estão 
funcionando, encontrando eco.”   (p. 10) 

  

06.  “Há boas editoras pequenas se 
consolidando e outras surgindo em todo 
país.” (p. 10) 

  

07.  “E havia ainda a história do Raul 
Damonte Botana, o Copi, escritor 
argentino que escrevia em francês...” (p. 
11) 

  

TOTAL 00 07 00 00 

 
XXVI 
 

                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   15/ 10 /2017. 

                                                                                                                      

                                    IDENTIFICAÇÃO   

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Administrador de Empresas.  

   FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 



93 
 

  

01. “Tem uma frase do Sun Tzu, 
no livro A arte da Guerra...” 
(C. B4) 

 Há alguns desafios 
aqui em que não se 
tem certeza das 
coisas, e aí o 
executivo terá de 
enfrentar a situação, 
achar uma solução, 
procurar algo novo.” 
(C. B4) 

“...mas aí tem que tomar cuidado 
porque, aqui no Brasil, loja de 
departamento era um Mesbla ...” (C. B4) 

02 “Tem certas coisas que são 
difíceis de explicar, mas 
alguma influência teve, 
sim.”(C. B4) 

“Há alguns desafios 
aqui em que não se 
tem certeza das 
coisas,...” (C. B4) 

 “.... e se você realmente quer encantar 
tem que preparar os 19 mil 
colaboradores...”(C. B4) 

03    “Sem dúvida, hoje somos a maior de 
modo varejista do Brasil, somos líder de 
mercado e, para isso, tem que estar no 
Nordeste.” (C. B4)  

04.    “Tem que acompanhar detalhadamente 
a concorrência, que também faz coisas 
boas.” (C. B4) 

05.    Tem uma frase do Sun Tzu, no livro A 
arte da Guerra, que ao final diz: ‘se você 
quiser ganhar todas as batalhas, você 
tem que conhecer a si mesmo e a 
concorrência.” (C. B4) 

TOTAL 03 01 01 05 

 

XXVII 
JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.             
 DATA:   17/ 10 /2017. 

                                                                                                                      

                                                               IDENTIFICAÇÃO:  

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Historiador, cientista político, escritor e 
professor. 

 

   FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS
: 

TER(EXISTI
R) 

HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE 
(2) 

  “Há a mesma tentativa nos mais diversos 
países, sustentada pelo avanço tecnológico, 
como a robotização, digitalização, fabricação 
offshore etc.” (C. 4) 

“Esta 4ª edição de O 
Ano Vermelho é um 
livro inteiramente novo. 
Tive de reescrevê-lo 
totalmente.” (C. 4) 

 

  “Não se trata de defender a ideia de 
intervenção militar, mas de prever, 
vislumbrando a perspectiva que se desdobra, 
diante da radical divisão da sociedade 
brasileira, a efervescência do ódio e da 
intolerância, como nunca houve. “ (C. 4) 

  

TOTAL 00 02 01 00 

 

XXVIII 
                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.             
DATA:   22/ 10 /2017. 

 

                                                               IDENTIFICAÇÃO:  

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Ator.  

   FORMA  SIMPLES              FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE 
(2) 

01 “...Então quando eu 
cheguei, já tinha uma 
bengala.” (C. 2) 

 “...A mesma coisa foi ter de 
usar aquela barba, mas aí 
que é o barato.”(C. 2) 

 

TOTAL 01 00 01 00 
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XXIX 
                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   22/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

IDENTIFICAÇÃO:  

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Ator.  

   FORMA  SIMPLES     FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01 “ Isso porque tenho noção 
de que o movimento de 
que artístico brasileiro, por 
mais que faça sucesso 
quando chega à TV, tem 
uma gênese nas 
comunidades.”(p. 07) 

  “Precisamos entender 
que a relação cidadão 
versus política tem que 
ser diária, porque aí 
entenderemos a 
arquitetura político-
econômica da nossa 
vida enquanto 
brasileiros.” (p. 07) 

02 “ Como sempre digo, a 
arte é libertadora: não tem 
paredes, muros e 
fronteiras.” (p. 07). 

