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Que vai ser quando crescer?  

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.  

Que vou ser quando crescer?  

Sou obrigado a? Posso escolher? 

Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo.  

Sem ser Esquecer. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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RESUMO 

 

O ITEM É CONFIRMATIVO EM CONTEXTO DE PERGUNTA SIM/NÃO 

Quezia dos Santos Lopes 

Orientador: Maria Luiza Braga 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

Estudou-se, sob uma perspectiva sincrônica, o comportamento do verbo “ser 

confirmativo”, isto é, do ser como confirmador de uma pergunta do tipo sim/ não. Para 

verificar tal fenômeno, recorreu-se a uma amostra de fala do PB, para que se analisasse 

esse fenômeno no uso concreto da língua, bem como a uma pesquisa bibliográfica, a 

partir dos compêndios gramaticais e de trabalhos linguísticos que versassem sobre o 

tema. Com base nisso, objetivou-se explicar a origem e funcionamento deste item, 

tomando como construto teórico as bases da corrente sociolinguística e funcionalista.  

Reservou-se, ainda, uma seção para tratar de dois pontos que envolvem o 

contexto de ocorrência deste fenômeno: as perguntas confirmativas e o gênero 

discursivo. Discutiu-se também sobre o conceito do verbo, especificamente do verbo 

“ser”, buscando avaliá-lo quanto a sua natureza e funções.  

A partir de uma análise sociolinguística, foram levantadas, codificadas e 

analisadas as formas concorrentes com o “ser confirmativo”, no contexto aqui referido, 

para, num segundo momento, se fazer as considerações da atuação desse fenômeno. Os 

resultados obtidos a partir dessa análise indicaram o amplo e prioritário emprego desta 

forma de confirmação em detrimento das demais, o que parece ser justificado pelo alto 

grau de gramaticalidade desta forma e um possível encaminhamento da mesma às 

funções conversacionais do discurso.  

Numa segunda linha de análise, observou-se qual seria a melhor representação 

para tratar este fenômeno à luz da teoria funcionalista da linguagem. Para isso, 

observou-se o grau de gramaticalidade do “ser confirmativo” em comparação com os 

demais empregos do verbo ser, mas sem a necessidade de se explicar qual forma seria 

uma possível derivação de outra.  

PALAVRAS-CHAVE: graus de gramaticalidade, usos e empregos do verbo ser, 

pergunta confirmativa. 
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ABSTRACT 

O ITEM É CONFIRMATIVO EM CONTEXTO DE PERGUNTA SIM/NÃO 

Quezia dos Santos Lopes 

Orientador: Maria Luiza Braga 

 

The behavior of the verb “ser confirmative” was studied under a synchronic 

perspective, that is to say, the verb “ser” as a confirmer of a yes/no question-type. In 

order to verify such phenomenon, some spoken sample of Brazilian Portuguese was 

used, to analyze the phenomenon on concrete language use; a bibliographic research 

from grammatical compendia and linguistic works that dealt with the theme was used 

likewise. Based on this, the aim was to explain the origin and operation of this item, 

taking as theoretical construct the foundations of sociolinguistic and functionalist 

approaches.  

 A section to treat two important issues - the “confirmative questions” and the 

discoursive genre - that involve the context of occurrence of this phenomenon was 

reserved. The concept of verb was also discussed, specifically of the verb “ser”, aiming 

to evaluate it with regards to its nature and functions.  

 From a sociolinguistic analysis, current forms of “ser confirmative” were 

identified, codified and analyzed, in the context already referred, so that, at a second 

moment, considerations about the operation of this phenomenon could be made. The 

results obtained through this analysis indicated a wide and prioritary use of this form of 

confirmation to the detriment of the other forms, what seems to be justified due to the 

high degree of grammaticalization of this form and a possible conduction of it to 

conversational functions of discourse.  

 On a second stream of analysis, the best representation to deal with this 

phenomenon in light of a functionalist theory of language was observed. For this, the 

degree of grammaticality of “ser confirmative” was observed in comparison with the 

other uses of the verb “ser”, regardless of the need to explain which form would be a 

possible derivation from the other. 

 

 

KEYWORDS: degrees of grammaticality, jobs and uses of the verb “ser”, 

confirmatory question. 
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I- Introdução 

Ao trabalhar com amostras de fala Cuiabana, como bolsista de IC, sob a 

orientação do professor Dr. Anthony Julius Naro, me deparei com construções em que o 

verbo „ser‟, na 3ª. pessoa do singular, presente do indicativo ocorria como resposta a 

uma pergunta sim/não, como no exemplo a seguir:   

Exemplo 1: Então o pessoal ia estudar no Rio? (entrevista B02-amostra Cuiabá) 

R: É. 

Observe-se que outras variantes seriam possíveis neste contexto, como é o caso 

do advérbio „sim‟, do pronome „isso‟, da repetição do verbo da oração interrogativa, da 

própria oração ou de parte dela, como mostramos abaixo: 

P: Então o pessoal ia estudar no Rio?  

R: 

Sim 

Ia 

Ia estudar no Rio 

Isso 

A partir daí, surgiu o interesse em analisar o uso do verbo ser, neste contexto, 

bem como compreender os procedimentos que teriam contribuído para a emergência 

deste “uso confirmador” do verbo, rotulado, daqui para frente, por comodidade de 

expressão, de “ser confirmador / confirmativo”. 

Face ao exposto acima, vê-se que meus objetivos são, portanto, os seguintes: 

 

 Investigar o chamado “uso confirmador” do verbo “ser”, no espírito da 

sociolinguística variacionista. 

 apresentar o quadro das construções constituídas com o verbo “ser”, 

valendo-me de uma abordagem qualitativa. Com isso, objetivo explicar 

o funcionamento do “ser confirmador”, por meio do estudo dos 

variados graus de gramaticalidade do verbo “ser”. Adotei um enfoque 

sincrônico, pondo em discussão qual seria o melhor construto para 

representar a multifuncionalidade do “ser”; 

 

Esta dissertação se estrutura em seis capítulos, divididos da seguinte maneira: 

Nos dois primeiros capítulos, apresentamos as linhas teóricas que orientaram este 

trabalho e expomos os métodos utilizados para o procedimento da pesquisa. Neste 
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último caso, busca-se, ainda, caracterizar o corpus utilizado e apresentar os critérios 

norteadores das análises aqui desenvolvidas. No capítulo seguinte, chamamos a atenção 

para o corpus desta pesquisa, mais especificamente para o gênero discursivo “entrevista 

sociolinguística”, uma vez que se percebeu que se tratava de um contexto necessário 

para ocorrência do fenômeno.  Na quarta seção, abordamos a questão das perguntas 

confirmativas do tipo sim / não, também por se tratar do ambiente condicionante para 

realização do fenômeno. Nesta seção, a pergunta confirmativa foi caracterizada e 

explicada conforme os estudos realizados a seu respeito.  No capítulo que se segue, 

procedemos a uma análise sociolinguística dos dados levantados, obedecendo aos 

critérios expostos na fundamentação metodológica. Neste capítulo, os resultados são 

discutidos e confrontados com a base teórica por detrás de cada variável, buscando-se, 

com isso, avaliar a pertinência das variáveis elencadas para este estudo. No sexto 

capítulo, apresentamos uma descrição minuciosa das funções do „ser‟, discutindo a 

natureza e funcionamento deste verbo com base num levantamento feito dos 

compêndios gramaticais e estudos linguísticos que abordaram este assunto. Já no sétimo 

capítulo, apresentamos a análise de cunho funcionalista, discutindo a representação 

esquemática das construções que envolvem cada emprego desta forma verbal. Os 

resultados obtidos com essa análise nos permitiram propor um esquema de 

representação radial, que contemplasse cada uso do „ser‟ e os organizassem em função 

de um maior ou menor grau de gramaticalidade. Vale destacar que essa representação se 

orientou pela base teórico-metodológica da Gramática cognitiva das construções, 

ressaltando-se o fato de esta dissertação seguir uma perspectiva sincrônica. Por fim, no 

capítulo oito, os resultados obtidos são sumarizados e discutidos numa linha geral, 

problematizando-se as reflexões feitas nos capítulos anteriores. 
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2  Fundamentação teórica e metodológica 

 

Nesta seção, apresentaremos questões básicas para um melhor entendimento do 

fenômeno aqui estudado. Por este motivo, evocamos neste capítulo os modelos teóricos 

adotados neste trabalho e, portanto, o ponto de partida para as discussões aqui 

levantadas. No entanto, ressalta-se primeiramente que um maior aprofundamento desses 

temas se dará ao longo da análise do fenômeno, cabendo neste momento apenas revelar 

a temática por trás das discussões desse trabalho.  

 

2.1 Os modelos teóricos utilizados: Funcionalismo e sociolinguística 

 

2.1.1 Funcionalismo 

 

O modelo funcionalista foi adotado neste trabalho para cobrir as discussões 

sobre os diferentes graus de gramaticalidade que o verbo ser pode assumir. Além disso, 

esse modelo ajuda ainda a explicar a escolha de algumas variáveis elencadas na análise 

da variação aqui observada.  

Quanto ao modelo propriamente dito, cabe destacar que se caracteriza por uma 

reflexão sobre o uso da língua, por sua preocupação em estudar a relação entre estrutura 

linguística e contexto comunicativo, o que revela uma linha de análise com visões 

múltiplas, amplas, tendo como ponto em comum o fato de reconhecerem que a 

linguagem funciona como instrumento de interação social. Este último fato nos permite 

problematizar os usos da língua, buscando entender a motivação para ocorrência de 

determinado fenômeno. Nesse sentido, o estudo funcionalista parece contribuir para as 

questões referentes ao emprego do ser confirmativo, uma vez que se observa que esse 

emprego está intimamente ligado ao uso efetivo na língua, revelando a necessidade de 

se investigar as questões envolvidas nesse uso.  

Vale lembrar ainda que o modelo em questão se volta para análises das 

particularidades do funcionamento da língua, seus processos internos de adaptação, 

variação, rearranjo e mudança. Isso porque parte-se do princípio de que as línguas 

existem para promover a comunicação entre as pessoas, o que não permite, portanto, 

que elas sejam analisadas apenas em seus elementos internos. É desse modo que a 
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língua é vista como entidade não suficiente em si, mas como instrumento de interação 

social. 

É por esse motivo, também, que se justifica a importância dada, nesta 

abordagem, ao contexto de uso, acreditando no seu papel de motivador da estrutura 

linguística. Logo, percebe-se que a análise do ambiente, para essa visão, é fundamental 

para construção do sistema, sendo o uso responsável pela existência da língua.  

A partir deste princípio, que valoriza o papel do uso, já podemos adiantar que a 

multiplicidade de empregos do verbo „ser‟ é permitida, visto o seu expressivo emprego 

na língua, provocando mudanças nela, fazendo-a enfrentar processos de adaptação que 

motivem novos usos, como no processo de economia linguística, em que uma mesma 

forma se presta a mais de uma função. No entanto, além de justificar sua vasta 

empregabilidade com base nos processos naturais por que a língua passa, cabe ainda 

responder qual a relação que esses usos mantêm entre si e, consequentemente, medir o 

grau de gramaticalidade de cada emprego dessa mesma forma. 

Interessa-nos aqui, portanto, a problematização sobre esses diferentes empregos 

e valores do ser, com base no que já foi abordado por outros teóricos sobre o tema. Para 

isso, porém, cabe salientar, antes de tudo, os princípios que orientam esse corrente, para 

que assim se faça entendido seu método de análise. 

Segundo Neves (2004), um ponto característico do funcionalismo é a sua 

concepção de linguagem como entidade funcional e dinâmica:  

 

Ela é funcional porque não separa o sistema linguístico e suas 

peças das funções que têm de preencher e é dinâmica porque 

reconhece, na sua instabilidade da relação entre estrutura e 

função, a força dinâmica que está por detrás do constante 

desenvolvimento da linguagem. (NEVES, 2004) 

 

O interesse, portanto, da gramática funcionalista está na observância da relação 

sistemática entre as formas e as funções em uma língua no ato comunicativo, dando 

ênfase à capacidade humana de adaptação que a língua herda de seus falantes. Em 

outras palavras, entendemos que essa capacidade de adaptação do ser humano se reflete 

na prática linguística, seguindo o princípio básico de que é natural que a forma de se 

expressar e comunicar acompanhe as mudanças pelos quais o indivíduo passa ao longo 

do tempo. Por este motivo, também, os funcionalistas acreditam que a língua é um 

sistema heterogêneo que se reorganiza diacronicamente.  
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Apesar desses pontos bem definidos na gramática funcionalista, há de se 

considerar que este modelo engloba diversas subespecificações, bem como linhas de 

análise próprias, que acompanham seus idealizadores. Tais linhas de análise dão o nome 

ao que chamamos de os diversos “funcionalismos”. 

Não podemos negar, num tratamento deste modelo de análise, a polissemia que 

envolve este rótulo. Quanto a este ponto, Dik (1989) propõe um conjunto de 

propriedades que identificam este modelo, a saber: 

1) a língua é um instrumento de interação social, isto é, existe 

em virtude de seu uso e com vistas a certas finalidades; 

2)  a função primária de uma língua é o estabelecimento de 

comunicação entre os usuários de uma língua natural; vale 

lembrar que a comunicação mão deve ser concebida 

apenas como a transmissão e recepção de informação 

factual, mas como um padrão interativo dinâmico de 

atividades através das quais seus falantes efetuam certas 

mudanças na informação pragmática de seus parceiros; 

3)  o correlato psicológico de uma língua natural é a 

“compreensão comunicativa” (HYMES, 1974), isto é, a 

habilidade de usar essas expressões de modo apropriado e 

efetivo de acordo com as convenções de interação verbal 

que predominam numa comunidade linguística; 

4) o sistema linguístico só pode ser compreendido 

propriamente se estudado dentro do quadro das regras, 

princípios e estratégias que governam seu uso 

comunicativo natural; 

5) a aquisição da linguagem ocorre na interação 

comunicativa entre a criança e seu ambiente. O processo 

de aquisição é co-determinado por um input estruturado de 

dados linguísticos, apresentados à criança em contextos 

naturais e adaptados ao nível de desenvolvimento de sua 

competência comunicativa. O paradigma funcionalista 

atribui aos fatores genéticos apenas aqueles princípios 

subjacentes que não podem ser explicados levando-se em 

consideração a interação; 

6) os universais linguísticos devem ser explicados em termos 

dos fatores externos que determinam sua natureza; 

7) a semântica e a sintaxe devem ser estudadas com respeito 

ao quadro mais abrangente da pragmática, ou seja, a 

semântica é concebida como instrumental em relação à 

pragmática e a sintaxe, por sua vez, como instrumental em 

relação á semântica. (BRAGA & BARBOSA, 2009: 174-

175) 

  

 Butler (2003) e Croft (1995), por outro lado, usam o critério da autonomia para 

identificar cada tipo de funcionalismo. Para os autores, esse conceito, por sua vez 

aplicado à sintaxe, gramática e à faculdade da linguagem, está correlacionado às noções 

de arbitrariedade e autossuficiência. 
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 Seguindo essa noção, a autonomia da sintaxe estaria ligada a uma independência 

dos fenômenos sintáticos em relação às suas funções semânticas, pragmáticas e 

discursivo-convencionais. A autonomia da gramática, por sua vez, corresponderia à 

independência da gramática das línguas de fatores funcionais e externos relacionados 

com o uso como instrumento comunicativo em contextos sociais. Por fim, a autonomia 

da faculdade da linguagem estaria ligada à defesa de que as capacidades lingüísticas 

constituem um modelo que é essencialmente independente de outras capacidades 

cognitivas. 

 Por uma noção de arbitrariedade, entendemos que as regras sintáticas ou os 

elementos sintáticos não podem ser derivados de propriedades discursivas e semânticas, 

e as propriedades gramaticais não podem ser preditas das funções sociais e 

comunicativas que a gramática serve. Por outro lado, numa noção de autossuficiência, o 

sistema sintático de uma língua conteria elementos e regras que interagem intimamente 

entre si, mas não com as propriedades discursivas e semânticas, e a gramática seria 

autossuficiente em referência a fatores comunicativos e sociais. 

 Quanto a essas noções, cabe comentar, ainda, que se intercruzam com as 

questões ligadas à autonomia da sintaxe e da gramática, identificando as vertentes do 

funcionalismo em função do atendimento de um ou mais desses parâmetros. A esse 

respeito, Croft (1995) apresenta uma classificação dos diferentes funcionalismos e 

chega à seguinte tipologia: Funcionalismo autonomista, Funcionalismo tipológico ou 

misto, Funcionalismo extremado, Funcionalismo externo e Funcionalismo integrativo. 

 Numa proposta de sumarizar as questões por trás dos conceitos do 

funcionalismo, Braga & Barbosa (2009), numa releitura de Butler (2003), defendem que 

as diversas versões funcionalistas se caracterizam pela adesão, mais ou menos estrita, ao 

seguinte conjunto de pressupostos: 

1) Ênfase na concepção de língua como um meio de 

comunicação humana em contextos sociais e psicológicos; 

2) Rejeição de concepção de que o sistema linguístico é 

arbitrário e autossuficiente em favor de explicações 

funcionais que levam em consideração fatores cognitivos, 

sócio-culturais, fisiológicos e diacrônicos; rejeição da 

hipótese de que a sintaxe é um sistema autossuficiente em 

favor de uma abordagem de acordo com a qual a 

pragmática e a semântica são considerados como centrais 

e a sintaxe como um meio para a expressão de significados 

ou, pelo menor, parcialmente motivada por esses 

significados; 

3) Reconhecimento da importância da dimensão cognitiva e 

do caráter não - discreto da classificação linguística; 
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4) Preocupação com a análise de textos e seus contextos de 

uso; 

5) Interesse pelas questões relacionadas à tipologia; 

6) Adoção de um ponto de vista construcional no que 

concerne à aquisição da linguagem. (BRAGA & 

BARBOSA, 2009:177) 

 

Entendidos os princípios que norteiam essa base teórica utilizada, cabe trazer 

aqui os temas funcionalistas específicos, evocados nesta dissertação.  

Um tópico muito comum nos estudos de cunho funcionalistas e que foi trazido 

para nossa discussão do fenômeno é examinado o estatuto da informação, isto é, 

observou-se o modo como as peças de informação se apresentavam na ocorrência do 

fenômeno, se se tratavam de informações já referidas naquele contexto discursivo, se 

estavam sendo introduzidas naquele momento ou se, apesar de não terem sido 

mencionadas ainda, podiam ser recuperadas via inferência. A referência a este tema foi 

motivada pelo amplo tratamento que recebeu na literatura, sendo comprovado como 

forte favorecedor de diversos fenômenos. Cumpria aqui pôr em prova sua relevância 

para este fenômeno, uma vez que o fato de a informação ser “dada” / conhecida por 

falante e ouvinte no momento da interação se mostrava uma condição quase necessária 

para o emprego do ser confirmativo, objeto de estudo deste trabalho.  