   

03 “Não tem um 
planejamento para as 
comunidades carentes do 
país,...” (p. 07) 

  “Ainda temos muito 
que avançar na 
questão racial na TV, 
mas vejo um interesse 
nas produções em, pelo 
menos, contar as 
nossas histórias com 
mais cuidado.” (p. 10) 

04 “...é preciso ter 
responsabilidade com a 
construção e 
desconstrução do 
imaginário 
brasileiro,.”(C.07) 

   

TOTAL 04 00 00 02 

 
XXX 

                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   23/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                                                               IDENTIFICAÇÃO:  

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO:  Empresário.  

   FORMA  SIMPLES FORMA 
COMPOSTA 

 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01 “Começamos em  Recife, 
pois em Salvador não 
tinha espaço disponível 
nos fast-foods dos 
shoppings.” (C. B2) 

  “ Não adianta apenas 
reclamar. Tem que ter 
atitude, sair da zona do 
conforto.” ( C. B2)  

TOTAL 01 00 00 01 

 
XXXI 

                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.  
JORNAL: “A TARDE"             
DATA:   25/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

IDENTIFICAÇÃO:  

GÊNERO/SEXO: Feminino.  

FORMAÇÃO: Atriz.  

 FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER (EXISTIR) HAVER (EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 



95 
 

  

01.  “Há um passado 
nebuloso, mas ela 
é uma mulher 
chiquérrima...” (C. 
B2) 

“Se tivesse de ser, já 
teria acontecido. Fiz da 
minha falta de discrição 
um negócio lucrativo.” (C. 
B2) 

 

TOTAL 00 01 01 00 

 
 
XXXII 

                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   29/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                         
IDENTIFICAÇÃO:  

 

GÊNERO/SEXO: Feminino.  

FORMAÇÃO: Atriz.  

 FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01. “Tem um lado de menina 
selvagem que encanta os 
homens. “(C. 2) 

“ Não há nada 
planejado, mas 
tenho uma 
vontade real de ter 
outro filho.” (C. 2) 

“Quando se vira muito 
amiguinha do filho, tem 
de cuidar para não perder 
a autoridade.” (C. 2). 

 

 “Tem uma cena  linda, de quando 
a Clara descobre que está 
grávida.” (C. 2) 

 “Ter de saber dizer que 
precisa cuidar da família, 
até para poder voltar 
melhor depois. “ (C. 2). 

 

TOTAL 02 01 02 00 

 

XXXIII 
                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   29/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                      IDENTIFICAÇÃO:   

GÊNERO/SEXO: Feminino.  

FORMAÇÃO: Jornalista e Monja Budista. 

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01.  “...quando é realmente 
necessário medicar, porque há 
casos de depressão 
profunda...” (Enc., p. 10) 

 “... logo você não poderá 
mais dormir sem eles e terá 
que consumir cada vez 
mais.” (Enc. 10) 

02.  “Claro que há a depressão 
crônica, que é difícil de lidar...” 
(Enc., p. 10) 

 “Teremos que tomar muito 
remédios.”(Enc., p. 12) 

03.  “Há um professor de yoga, 
Hermógenes, que era um 
homem maravilhoso...”     
(Enc., p.11) 

  

TOTAL: 00 03 00 02 
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XXXIV 
                         JORNAL  ‘A  TARDE’: ENTREVISTA 

LOCAL:  Salvador-BA.              
DATA:   30/ 10 /2017. 

                                                                                                                       

                                            IDENTIFICAÇÃO:   

GÊNERO/SEXO: Masculino.  

FORMAÇÃO: Advogado e Procurador Regional e Eleitoral   

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE ( 1) AUXILIAR + QUE (2) 

01. “E tem outra coisa: o 
fim das coligações 
gera uma distorção.” 
(C. B2) 

“...mas não há, em 
princípio, uma cultura de 
redução do padrão das 
campanhas.” (C. B2) 

“Tem de haver uma 
fiscalização para saber 
se isso foi efetivamente 
aplicado.” (C. B2). 

‘’Hoje se discute muito 
candidaturas patrocinadas 
pelo crime organizado, 
então temos que, por meio 
de instrumento de 
inteligência,...tentar 
identificar esses focos. “ 
(C.B2) 

02. “Não tem relação 
nenhuma. Agora vai 
ser um dinheiro mais 
fácil para os partidos 
manejarem.”(C. B2) 

Não há como um 
candidato querer gastar a 
mesma coisa(de eleições 
passadas) sem recurso.” 
(C. B2). 