Pode-se dizer que a utilização da variável “estatuto informacional dos referentes 

linguísticos” nos estudos sobre os fenômenos da língua se justifica, numa visão 

funcionalista, pelo fato de essa visão entender a língua como instrumento de interação 

verbal e social na comunicação entre os falantes, tornando-se relevante, com isso, 

atentar para as trocas de informação que falante e destinatário efetuam no processo de 

comunicação, bem como as funções e valores nelas embutidos. Isso porque, de acordo 

com essa visão, o falante parte de intenções, informação pragmática e antecipações que 

ele faz da interpretação do destinatário ao usar as expressões linguísticas. Segundo 

Neves (2004), essa interação pressupõe informação pragmática tanto de falante quanto 

de destinatário: 

 

Quando o falante diz algo ao seu destinatário, sua intenção é 

provocar alguma modificação na informação pragmática dele. 

Para isso, o falante tem de formar alguma espécie de intenção 

comunicativa, uma espécie de plano mental concernente à 

modificação particular que ele quer provocar na informação 

pragmática do destinatário. [...] O falante, então, tenta 

antecipar a interpretação que o destinatário, num determinado 

estado da sua informação pragmática, possivelmente, atribuirá 

à sua expressão linguística. (NEVES, 2004) 
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É a partir dessas intenções comunicativas de modificações pragmáticas e 

focalização / Saliência (tentativa de obter atenção do ouvinte) que a informação, 

distribuída em “blocos”, ganha status diferenciado e, consequentemente, ordenação, de 

modo geral, específica na sentença, o que, segundo Neves, seria consequência do fluxo 

de atenção.  

Outros dois temas de grande relevância para os estudos funcionalistas foram 

amplamente pensados neste trabalho, que são o processo de gramaticalização e os graus 

de gramaticalidade, merecendo, portanto, destaque nesta seção.   

Quanto ao tema da gramaticalização, foi evocado aqui pela ideia inicial de que o 

ser confirmativo seria um estágio mais avançado na gramática do que o uso do verbo 

ser relacional, possível uso inicial do verbo ser, tendo sido originado por um processo 

que leva, num contínuo, uma forma da língua de um estágio lexical ou menos 

gramatical para um estágio gramatical ou mais gramatical ainda. Em outras palavras, o 

ser confirmativo aparentemente instanciaria um novo uso que ilustraria o princípio de 

exploração de velhas formas para novas funções proposto por Werner e Kaplan (1963, 

403, apud Heine et al., 1991a). No entanto, um estudo que responda esta questão foge, 

por ora, aos objetivos deste trabalho, que segue uma abordagem sincrônica, 

impossibilitando, portanto, uma postulação da gramaticalização. Todavia não se pode 

negar que há graus diferentes de gramaticalidade para cada uso do verbo ser. Portanto, 

para dar conta dessa questão, a partir de uma perspectiva sincrônica, proponho um 

estudo que problematize os graus de gramaticalidade dos empregos dessa forma, 

levando em conta os fatores internos à língua, bem como demais fatores de ordem 

externa envolvidos na produção linguística.  

No entanto, ao falarmos dos graus de gramaticalidade, não podemos deixar de 

considerar a noção de construção, que evocamos neste estudo como critério para 

evidenciar o maior ou menor grau de gramaticalidade de uma forma. 

Esse conceito foi proposto inicialmente pela Gramática Cognitiva das 

Construções, recebendo destaque com a autora Adele Goldberg (1995), uma das 

estudiosas que introduziram o tema nas discussões linguísticas. Para ela, uma sentença 

mínima que fosse podia apresentar significado, independente das palavras que as 

compunham. Essa categorização se funde no emparelhamento de forma e significado. 
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Sendo assim, toda forma pareada a um significado constituiria uma construção, e as 

diversas construções se diferenciariam entre si quanto à complexidade interna. 

Em seu livro mais recente, Bybee (2010) também trabalha com essa noção,  

apresentando o seguinte conceito de construção: “Construção é um pareamento direto 

entre forma e significado (onde significado também inclui conteúdo pragmático), 

sempre com posições esquemáticas que aceitam variados itens lexicais”. Bybee (2010, 

pg. 76 – tradução nossa) Esta é a definição adotada por este trabalho, suportada pela 

pouca esquematicidade da construção com “ser” confirmativo. 

Outra noção primária que deve ser entendida antes de prosseguirmos com a 

nossa discussão é a questão da esquematicidade. 

Bybee (2010) explora o conceito de “Esquematicidade” dizendo que: “refere-se 

à definição substantiva da categoria, que pode fazer referência ou aos traços semânticos 

ou aos traços fonéticos, ou a um padrão mais holístico”. (cap. 5, pg. 80 – tradução 

minha) Bybee apresenta uma escala que tem como início as construções mais 

esquemáticas, e como final as construções menos esquemáticas. Construções mais 

esquemáticas são aquelas formadas por posições que aceitam serem preenchidas por 

uma grande quantidade de itens, enquanto as menos esquemáticas são aquelas formadas 

por posições completamente fixas. 

No exemplo: 

Mr. Bantam corkscrewed his way through the crowd. 

Bybee defende que uma construção apresenta apenas um item fixo (“way”). Esta é então 

uma construção altamente esquemática. 

Quanto à ordem dos elementos constituintes da oração, temos que quanto mais 

esquemática é esta construção, mais móveis são seus elementos. No caso do “ser” 

relacional, especificamente nos usos identificativos, sujeito e predicativo podem trocar 

de posição, além de o “ser” cópula se unir a predicativos de várias naturezas 

(substantivo, adjetivo, circunstancial...). Vale lembrar que os relacionais do tipo 

atributivos não permitem essa permutação, sendo, portanto, menos esquemático em 

relação aqueles. 

 Vimos, então, que os pilares do modelo funcionalista envolvem o contexto social 

da produção linguística, as funções pragmáticas, trocas e a defesa da concepção de 

língua para fins comunicativos.  Seguindo esses princípios, construiu-se uma linha 

teórico-metodológica que orientou este estudo. A exemplo disso, temos as discussões de 

textos dessa linha de pesquisa que auxiliaram na escolha das variáveis linguísticas, 
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servindo de embasamento teórico para as mesmas. A problematização desses conceitos 

se apresenta na seção referente à análise. Nela, os conceitos são previamente 

caracterizados e explorados quanto à sua motivação para a realização do fenômeno.  

 

 

2.1.2 Sociolinguística  

 

Outra abordagem de análise linguística utilizada neste trabalho foi a 

sociolinguística variacionista laboviana, por se tratar de uma corrente que amplamente 

estudou a variação linguística e as questões nela envolvidas, sendo, por isso, relevante 

para explicar a variação que há na língua para as confirmações de perguntas afirmativas 

do tipo sim/não.  

Esta área de estudo lida com a língua em seu uso real, confrontando os aspectos 

linguísticos com os fatores de ordem social envolvidos na comunicação linguística.  

De acordo com Labov (1972), o princípio que norteia esta corrente é o de que a 

língua é uma instituição social e como tal está sujeita a processos de variação e 

mudança, sendo, portanto, necessários estudos que deem conta dessas questões. Tais 

estudos seguem um modelo de análise que parte da identificação das variantes e das 

variáveis independentes; da postulação de hipóteses que expliquem a seleção das 

variantes; da verificação das hipóteses através de análises das variáveis independentes; 

da análise dos dados empíricos segundo as categorias das variáveis independentes; do 

processamento estatístico dos dados; da interpretação e explicação dos resultados 

estatísticos. 

 

 

2.1.2.1 A questão da variação linguística e seu tratamento segundo a sociolinguística 

variacionista laboviana 

 

 Como já discutimos em seções anteriores, a variação e mudança linguísticas são 

processos naturais, ligados às constantes transformações que os seres humanos 

experenciam, sendo injustificável a visão de uma língua homogênea diante da 

heterogeneidade envolvida em seu uso.  

 Entendido o porquê da variação linguística, sua essência, cabe agora falarmos 

brevemente sobre os seus tipos e caracterizações.   
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 A variação linguística envolve basicamente três esferas: geográfica, social e de 

registro.  

 Torna-se necessário, quanto a este ponto, chamar a atenção para o fato de essas 

variações se inter-relacionarem. A esse respeito, lembremos que a variação social, que 

engloba variáveis como: idade, gênero, função social, escolaridade pode estar presente 

nas outras variações dialetais. Por exemplo, dentro de uma esfera geográfica, que 

permitiria distinguirmos, dentre outros aspectos, o falar mineiro do falar carioca, 

podemos encontrar ainda mais especificações. Basta, neste caso, nos perguntarmos 

antes de que grupo estamos falando. Neste caso, de que grupo de mineiros ou de 

cariocas nos referimos (se nos referimos a mineiros do sexo masculino, jovens, com 

ensino incompleto ou a um grupo com outros padrões). O fato é que a variação pode 

atingir níveis cada vez menores, mesmo se tratando de idioletos. Temos neste caso 

aquilo que chamamos de variação inerente, ou seja, a possibilidade de duas ou mais 

formas da língua concorrem num mesmo ambiente, como, por exemplo, a variação “as 

meninas” x “as menina”. Nesse último exemplo, um mesmo falante poderia usar as duas 

formas, e a justificativa para a escolha de uma em detrimento da outra poderia, ainda, 

ser explicada a partir de outra variação, a da esfera social, por exemplo.  

 Vimos, portanto, ao longo de nossas discussões, a complexidade correlacionada 

à variação linguística e o tratamento que lhe é concedido pela sociolinguística 

laboviana. Por esse motivo, reservamos mais um pouco da nossa atenção para tratarmos 

das postulações de potenciais variáveis utilizadas pela análise variacionista. 

 Começando nossa consideração pelas variáveis de ordem social, encontramos a 

variável gênero, segundo a qual, estudam-se as possíveis diferenças nos padrões 

linguísticos usados por homens e mulheres, em vista de observar se um grupo se mostra 

mais inovador ou conservador do que outro, se um usa mais uma forma linguística e 

outro a rechaça, evita. Enfim, observa-se se este fator social está relacionado de alguma 

forma a uma variante específica, tendo em vista os diferentes papéis sociais assumidos 

por homens e mulheres na sociedade.  

 Outra variável utilizada pelas análises sociolinguísticas variacionistas é a faixa 

etária.  Esta variável nos permite avaliar se a variação se dá mais nos grupos mais 

jovens ou nos mais velhos, havendo variações específicas que caracterizam os diferentes 

grupos etários. Podemos observar esta variável, por exemplo, nas gírias que marcam a 

fala de diferentes gerações, ou seja, que caracterizam a fala de jovens em oposição a dos 

mais velhos. A partir desta variável, é possível se observar, dentre outras questões, se a 
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classe mais escolarizada tende a preservar mais as formas de prestígio, enquanto as 

menos escolarizadas se mostram menos resistentes às formas inovadoras. Em outras 

palavras, observa-se qual a relação que os diferentes graus de escolaridade mantêm com 

a escolha de uma ou outra variante da língua, ajudando a promover a mudança ou sendo 

resistente a ela.  

 Por outro lado, também são utilizadas, na análise variacionista, variáveis de 

ordem linguística. Quanto a essas variáveis, deve-se ressaltar que podem se 

correlacionar aos vários níveis da gramática, desde os aspectos fonético-fonológicos da 

língua até os de ordem discursivo-pragmática. Tais variáveis nos permitem observar as 

restrições impostas pela língua para ocorrência de determinado fenômeno, além 

servirem de indicadores dos estágios de um processo de mudança na língua. A 

recorrência de determinado fator linguístico no contexto de produção de um fenômeno 

pode ainda revelar questões que justifiquem, ou pelo menos ajudem a explicar, a 

variação e a escolha por determinada variante. 

 

 

2.1.2.2 O aparato estatístico-computacional nas análises de variação linguística 

 

 Tornou-se muito comum nas análises sociolinguísticas o uso de softwares com a 

finalidade de auxiliarem a análise quantitativa dos dados e verificação dos padrões de 

ocorrência de cada variante. Tal aparato facilitou o trabalho do linguista, permitindo 

análises mais precisas, sobretudo as que envolviam a investigação do efeito de várias 

variáveis ao mesmo tempo e o cruzamento dessas variáveis. Além disso, esse recurso 

acabou por conferir maior credibilidade estatística aos resultados obtidos nas análises. 

 De acordo com Oliveira (2009), o modelo estatístico a ser usado depende do tipo 

de variável dependente do estudo: 

Se a variável dependente for contínua, por exemplo, 

poderíamos optar por um modelo de regressão linear, [...], por 

exemplo, a duração de uma vogal, no qual teríamos 

observações localizadas em uma faixa contínua. 

 Se a variável dependente for categórica (0 ou 1), poderíamos 

utilizar o modelo de regressão logística. Esse modelo poderia 

ser utilizado caso a variável dependente fosse composta de 

somente duas possibilidades, como a presença ou a ausência da 

concordância verbal. 

 Se a variável dependente fosse categórica e apresentasse mais 

de duas possibilidades, poderíamos utilizar o modelo 

multinominal. (OLIVEIRA, 2009, p.98-99) 
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Nos casos de variável binária, é comum o uso do Varbrul ou Goldvarb, como 

utilizado neste estudo. Nesses modelos, uma variante é tomada como aplicação de 

regras. Para explicar a variabilidade do fenômeno, são eleitas variáveis chamadas de 

independentes, e a elas também são atribuídos códigos que serão interpretados pelo 

programa. Espera-se que essas variáveis independentes possam explicar a variação 

estudada. Para isso, mede-se a influência, positiva ou negativa, de cada variável sobre a 

escolha de uma variante.  

Quanto à noção de frequência corrigida, é obtida pela razão entre o número de 

ocorrências de um evento e o número total de ocorrências da amostra. Procedida a 

tomada dos pesos, segue-se o processo de seleção das variáveis, conhecido como step 

up e step down. Nessas etapas, obtêm-se, respectivamente, as variáveis mais relevantes, 

por isso, selecionadas pelo programa, e as menos relevantes na aplicação do fenômeno, 

por isso, rejeitadas por ele. Essa seleção obedece ao nível de significância de valor 0,05. 

Quanto mais próximo a este valor, mais confiável será o resultado desta variável. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que o resultado da análise é de responsabilidade 

do linguista, de sua interpretação correta dos valores e pesos relativos, obtidos a partir 

da “rodada” dos dados pelo software. Além disso, convém lembrar que o linguista tem 

autonomia para eleger as variáveis e os fatores, sendo essa escolha fruto de uma ampla 

reflexão, que leve em conta uma análise atenta aos dados e uma problematização dos 

estudos na literatura que versem sobre o tema.  

 

2.2 Metodologia 

 

 Como já apresentado anteriormente, este trabalho se orienta por um objetivo 

duplo: 

  

a) entender o funcionamento do “é confirmativo” a partir da teoria da variação; 

b) identificar o grau de gramaticalidade desse uso confirmativo do verbo „ser‟.  

 

 Cabe ressaltar, antes de tudo, que apesar de assumirmos aqui a visão 

sociolinguística, não adotamos as variáveis sociais como: sexo, idade ou escolaridade, 

visto que a amostra de fala de que dispomos para a análise se apresenta heterogênea, 

podendo, com isso, falsear os resultados de uma análise dessa natureza. Quanto a isso, 

observe-se a tabela a seguir, que exemplifica a distribuição das entrevistas: 
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Quadro 1
1
 

 

       Escolaridade    

Idade 

 
(analfabeto) 

 
(antigo primário) 

 
(antigo ginasial) 

 
(universitário) 

 

(7-14anos) 

- - [2 informantes]: 

1 homem  

 1 mulher  

- 

 

(15-25anos) 

[1 informante]:  
1 homem 

- [4 informantes]: 

2 homens  

 2 mulheres 

[1informante]: 

1 homem  

 

(26-49anos) 

[3informantes]:  
1 homem  

 2 mulheres 

[1 informante]: 

1 mulher  
[2 informantes]: 

2 mulheres  
[1informante]: 

 1 homem  

 

(mais de 50 anos) 

[1 informante]: 

1 homem  
[3 informantes]:  
1 homem e 2 

mulheres 

[2 informantes]: 
2 mulheres 

- 

 

 O quadro mostrado, anteriormente, revela a distribuição das 23 entrevistas 

usadas neste trabalho em função do gênero do informante, grau de escolaridade e idade. 

Como se pôde observar, essa distribuição é muito esparsa, havendo casos em que um 

grupo apresenta apenas um informante com determinado conjunto de características, o 

que impossibilita a comparação desses informantes no modelo de análise de variação 

sociolinguística. Cabe acrescentar ainda que esse corpus foi cedido pelo banco de 

amostras de falas do PEUL, especificamente da amostra Baixada Cuiabana, apesar de 

não corresponder à amostra completa, motivo pelo qual se observa a heterogeneidade 

das entrevistas quanto aos fatores sociais. O motivo por escolhermos tal amostra se deu 

pela familiaridade que se tinha com os dados, sendo esta dissertação continuidade dos 

trabalhos anteriores realizados enquanto bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq. 

  Devemos ressaltar, portanto, que o modelo de análise sociolinguística 

variacionista  é adotado apenas para tratar da variação “é confirmativo” versus demais 

formas de confirmação, considerando-se as variáveis independentes de ordem 

linguística.  

                                                 
1
 Legenda: ■ informante do sexo masculino 

                  ■ informante do sexo feminino 
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A fim de explicar tal variação e a consequente seleção do “é confirmativo” em 

detrimento das outras variantes propomos as seguintes variáveis: 

 

1-Relevância tópica (após a pergunta confirmativa, o falante):  

 Continua discorrendo sobre o mesmo tópico 

 Abandona o tópico discursivo 

 

2-Presença de „né‟ na pergunta sim/ não 

  Presença 

  Ausência 

 

3-Tipo semântico do verbo da pergunta sim / não 

 Verbos relacionais 

 Verbos de processo material 

 Verbos de processo mental 

 Verbos dicendi 

 Verbos existenciais 

 

4-Tempo do predicado verbal da pergunta sim / não 

 Presente 

 Passado 

 

5-Compartilhamento do conteúdo proposicional questionado 

 Novo disponível 

 Parcialmente novo / inferível 

 Evocado 

 

6-Presença de operadores argumentativos “então” / “quer dizer”/ “ah”/ “aí” na 

pergunta sim / não 

 Presença 

 Ausência 

 

 Adiantamos que as hipóteses que levaram à escolha destas variáveis e a 

consequente fundamentação teórica para cada uma serão apresentadas mais à frente na 

análise sociolinguística. Nesta seção, a explicação / teorização de cada variável ajudará 

também a explicar os resultados obtidos. 