“Se parte do princípio de 
que tem de conferir o 
máximo de igualdade 
entre candidatos...”      
(C. B2)  

“Ou seja, ele teria que ser 
alterado, mas não se 
chegou a um 
consenso”.(C.B2) 

03 “Então não acredito  
mesmo que tenha 
uma decisão 
judicial,...(C. B2) 

“Houve alterações 
pontuais, inclusive sem 
preocupação com o 
impacto dessas alterações 
no sistema da 
legislação.”(C.B2) 

 “Eles não vão ter que 
desembolsar, porque o 
candidato pode financiar a 
sua própria campanha.”   
(C. B2) 

 “Já tem uma reunião 
agendada com a 
Polícia Federal...”(C. 
B2) 

Não houve tempo para 
um debate mais 
apropriado,...(C. B2) 

  

04. “Nenhuma, não tem 
relação nenhuma. 
Esse dinheiro pode 
aplicar corretamente 
ou não aplicar.” (C. 
B2). 

“Há um reconhecimento 
amplo, praticamente 
unânime, de que o 
sistema da forma como 
estava estruturado não 
funciona."(C. B2) 

  

05. “Então não tem 
relação nenhuma 
entre lisura nos gastos 
de campanha e essa 
fonte(fundo público).” 
(C.B2) 

“Isso foi feito para os 
partidos alimentarem suas 
campanhas, não houve 
outra finalidade, de 
transparência. Não houve 
alteração na prestação de 
contas.” (C. B2). 

  

0 6.  “...ocorreria em qualquer 
cenário, pela interrelação , 
pelo domínio que há hoje 
desses grupos na 
política.” (C.B2). 

  

07.  “ Há igualdade? Não. Em 
eleição para governador 
do estado em que o 
candidato tem mandato, 
tem situação de 
igualdade? Não.” (C. B2) 

  

08.  “Já tem uma reunião 
agendada com a Polícia 
Federal para verificar se 
há estudos de inteligência 
para identificar esses 
focos.”(C. B2) 

  

TOTAL 06 10 02 03 
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XXXV 
                        REVISTA VEJA:  ENTREVISTA  

  

 LOCAL: São Paulo-SP.  
DATA:06/09/2017.    

                                                                                                                      

                     IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO:   Masculino         

 

FORMAÇÃO: Médico e Reitor da UFRJ  

                                                                                                         VERBO   TER   

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE(2) AUXILIAR + 
QUE(3) 

01.  “Não, porque há acenos positivos do 
governo para a salvação da universidade, 
mas esta é com certeza a mais grave crise 
que já vivemos.” (p.23) 

“Se vendermos um desses 
imóveis, o dinheiro terá de 
ser usado para 
investimento na 
universidade, e não para 
custeio.”(p. 25). 

  

02.    “Sei que haverá ótimos alunos entre os 
inscritos, mas provavelmente estamos 
deixando de atrair talentos.” (p.24).  

“Temos de avançar aí, mas 
não queremos criar bancas 
nem tribunais”(p.25) 

  

03.    “ Acho que houve um tremendo avanço na 
sociedade brasileira, que hoje sabe do 
valor de um bom ensino.” (p.24). 

    

04.    “Não há dúvida. Não é à toa que a maioria 
das universidades estaduais está em apuro 
financeiro, ...” (p.24) 

    

05.   “Há núcleos de professores e alunos na 
universidade que tradicionalmente veem 
com desconfiança a aproximação com o 
setor privado.” (p.24). 

    

 
06. 

 

    Existe a Lei Rouanet para a cultura, que 
alivia os impostos em troca de doação, mas 
não há nenhum mecanismo semelhante 
para a educação.” (p. 24). 

    

07.     “Esse patrimônio já traz verbas para  
universidade, mas há uma camisa de força 
na maneira como podemos aplicá-
las.”(p.25). 

    

08.    “Mais uma vez, houve resistência 
daqueles que temem a 
‘privatização’.”(p.25). 

    

09  “Há certa resistência por parte de uma 
turma de direito.” (p.25) 

  

TOTAL 00 09 02 00 

 

XXXVI 
                            REVISTA VEJA:  ENTREVISTA  

  

 LOCAL: São Paulo-SP.  
DATA:13/09/2017.    