 Para avaliar a relevância de cada variável, recorreu-se a um dos aparatos 

metodológicos da análise sociolinguística variacionista: o uso de software de análises 

estatísticas, mais especificamente do Goldvarb. Para utilização deste recurso, os dados, 

uma vez identificados, foram classificados em função das variáveis linguísticas 
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envolvidas no emprego da variante, ou seja, os critérios anteriormente expostos. Depois 

de serem gerados os pesos relativos, refletiu-se sobre sua aplicação no fenômeno. 

Já para uma análise funcionalista dos dados, propôs-se uma representação de 

cada emprego deste verbo, seguindo a noção de “esquematicidade” defendida pelos 

estudos sobre as construções. Para realizar esta representação, recorreu-se, ainda, a uma 

pesquisa bibliográfica sobre o comportamento deste verbo em suas várias aplicações. 
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3. Gênero Discursivo 

 

Para além do destaque que a noção de gêneros textuais tem recebido atualmente 

nos estudos da língua, tornou-se necessário refletir sobre o papel do gênero do discurso 

nas ocorrências do “é confirmativo”. Isso porque, como se pode notar, esse uso 

“confirmativo” do verbo ser parece requerer contextos interativos para sua aplicação. 

Nesse sentido, buscamos delimitar o contexto de ocorrência desse fenômeno, com base 

numa reflexão sobre o gênero adotado para nossa análise.  

Limitamos nossa análise à amostra de fala, mais precisamente, à entrevista 

sociolinguística, por se tratar de um contexto que permite a ocorrência do tipo de 

estrutura que aqui se analisa e por permitir a utilização do arcabouço teórico-

metodológico usado pelas análises sociolinguísticas que se valem desse tipo de amostra.  

 Para tratarmos dessa questão aqui, devemos lembrar que, consensualmente, a 

entrevista sociolinguística tem sido abordada a partir da noção de gênero, constituindo-

se, então, um discurso interativo, mais especificamente, uma entrevista, que, por sua 

vez, se especifica ainda mais no tipo “entrevista sociolinguística”. Por esta razão, nos 

dedicaremos aqui a discussões de caráter geral sobre o gênero discursivo e, de modo 

específico, sobre o gênero entrevista sociolinguística, com a finalidade de melhor 

caracterizarmos o corpus desta pesquisa. Ressaltamos, ainda, que acrescentaremos à 

discussão do gênero, a noção de tipos de textos ou sequências discursivas, sobretudo a 

sequência narrativa, por acreditarmos que assim se tornará mais fácil delimitar a 

natureza e as características desse gênero e, consequentemente, de nossa amostra.  

Justificada a importância de trazer o tema do gênero discursivo para a discussão 

deste trabalho, partimos, nos momentos seguintes, para um tratamento geral do assunto 

até as considerações mais particulares relacionadas ao gênero aqui trabalhado. 

Desde muito tempo a questão dos gêneros tem sido debatida, seja, num primeiro 

momento, por trabalhos ligados à literatura seja pelas abordagens linguísticas, mais 

recentemente. Há de se ressaltar que, apesar do amplo tratamento que este tema tem 

recebido ao longo dos anos, ainda é complexa essa noção, dada a dificuldade de lidar 

com um conceito encarado como amplo e indeterminado.  

 Segundo Paredes (1997), as abordagens do gênero por uma perspectiva 

discursiva ganharam relevância com Hymes, nas décadas de 60 e 70. Nesses trabalhos, 

o autor adota uma perspectiva funcionalista do discurso, privilegiando os aspectos de 

uso: “os gêneros do discurso frequentemente coincidem com eventos de fala, mas 
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devem ser tratados como analiticamente independentes deles.” (Hymes, 1974, p.161 

apud Paredes, 1994) No entanto, foi com Bakhtin que o tratamento do gênero ganhou 

tanta relevância. 

As inovações trazidas por Bakhtin ao tratamento do gênero fizeram suas idéias 

ecoarem em muitos trabalhos atuais interessados num tratamento da língua. Seu 

trabalho parte de uma abordagem discursiva, assumindo ainda uma postura dinâmica, ao 

encarar os gêneros de maneira dialógica. Para ele, a verdadeira unidade de comunicação 

na fala é o enunciado, e é por ele que a língua se realiza. “Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso.” Bakhtin (2003). 

 Para exemplificar as considerações deste autor, procuramos, nas próximas 

seções, tratar da entrevista sociolinguística a partir de suas considerações, mas, antes, 

faz-se necessário apresentarmos, brevemente, a entrevista sociolinguística, para, então, 

identificarmos as suas características na visão de Bakhtin. 

 É sabido que a sociolinguística variacionista tem adotado a questão dos gêneros 

em suas análises de dados, sobretudo, considerando-o como variável independente 

relacionado à aplicação de determinada variante: “tanto os gêneros de discurso como os 

tipos de texto tem-se mostrado influentes nas escolhas gramaticais.” Paredes (2010). No 

entanto, neste trabalho, o gênero discursivo é analisado como ambiente necessário para 

variação: é vs demais formas de confirmação, não sendo tratado como responsável por 

ajudar a determinar o emprego de uma variante em face de outra. 

  Essas entrevistas se caracterizam, grosso modo, pelo fato de serem orais, 

dirigidas por um entrevistador, e por serem direcionadas a fins acadêmicos, como, por 

exemplo, análises de fenômenos linguísticos, históricos ou sociais. Além dessas 

características consensuais, muitos linguistas têm chamado atenção para fatores 

constitutivos da entrevista sociolinguística, como o fato de se caracterizarem por a uma 

diversidade temática e a uma heterogeneidade no que diz respeito aos tipos textuais que 

a compõem.  

Há gêneros que se prestam muito mais ao hibridismo de 

tipos do que outros. A carta pessoal ilustra essa mescla na 

escrita, a entrevista sociolinguística, na fala. (PAREDES, 

2010, p.480) 

[...] 
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Textos que permitem grande variedade temática como 

cartas pessoais e entrevistas (particularmente as 

sociolinguísticas) transitam por maior variedade de 

tópicos, o que ajuda a promover a passagem, muitas vezes 

gradual e quase imperceptível, de um tipo textual a outro. 

(PAREDES, 2010, p: 487) 

 

Outro ponto que merece destaque em relação a esse gênero é sua proximidade 

com o diálogo, no qual, em geral, o entrevistador termina o seu discurso para passar a 

palavra ao seu interlocutor. No entanto, ao contrário do diálogo, a entrevista se mostra 

complexa em muitos aspectos. Tais aspectos serão detalhados mais à frente, na 

discussão a respeito da abordagem de Bakhtin.  

Cabe adiantar, porém, que, apesar de próximos, a entrevistas sociolinguística e o 

diálogo se diferem, basicamente, pelo fato de, na entrevista, um dos interlocutores, o 

entrevistado, ser favorecido quanto ao domínio do discurso, tendo a palavra por mais 

tempo, enquanto o outro, o entrevistador, ser responsável por instigar esse falante a 

relatar suas experiências. É por este motivo, inclusive, que se encontram diversos 

trechos narrativos na entrevista.  

Há de se ressaltar ainda que, apesar de o entrevistador tentar conduzir o falante a 

agir de maneira espontânea, usando a língua livremente (sem preocupações normativas), 

não há uma naturalidade como num diálogo do cotidiano. Isso se justifica pelas relações 

envolvidas no contexto da entrevista: um pesquisador, muitas vezes alguém 

desconhecido para o falante entrevistado, que propõe uma conversa “monitorada”, 

gravada, com finalidades de se analisar esse diálogo posteriormente, sob um a 

perspectiva linguístico-social. 

 

 

3.1 A perspectiva de Bakhtin 

 

Para Bakhtin, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de 

enunciados, que se materializam socialmente em função de i- um conteúdo temático 

específico, ii- de uma estrutura composicional e iii- do ponto de vista do estilo. 

Cada enunciado, visto sob a ótica de 

acontecimento, é único e caracteriza-se por três momentos 

constitutivos vinculados que, por um processo de 

abstração, podem ser decompostos em: tema (referido a 

objetos [objeto do discurso]) e sentidos (outros 
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enunciados ), estilo verbal (seleção dos recursos léxicos, 

fraseológicos e gramaticais da língua) e construção 

composicional (procedimentos composicionais para a 

organização, disposição e acabamento da totalidade 

discursiva e da relação dos participantes da comunicação 

discursiva). Entretanto, como elo da comunicação 

discursiva e acontecimento da interação verbal em um 

tipo particular de situação social, ele é construído, 

inscreve-se em uma formulação genérica ou específica e 

partilha características de gênero comuns aos outros 

enunciados daquela situação de interação. Por isso, 

Bakhtin define também os gêneros como tipos temáticos, 

estilísticos e composicionais dos enunciados singulares.  

(RODRIGUES, 2005, p.167). 

 

Para o referido autor, o gênero é identificado pelas suas propriedades funcionais, 

e não pelas suas propriedades formais.  

De acordo com essa perspectiva, a língua é vista como realizada por meio de 

enunciados (orais ou escritos) que se estabelecem a partir das diversas áreas de 

atividade humana. “Como são inúmeras as atividades humanas, são também inúmeras 

as possibilidades de discurso associadas a cada esfera de atividade, em que tipos 

relativamente estáveis de enunciados se desenvolvem”. Paredes (1997, p.87) 

A visão “bakhtiniana”  não prevê classificações dos gêneros, dada a sua 

infinidade de realização a partir das atividades humanas em que se desenvolvem. Essa 

possibilidade de constante surgimento de um gênero novo acarreta dificuldades para a 

definição de sua natureza. Apesar da ausência de classificação, o autor faz uma divisão 

entre gêneros primários (simples) e secundários (complexos).  

Os primários correspondem à comunicação discursiva imediata, no âmbito da 

ideologia do cotidiano. As condições dessa comunicação não são formalizadas e 

sistematizadas. Já os secundários, “surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado. No processo de sua 

formação, eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários.” Bakhtin (2003). 

Retomando a discussão sobre a diferença entre diálogo e entrevista, sobretudo a 

sociolinguística, podemos estabelecer a distinção de gênero, classificando-o em 

primário ou secundário. O diálogo, caracterizado pela troca de turnos de fala, 

corresponderia ao gênero primário: “Por sua precisão e simplicidade, o diálogo é a 

forma clássica de comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 2003), enquanto a entrevista 

corresponderia ao gênero secundário, dada a sua complexidade. Essa complexidade é 
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percebida pelo fato de haver um roteiro guiando o rumo da entrevista, previamente 

planejada pelo entrevistador, e pelo fato de os turnos e perguntas serem também 

colocadas por ele. Esse fator é responsável por afastar a entrevista da espontaneidade de 

uma conversa do dia a dia.  

Bakhtin (2003) ainda salienta que “no gênero no qual a palavra ganha certa 

expressão típica”. Isso nos leva a refletir sobre o emprego é confirmativo, que é 

restringido a contextos interativos. O autor completa ainda: 

 

Os gêneros correspondem a situações típicas da 

comunicação discursiva, a temas típicos, por conseguinte, 

a alguns contatos típicos dos significados das palavras 

com a realidade concreta em circunstâncias típicas. Daí a 

possibilidade das expressões típicas que parecem 

sobrepor-se às palavras. Essa expressividade típica do 

gênero não pertence, evidentemente, à palavra enquanto 

unidade da língua, não faz parte de seu significado, mas 

reflete apenas a relação da palavra e do seu significado 

com o gênero, isto é, enunciados típicos. (BAKHTIN, 

2003) 

 

 

 Logo, para essa visão, “o juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra da 

língua e surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em um enunciado 

concreto”. [...]. Há de se acrescentar que, segundo Bakhtin (2003), “o colorido 

expressivo só se obtém no enunciado”.  

  Essas considerações são relevantes para este trabalho, se levarmos em 

consideração que o item é, a princípio um verbo, se caracteriza como confirmador de 

uma proposição somente nesse tipo específico de enunciado (o interativo), como é o 

caso do gênero entrevista sociolinguística. Apesar dessa constatação, ressalvamos que 

não descartamos, neste trabalho, a “história” das palavras, as significações inerentes a 

elas ao longo de seu emprego na língua, mas, antes, as analisamos em seus diversos 

contextos de uso, no seu emprego concreto.  

 

3.2. Análise do gênero entrevista sociolinguística sob a abordagem de Bakhtin 

Com base nessas considerações, é possível caracterizarmos o gênero entrevista 

sociolinguística em função dos seguintes pontos: 
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 Conteúdo temático: conversa de temas amplos, em geral relacionados a 

experiências do falante, ou da comunidade em que vive.  

 

Ex. 1: E_ Olha eu vô falá pro cê, eu sufri muito no:: co meu marido porque ele era 

assim, ele tinha apruveitado muito então ele só falava que tava cansado, eu, eu sempre 

falo pra eles, num casa cum véio, porque se ocê casá co véio, mia fia, ocê casa co 

cansera e diSgoSto no sua vida[...] [Entrevista B02]; 

 

 Organização estrutural: um entrevistador que propõe perguntas amplas ao 

falante com o objetivo de motivá-lo a produzir um texto longo. Em geral, há 

pouca intervenção por parte do entrevistador, no intuito de deixar o falante à 

vontade para discutir livremente seu relato de vida, experiências. O que 

acaba por gerar períodos longos de narrativa (o que não é o caso do exemplo 

dado a seguir). O início da entrevista, geralmente, é marcado pela 

apresentação do falante, como informações sobre seu nome, idade, lugar de 

origem etc. Esse diálogo envolve diversos marcadores discursivos que 

ajudam a promover ou manter o diálogo.  

 

Ex. 2:  

P_ Eu queria: é bater um papo com o senhor 

E_ Sim, sim 

P_ Não é nada complicado, tá? 

E_ Porque eu num, eu num sei 

P_ Queria só que o senhor falasse pra mim só pra eu saber direitinho, qual é:, o senhor, 

o nome completo do senhor, M[...] 

E_ Meu nome completo é M[...] Batista de [...] 

P_ Batista [...]? 

E_ De [...], exato 

P_ O senhor tem quantos anos? 

E_ Tenho, vou fazer sessenta e cinco 

P_ Sessenta e cinco? 

E_ É, tenho sessenta e quatro 

P_ E o senhor nasceu em Várzea Grande? 
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E_ Eu nasci em, no município da Várzea Grande, Capão Grande, no município da 

Várzea Grande 

P_ O senhor sempre morou por aqui? 

E_ É, sempre a gente morou por aqui de [Entrevista B18]; 

 

 Estilo: trata-se de uma interação, por via oral, em contextos de fala semi-

formal.  

 

Ex. 3: E- Como lá na Guia tinha essas parteira que tinha lá além de minha mãe, eu 

nunca ouvi falar que morreu ninguém, e:: assim eu também não sei assim falar se 

acontecia alguma coisa de ir presa né, nunca ouvi falar. [Entrevista B03]; 

 

 O propósito principal e contexto comunicativo: trata-se de um diálogo 

promovido com o intuito de se obterem amostras de fala que permitam 

análises de aspectos sociais, linguísticos. Em geral é realizado na 

comunidade do entrevistado, a fim de que este fique mais à vontade. Apesar 

de saber que estará sendo gravado para uma possível pesquisa, o falante não 

é informado sobre os fenômenos que eram examinados em seu discurso. 

Tudo isso para que sua fala seja o mais natural possível. Em muitos casos, o 

entrevistador já parte para entrevista ciente do que deseja encontrar na fala 

do entrevistado, mas age de maneira a não tornar isso evidente para o seu 

interlocutor.  

 

Ex. 4: P_ Ah, tá. Ah, então tá bom porque pra mim era importante que fosse uma pessoa 

nascida aqui na região, agora que você me falou que ele é de Goiás, né. E pra mim não 

ia adiantar não, tem que ser uma pessoa daqui da região, nascida aqui, criado aqui, 

como você assim, né. Que uma pessoa que veio de fora aí já não é a mesma coisa no 

meu trabalho, né. [Entrevista B24]; 

 Pudemos entender, portanto, como se caracteriza o corpus usado neste trabalho, 

do ponto de vista de sua estrutura composicional, ou melhor, da materialização de 

enunciados relativamente estáveis em sua composição, que o permitem, desse modo, 

classificá-lo como gênero discursivo entrevista sociolinguística. 

 A seguir, discutimos mais algumas características que compõem este gênero, 

em especial as sequências discursivas que o compõe. 
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3.3 Breves considerações sobre as sequências narrativas  

 

Outro fator marcante na caracterização do gênero discursivo é a predominância 

de determinadas sequências textuais. Isso porque, acredita-se que muitos gêneros são 

marcados por apresentarem predominantemente um tipo textual. O gênero HQ (história 

em quadrinhos), por exemplo, é, de modo geral, predominantemente composto por 

sequências narrativas e, num segundo plano, por sequências descritivas. Apesar de não 

se tratar de um fator determinante, já que está aberto à variação, este fato pode ajudar a 

delimitar melhor o gênero, dada a sua predominância e função desempenhada neste 

contexto. 

Ao examinarmos o gênero entrevista sociolinguística, podemos perceber que, 

geralmente, há uma predominância de sequências narrativas, visto que é composto por 

diversos trechos de depoimentos dos entrevistados, geralmente tratando-se de narrações 

de fatos, acontecimentos, experiências pessoais. Por este motivo, cabe discutirmos um 

pouco mais sobre esta noção. 

 Segundo Paredes (2010), os tipos textuais são entendidos:  

 Como estruturas disponíveis na língua, com marcas 

extralinguísticas específicas, identificadas, 

principalmente, com base no sistema de 

tempo/aspecto/modo do verbo, e, ainda, na centração em 

determinada pessoa do discurso (1ª, 2ª, e 3ª), na tendência 

semântica a predicados de natureza mais verbal ou 

nominal, à ordenação predominantemente lógica ou 

cronológica, entre outros aspectos. (PAREDES, 2010) 

 

 Dentre os autores que debatem este tema, ganham relevância Labov (1972) e 

Adam (1992), ao proporem critérios para classificação das sequências discursivas. 

Tomaremos tais critérios como embasadores de nossa análise do gênero, cujo objetivo é 

caracterizar mais precisamente a entrevista sociolinguística. 

 Para Adam, as sequências constituem protótipos, “são modelos abstratos de que 

os produtores e receptores de textos disporiam definíveis, ao mesmo tempo, pela 

natureza das macroproposições que comportam e pelas modalidades de articulação 

dessas macroproposições em uma estrutura autônoma” Bronckart (1999). 