                                                                                                                      

                                   IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO:   Feminino.         

 

FORMAÇÃO: Atriz.   

                                                                                                         VERBO   TER   

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE(2) AUXILIAR + 
QUE(3) 

01. “Tinha o nome de 
gente que eu 
nunca considerei...” 
(p.14) 

 “Me entristece vendo as pessoas desistindo de 
lutar. Elas tinham de tirar a mãe do 
xingamento e passar a gritar ‘filho de deputado’ 
ou ‘filho de presidente’.” (p.15) 

  

TOTAL 01 00 01 00 
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XXXVII 
                            REVISTA VEJA:  ENTREVISTA  

  

LOCAL: São Paulo-SP.   
DATA:  27/09/2017.  
                                                                                                                        

                      
IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: 
Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Economista.   

                                                                             VERBO   TER   

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA  

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE(1) AUXILIAR + 
QUE(2) 

01.  “Há ainda uma substancial ignorância sobre 
o tema. Algumas décadas atrás a ciência 
patinava sobre no assunto.” (p.14)  

“Temos de ter sempre 
certeza de que a família 
está a bordo, qualquer 
que seja a iniciativa.”         
( p. 15)  

  

02  “Há ao menos dois caminhos para mantê-la 
em bom patamar. Um deles é contratar 
policiais, que devem zelar pelo 
cumprimento da lei.” (p. 14). 

  

03  “Acho que há exagero nesse campo: é 
como se tivéssemos no cérebro janelas que 
se abrem por inteira numa fase e se fecham 
por completo na outra.” (p. 14) 

  

04  “Dito isso, há, sim, momentos mais 
favoráveis para a aquisição de certos 
conhecimentos: se quiser falar um idioma  
sem sotaque, é mais apropriado começar 
aos 8 do que aos 16 anos.” (p. 14). 

  
 

05   “Mas a ciência já deixou claro que há 
capacidades inatas que nos tingem, como a 
noção espacial ou a habilidade numérica ou 
ainda o talento para piano, artes e xadrez.” 
(p. 15). 

  

TOTAL 00 05 01 00 

 
XXXVIII 

                 REVISTA VEJA: ENTREVISTA  

LOCAL: São Paulo-SP.   
DATA:  20/09/2017.  
                                                                                                                        

                        IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Economista Internacional.  

                                                                                                         VERBO   TER  

 FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE(1) AUXILIAR + QUE 
(2) 

01.   “É verdade que, no passado, houve crises 
e o sistema político e econômico 
conseguiu reagir e adaptar-se.” (p.16). 
  

“ Para ele, as empresas 
terão de assumir novas 
responsabilidades e ter 
um papel mais ativo.”(p. 
15). 

  

02.    
  

 “Por isso acredito que 
as companhias terão de 
assumir um papel mais 
ativo na sociedade.” 
(p.16). 

  

03.   “Se essa tendência persistir, haverá 
novos fenômenos como a eleição de 
Donald Trump e o Brexit(a eleição dos  
britânicos de deixar a União Europeia). 

“As empresas e seus 
executivos terão de 
assumir novas 
responsabilidades.” (p. 
16).  
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04.   
  

 “Existe um paralelo com o início do 
século passado, quando havia os 
gigantes do petróleo e do aço, como o 
Standrd Oil, a USSte.” (p.16) 

 “A produção de 
alimentos terá de 
avançar muito.”(p.17). 

  

05.    “Nas próximas duas décadas , 2,4 bilhões 
de pessoas vão ingressar na classe 
média, principalmente na Ásia e também 
na África. Há um potencial enorme, aí.” 

 “Mas, para o país tirar 
proveito de seus 
potenciais, terá de 
enfrentar algumas 
questões.” (p. 17) 

  

 
06. 

 

  
  

 “Quando veio a revolução comunista,  
houve  uma diáspora para outros países 
asiáticos.(p.17). 

    

07.    “Não vejo muitos governos fazendo isso 
pelo mundo. Haverá mudanças, mas 
graduais.”    (p. 17). 

    

TOTAL 00 06 05 00 

 

 XXXIX 

                                        REVISTA VEJA: ENTREVISTA  

LOCAL: São Paulo-SP.   
DATA:  04/10/2017.  
                                                                                                                        

IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Médico Oncologista.  

VERBO   TER 

 FORMA  SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE(1) AUXILIAR + 
QUE (2) 

01.  “...sabe que existe um 
remédio mas não tem 
acesso ao 
medicamento 
salvador.”(p.16). 

“Há boas notícias também 
para os tumores metastáticos, 
aqueles que atingiram outros 
órgãos.”(p. 15).  

“ Os pacientes com câncer dá 
muito retorno  financeiro aos 
hospitais porque tem de se 
submeter a terapias com 
medicamentos, exame de 
imagem, laboratoriais, 
reabilitação etc.(p. 15). 

  

02.   “Quando há um novo produto 
para o câncer no mundo, 
portanto, sabe-se de antemão 
que  boa parte das vendas 
será feita para o governo dos 
Estados Unidos.“ (p. 16).  

 “O que quero dizer é que 
temos de dar a quem precisa 
só o que funciona."(p. 16) 

  

03.   “Hoje, sabe-se que há três 
mutações específicas 
associadas a esse tipo de 
tumor que não respondem à 
medicação.” (p.16) 

“ As pesquisas terão de 
mudar o focar o 
desenvolvimento de 
medicações para variações 
de um mesmo câncer.”(p. 16). 

  

04.   “Nossa decisão de testar a 
fosfoetanolamina deveu-se ao 
fato de haver 18.000 pedidos 
de liminar na Justiça de São 
Paulo para usá-la.” (p. 17). 

 “Nos moldes atuais, para 
selecionar 8.000 pacientes 
com a mutação associada à 
ação do remédio, teríamos 
de reunir 800.000 
pessoas.”(p. 16) 

  

05.    “Não havia os hospitais. 
Morria-se em casa, na sala de 
jantar, com crianças em 
volta.”(p. 17). 

 “E o termo de consentimento 
do paciente para essa forma 
de estudo clínico tem de ser 
diferente do convencional.” 
(p.16). 

  

 
06. 

 

  “Há celeuma porque talvez 
seja difícil entender o que me 
levou a deixar uma das 
posições mais desejadas da 
oncologia, no Hospital Sírio-
Libanês.”(p. 17). 

 “A lição maior que tiro disso é 
que temos de reforçar nas 
escolas o estudo de ciência.” 
(p. 17) 

  

TOTAL 01 07 06 00 
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XL 
                                      REVISTA VEJA: ENTREVISTA  

LOCAL: São Paulo-SP.   
DATA:  11/10/2017.                                                                                                                        

                                   
IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Rabino.  

VERBO   TER  

 FORMA  SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) 
 

AUXILIAR + DE    
( 1 ) 

 

AUXILIAR + QUE 
(2) 

01.   “Há uma lei contra o 
antissemitismo aqui que, até onde 
sei, não tem igual em outra parte. 
Assim como existem boas leis 
contra o racismo e a homofobia” 
(p.13) 

A identificação com um 
grupo tem uma lado tóxico, 
porque há o risco de levar à 
cegueira.”(p.12) 
  

 
 
 

  

02  “Aliás, se dependesse de 
mim, não haveria símbolo 
algum.” (p. 13). 

  

03   “Quando eu era pequeno, 
frequentava durante dois 
anos uma escola pública em 
que havia aula opcional de 
religião católica, dada por 
uma freira.”(p. 12) 
 

   

04.   “Trata-se de uma noção 
coletiva de que há algo 
superior que guarda nosso 
trabalho, nosso dinheiro.”    
(p. 13). 

   

05.    “Há uma lei contra o 
antissemitismo aqui que, até 
onde sei, não tem igual em 
outra parte.” (p.13) 
  

   

06.    “Sim. Desde que haja 
definição de faixa etária e 
avisos bem claros do que 
vai ser visto, tudo bem, a 
obra pode ser exibida 
livremente.”(p. 13) 
  

   

07  “É leviano achar tudo um 
exagero, mas não se pode 
dar poder de censura as 
pessoas que se sentem 
agredidas. Deve haver um 
limite aí." ”p. 13). 

  

 
08. 

 

  “Dá medo. O Holocausto é 
muito recente. Há ainda 
gene viva que presenciou 
aquele horror.”(p. 13) 
  

   

TOTAL 01 08 00 00 
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XLI 
REVISTA VEJA:   ENTREVISTA                        IDENTIFICAÇÃO:   

 GÊNERO/SEXO:  Masculino.        
 