 Adam reconhece, ainda, cinco tipos básicos de sequências: narrativa, descritiva, 

argumentativa, explicativa e dialogal. No entanto, destacaremos a seguir a as sequências 

narrativas, buscando caracterizá-las. Nossa posição se apoia no fato de reconhecermos a 

predominância das sequências narrativas nas entrevistas sociolinguísticas, sem 
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ignorarmos, contudo, que tais entrevistas também englobam outras sequências, que 

podem ser descritivas, argumentativas etc. Essas sequências costumam configurar o 

plano de fundo da narrativa ou, ainda, atuar nas sequências dialogais, nas quais os 

interlocutores reafirmam ou defendem um ponto de vista: 

 

 Descritivas  

Ex. 1: “Aqui em Cuiabá tem um tipo de minhoca parace que é diferente, não é, uma 

grandona, assim... dá de vários tamanho né, tem de umas grandona e tem dumaS menoR 

né” [ Entrevista B18]; 

 

Discurso reportado  

Ex. 2: “eles fala assim "Dona Ira..., porque que a senhora num eStudô?" aí que riSpondo 

pra eles 'boa pergunta que o senhor fez pra mim, eu nu iStudei por falta de oportunidade 

e porque naquele tempo o iStudo num valia nada” [Entrevista B02]. 

 

Argumentativas  

Ex. 3: “FALAM, FALAM o dialeto cuiabano, mamãe fala máS que tem menoS eStudo 

né, e papai que é engenheiro quase não fala[...]talvez o grau de eScolaridade interfira 

professora, eu já percebi por exemplo, que meus alunoS quando ENTRAM no primeiro 

ano eleS ESTÃO com sotaque maiS carregado e saem com menoS, também, e:: acho 

que é influência mesmo, o nortão matogrossense é só de suliSta, por exemplo.” 

[Entrevista B04] 

 

 Para caracterizar a narrativa, Adam adota a intriga como restrição / condição 

necessária para a sua ocorrência. “Esse processo consiste em selecionar e organizar os 

acontecimentos de modo a formar um todo significativo, uma história ou ação completa, 

com início, meio e fim” Bronckart (1999).  A partir daí, Adam chega a um protótipo 

mínimo para a sequência narrativa, a saber: 

 

 

Situação inicial                       Transformação             Situação final 

   (Início)                                    (Meio)                           (Fim) 
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Com base nesse esquema, podemos examinar as sequências da entrevista, a fim 

de classificá-las como narrativas ou não. O seguinte trecho, retirado da entrevista, 

exemplifica a aplicação do critério: 

 

Ex. 4: [aí eleS começava a vendê, ]   [aí aRumava dinhero ]  [quando ocê assuStava djá 

tava co uma portinha. ]     

                           (início)                                (meio)                                  (fim) 

 [Entrevista B02] 

 

 Já o modelo proposto por Labov para definir uma sequência narrativa centra-se 

na ordenação temporal, condição mínima para sua identificação. O protótipo mínimo 

seria composto, então, por, ao menos, uma sequência de duas orações ordenadas 

temporalmente de tal forma que uma alteração na ordem de uma das sentenças 

corresponderia a uma diferente ordenação dos eventos que estão sendo reportados. Uma 

narrativa completa, por sua vez, seria constituída de resumo, orientação, complicação, 

avaliação, resultado ou resolução e coda. Cada elemento desses corresponderia às 

seguintes perguntas: 

 

Resumo: sobre o que é isso? 

Orientação: quem, quando, o que, onde ocorreu o evento? 

Complicação: então o que aconteceu? 

Avaliação: e daí? 

Resultado: finalmente, o que aconteceu? 

A coda é o único elemento que não responde a nenhuma pergunta. Geralmente 

corresponde a orações independentes colocadas no fim do texto para indicar que a 

narrativa acabou. Por vezes, parecem desconectadas do resto. 

 

 Exemplifiquemos, então, esses elementos com um trecho de uma das entrevistas. 

Nesse trecho citado a seguir, retomamos o diálogo anterior à narração, para que fique 

mais claro o propósito comunicativo da sequência narrativa. O exemplo escolhido é o 

seguinte: 

 

Ex.5: 

P_ E o senhor estudou, o senhor estudou na Várzea Grande? 
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E_ Eu num ISTUDEI, eu fiS eu quando vim pra cá eu tava, eu tinha começado, eu tava, 

ultimamente eu tava iStudando em Várgea Grande mas aí minha mãe morreu. 

P_ Você estudava na Várzea Grande? 

 

E_ É, minha mãe moReu e: tinha um: eu tinha um iRmão, [pode tomar à vontade], 

tenho um iRmão mai novo que ficou e um: um: [XXX] dela que era filho da: da minha 

iRmã com outro marido, né,  o primeiro marido dela, e: então ela: porque ela: casou e 

separou né e ficou co o filho, e minha mãe criava, e aí: quando ela arrumou outro 

marido, o marido, o segundo marido dela num queria a criança né. 

 

[...] [digressão] 

 

Aí minha mãe ficou com a criança, mas aí minha mãe moReu e ele ficou um a idade 

acho que de um: seiS ano por ai mais ou meno né, aí então: mai meu iRmão num deixou 

maS eu ficar lá na iScola porque eu tinha que ficar lá pra tomar conta do: do doi minino, 

tinha o meu irmão mai novo e o: o sobrinho né, e ele trabalhava, o serviço dele era de 

viagem né, e tinha o, esse iRmão que mora em São Paulo, num sei se mora ou morava 

sei lá, que num sei nem se existe, porque nunca mais. 

Então num tinha como ele cuidar, e a: o:: o cunhado meu num queria oS minino né aí 

então eu teria que ficar lá pra cuidar dos menino, até que eu vim pra cá que os menino 

CRÊsceu.  [ Entrevista B18] 

 

 Dividindo esse texto narrativo em suas partes componentes, teríamos a seguinte 

situação: 

Resumo: o texto fala sobre o motivo que levou o falante a abandonar os estudos em 

Várzea Grande, motivo este que foi o fato de ele ter que tomar conta de duas crianças, 

seu sobrinho e seu irmão mais novo. A razão para isso é apresentada por uma sequência 

de fatos. 

Orientação: história tem referência a Várzea Grande e, indiretamente, ao lugar onde o 

falante mora atualmente. O momento não é especificado, apenas há referência ao 

período escolar do falante e a episódios de sua vida (morte de sua mãe, casamento de 

sua irmã). Os personagens centrais são a mãe do falante, duas crianças (irmão e 

sobrinho) e o falante. 

Complicação: a mãe do falante, que havia ficado com a responsabilidade de cuidar das 

crianças, dadas as circunstâncias, morre, e, por isso, o personagem principal (o falante / 

entrevistado) assume essa responsabilidade. 

Avaliação: esse fato justifica o porquê de o falante abandonar os estudos em Várzea 

Grande. 

Resultado: o falante assume esse compromisso e cuida das crianças até o momento de 

seus crescimentos, ou até não dependerem mais dele. 

 



43 

 

 Em suma, podemos definir a narrativa usando as próprias palavras do autor, 

segundo as quais a narrativa é entendida como “one method of recapitulating past 

experience by matching a verbal sequence of clauses to the sequence of events which ( 

it is inferred) actually occurred.”
2
 Labov (1972). 

 Podemos, assim, chegar a uma conclusão parcial a partir dessas observações: a 

entrevista sociolinguística se caracteriza como um gênero interativo-dialogal, que 

engloba diversas sequências discursivas, com predominância das narrativas. A 

importância dessas considerações está em delimitarmos o corpus utilizado nesta 

pesquisa, sobretudo, por se tratar do ambiente que favoreceu a variação aqui estudada. 

 Vale lembrar, como já havíamos dito anteriormente, que a variação “é” vs 

demais formas de confirmação a uma pergunta do tipo sim/não não se dá apenas nas 

entrevistas sociolinguísticas, mas, antes, em contextos de interação. Por a entrevista 

sociolinguística se constituir também de um discurso interativo, foi possível, portanto, 

usá-la para nossa análise. 

A amostra utilizada aqui nos favoreceu por conter muitos trechos com 

interferência da entrevistadora, que cooperava para uma interação mais dinâmica por 

meio de expressões de apoio/manutenção do diálogo (“hum”, “é”...), perguntas 

afirmativas (retomada de tópico desenvolvida pela entrevistada para reforçar o 

acompanhamento do discurso), mudança de tópico etc. No entanto, ainda é raro na 

literatura um tratamento das sequências interativas que compõem a entrevista 

sociolinguística, além disso, não poderíamos enquadrá-la ao que os autores classificam 

como sequências dialogais, pois, ao contrário deste, seu discurso apresenta um caráter 

secundário. Também é rara a abordagem da semântica e função das perguntas 

confirmativas. Quanto a isso, veremos na seção seguinte as considerações a respeito 

delas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 “Recapitulando a experiência passada pela correspondência da sequência de cláusula verbal à sequência 

do evento em que é inferido” (tradução nossa). 
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4.  A pergunta confirmativa 

 

 Neste capítulo, consideramos as perguntas do tipo sim/não, mais 

especificamente das confirmativas, segundo as palavras de Mata & Santos (2010), por 

se tratar do contexto necessário para ocorrência do nosso objeto de estudo. No entanto, 

ao abordarmos este tema esbarramos num grande problema: seu escasso tratamento na 

literatura linguística.  