LOCAL: São Paulo-SP.                       
DATA: 25/10/ 2017. FORMAÇÃO: Diretor da Anvisa(Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). 
 

                                                                                                         VERBO   TER  

 FORMA SIMPLES FORMA COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER (EXISTIR) HAVER (EXISTIR) AUXILIAR + DE (1) AUXILIAR + 
QUE (2) 

01.   
“No fim da fase dois, já 
se tem  certeza relativa 
de que se trata de algo 
seguro para o uso.”         
(p. 20). 

 
“Essa é uma discussão global 
porque, com o desenvolvimento 
tecnológico, é preciso que haja 
mecanismos que agilizem o 
acesso.”( p. 20). 
  

 
“Se um laboratório 
americano criar um 
medicamento para a 
leishmaniose, que não 
conta hoje com um bom 
remédio, ele terá, em 
primeiro lugar, de gastar 
centenas de milhares de 
dólares com a FDA(a 
agência regulatória 
americana para depois 
entrar com um pedido no 
Brasil.”   (p. 17).  
 

  

02.    
“Além disso, não havia nenhuma 
comprovação de que eles ajudavam 
a reduzir o peso a médio e longo 
prazo.” (p. 20) 
 

   

03.     
“O medo da indústria é que, no 
exterior, fique a impressão de que 
há dois tipos de medicamento no 
Brasil: os que passam pelo crivo da 
Anvisa e os que são liberados pelo 
Congresso.”(p.21) 

    

04.    
 “No Brasil, há duas classes sociais 
em que as taxas de vacinação 
costumam ficar abaixo do esperado: 
a A e a E. (p. 21). 

    

TOTAL 01 04 01 00 
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XLII 
                       REVISTA VEJA: ENTREVISTA  

LOCAL: São Paulo-SP.  
 DATA:  18/10/2017.                                                                                                                         

                        IDENTIFICAÇÃO:   
 GÊNERO/SEXO: Masculino.        

 

FORMAÇÃO: Jornalista  e Historiador 
Inglês. 

 

VERBO   TER 

   FORMA SIMPLES FORMA  COMPOSTA 

EXEMPLOS: TER(EXISTIR) HAVER(EXISTIR) AUXILIAR + DE(1) AUXILIAR + 
QUE(2) 

01.  
 “Isso pode ser aberto para o 
comércio global, mas também por 
ter um governo extremamente 
eficiente”. (p.22).   

“É uma forma de usar o 
poder da tecnologia e do 
pensamento político moderno 
para disciplinar o Estado. 
Houve anteriormente três 
revoluções.” (p. 19) 
  

“Em meados do 
século XIX, os 
liberais diziam que o 
Estado tinha de 
garantir a liberdade 
das pessoas.”(p.19) 

  

02.  “Houve mais tarde uma 
reação parcial com 
Margareth Thatcher e Ronald 
Reagan.”(p.22) 

   

03.  “Pode parecer banal dizer 
isso, mas, se voltarmos ao 
século XIX, houve um salto 
de produtividade graças ao 
uso de máquinas que 
substituíram trabalhos feitos 
a mão, com a Revolução 
Industrial e Agrícola.(p.22) 

“   

04.  “Há um núcleo do Partido 
Comunista  cujas habilidades 
de gestão são 
impressionantes.”(p.22)  

    

05.  “No livro,  nós falamos que 
uma de nossas 
preocupações era que 
houvesse uma crise da 
democracia.” (p.22) 

    

06  “Há duas coisas  que 
precisam ser feitas. Uma 
delas é dispor de 
organizações tecnocratas 
que determinem 
regras...”(p.23) 

  

07  “A Suécia estava ficando 
sem recursos. Havia uma 
crise do setor público, e daí 
ocorreu uma ruptura.”(p. 23) 

  

 
08. 

 

  “Antigamente, havia a noção 
de  que as melhores ideias 
vinham essencialmente da 
Europa e dos Estados 
Unidos.” (p. 23)   

    

09  “Há melhores condições para 
criar um Estado de bem-estar 
social hoje em dia do que no 
passado.”(p.23) 

  

 
TOTAL 

 
01 

 
09 
 

 
01 

 
00 

 
 