Em geral, os trabalhos sobre o tema centram-se na questão dos padrões 

entonacionais que caracterizam as perguntas em oposição às afirmativas, ou ainda, nas 

diferenças prosódicas entre as perguntas abertas e as do tipo sim / não. 

 Cabe destacar que, quanto às diferenças entre os tipos de perguntas, encontramos 

ainda outros aspectos de ordem sintática e semântica responsáveis pela delimitação de 

cada uma. Vejamos, a seguir, os principais fatores comumente apresentados para 

caracterizar as perguntas: 

 

1) Ordem prosódica: 

Perguntas abertas- costumam apresentar tom crescente no início e tom decrescente no 

final. 

Perguntas sim / não - costumam apresentar tom decrescente no início e tom crescente 

no final. 

2) Ordem sintática: 

 Perguntas abertas- apresentam palavras QU 

Perguntas sim / não - não necessitam de palavras QU em sua estrutura 

 

3) Ordem semântica: 

Perguntas abertas- solicitam acréscimo de informação na resposta, atuam no nível da 

proposição. 

Perguntas sim / não -  testam o valor de verdade da sentença, solicitando confirmação 

 

  Segundo Mata & Santos (2010), a pergunta confirmativa pode ser de dois tipos: 

de compreensão e de percepção: 

 No caso dos pedidos de confirmação codificados como de 

“compreensão”, a interrogativa centra-se no significado de um 

enunciado que a precede; no caso de pedidos de confirmação 

codificados como de “percepção”, o que está em causa é a 
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decodificação do sinal e, portanto, a confirmação do que foi 

pronunciado. Finalmente, codificámos como confirmativas de 

“contacto” aquelas interrogativas que, formalmente, são pedidos 

de confirmação que efectivamente retomam um enunciado 

anterior mas que, na verdade, não resultam de um verdadeiro 

problema de comunicação: o falante produz o pedido de 

confirmação parecendo desejar apenas a manutenção da 

interacção. (MATA & SANTOS, 2010) 
  

 Para diferenciar esses dois padrões de perguntas, as autoras apresentam o 

seguinte exemplo: 

C(riança): O patinho tem um amigo. 

A(dulto): O patinho tem um amigo? 

C(riança): a. Sim. – Resposta SIM  

b. É. – Resposta SER  

c. Tem. – Resposta verbal 

  

A diferenciação entre os dois tipos de perguntas está em se considerar que com a 

pergunta o falante pretende confirmar alguma coisa sobre o patinho (“I.e. “é verdade 

sobre o patinho que ele tem um amigo?”  Mata & Silva (2010) ou sobre o que foi dito 

(É verdade que foi dito que o patinho tem um amigo?” Mata & Silva (2010). 

 Neste trabalho, me interessam mais as interrogativas de compreensão que, como 

vimos na citação acima, centra-se no significado do enunciado que a precede, no seu 

valor de verdade, pois acredito que este subtipo das perguntas confirmativas permite 

maior variação no padrão de resposta. Isso se pode confirmar com a seguinte 

consideração das autoras: 

 

Os padrões de resposta afirmativa disponíveis são, na realidade, 

diferentes para cada uma destas interpretações: no caso de uma 

confirmativa de “compreensão”, qualquer das respostas 

apresentadas no exemplo será possível. Contudo, se o 

interlocutor interpretar a interrogativa como uma confirmativa 

de “percepção”, não usará a resposta verbal, i.e. a resposta que 

corresponde ao verbo realizado numa estrutura de elipse de VP 

ou de objecto nulo. No caso da interpretação de “percepção”, 

uma resposta verbal é sentida pelos falantes como fazendo uma 

asserção irrelevante no contexto. (MATA & SILVA, 2010) 

 

 Como podemos ver com essas considerações, tanto as interrogativas sim/não do 

tipo confirmativa de percepção quanto às do tipo confirmativas de contato parecem 

favorecer as respostas com partículas afirmativas (“sim” / “hum hum”) e com o “é”, 

evitando-se, assim, a resposta verbal. 
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 Quanto às possibilidades de respostas confirmativas, é relevante comentar que os 

dados indicam que a repetição do verbo e o uso do “é confirmativo” são mais 

produtivos do que as respostas com “partículas” afirmativas (advérbios de afirmação). A 

repetição do verbo inclui ainda a repetição apenas do auxiliar, em casos de perífrases 

verbais na pergunta. 

 Autores como Vilhena
3
 cogitam a hipótese de que o “é confirmativo” seja 

resultado da redução da expressão “é verdade” que, desde o latim, aparecia nas 

perguntas de aquiescência e com o tempo foi sendo alternado com o uso do “né?” 

 

Ex. 1: Você gosta dele, não é verdade?/ Você gosta dele, não é?/ Você gosta dele, né? 

R: É verdade/ É.  

 A hipótese de trajetória do “né?” já foi comprovada na literatura por outros 

autores, como Martelotta & Alcântara (1996) no estudo do seu processo de 

discursivização dessa partícula: “É o resultado da trajetória  não é verdade? > não é? > 

né?”. Por outro lado, não podemos confirmar a segunda parte da hipótese, já que não há 

estudos que comprovem que o “é” é resultado da redução fonética da expressão “não é 

verdade” ou “é mesmo assim”.  

 No entanto, o que cabe a este trabalho, por sua abordagem sincrônica, é um 

tratamento do comportamento atual desta forma, sugerindo apenas uma possível 

explicação para o seu uso, com base na história atual dessa forma e nas considerações 

deixadas pelos autores no que se refere aos padrões de perguntas. Esse posicionamento 

se torna possível se partirmos da consideração de que “um exame atento do presente 

pode revelar que muito do passado está conosco” 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Disponível em < http://143.107.31.231/Acervo_Imagens/Revista/REV015/Media/REV15-02.pdf>  

4
 (LABOV, 1994 apud “Laboratório de história do português brasileiro”, disponível em: 

http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/Ling-hist%F3rica-2007.pdf ) 

 

http://143.107.31.231/Acervo_Imagens/Revista/REV015/Media/REV15-02.pdf
http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/Ling-hist%F3rica-2007.pdf


47 

 

5.  Análise sociolinguística 

 

Nesta seção, apresentam-se as variáveis propostas para o tratamento da variação 

investigada neste trabalho. Num segundo momento, são discutidos os resultados 

estatísticos, levando-se em conta a expectativa que se matinha sobre cada variável, sua 

natureza e comportamento no fenômeno aqui estudado. 

As hipóteses deste trabalho são as de que o uso do “ser” confirmativo é 

favorecido pelas seguintes variáveis: presença de né? na pergunta ou de operador 

discursivo do tipo “então”, “quer dizer”, “aí” etc; verbos da pergunta no tempo presente; 

abandono do tópico discursivo depois da resposta com “é confirmativo”; informações 

velhas ou disponíveis na pergunta; e emprego de verbos materiais e relacionais na 

pergunta. Essas hipóteses são exploradas nas próximas seções, em que se analisa a 

aplicabilidade de cada variável. 

Observamos, a partir dessas variáveis, duas questões: uma primeira, de natureza 

qualitativa: o que é responsável pela construção de um ambiente necessário / 

favorecedor para as respostas confirmativas? E uma segunda, de natureza quantitativa: 

que variáveis estão relacionados à escolha da resposta confirmativa com “é”? 

Inicialmente, as possibilidades de confirmação de uma pergunta afirmativa do 

tipo sim/não eram: sim; verbo da pergunta; oração; parte da oração; isso; 

hum/hunhum; exatamente / realmente. No entanto, as baixas ocorrências de algumas 

variantes ( sim/ hum hum/ isso) somadas à interpretação de suas atuações na entrevista e 

nos resultados estatísticos levaram ao agrupamento das variantes com comportamento 

semelhante, resultando na variável binária: “é” contra todas as demais variantes: 

repetição do verbo, da oração ou de parte dela.  

 Quanto ao objetivo duplo desta análise, destaco que os grupos “presença de né? 

na pergunta”, “estatuto informacional” e “Presença de operadores argumentativos na 

pergunta” estariam relacionados a ambos objetivos, isto é, tanto atuariam na 

caracterização do ambiente de ocorrência de “é”, quanto ajudariam a explicar a escolha 

de uma variante em detrimento das outras, nesse contexto. Para a primeira questão, 

somamos a essas variáveis, ainda, o papel da entonação na caracterização desse tipo de 

pergunta, apesar de a entonação não ser tomada neste trabalho como variável. 

Numa primeira rodada dos dados estatísticos, podemos verificar que as variáveis 

tempo verbal, relevância tópica e estatuto informacional, respectivamente, se mostraram 

mais relevantes na aplicação do fenômeno, sendo, por isso, selecionadas pelo programa 
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estatístico. Contudo, trazemos à análise também as demais variáveis rejeitadas pelo 

programa, a fim de discutirmos a sua atuação no fenômeno analisado e explicarmos as 

hipóteses por trás de suas escolhas, i.e, o que se esperava de suas atuações na variação 

aqui estudada e o que de fato de observou na análise dos dados. 

A seguir, portanto, apresentamos as variáveis e problematizamos cada uma, 

justificando sua escolha neste trabalho. Ao lado disso, procuramos caracterizar o 

fenômeno a partir dessas constatações, tomando como auxílio para isso os grupos que 

parecem estar diretamente relacionados ao ambiente da variação. Ao final, retomamos 

os objetivos dessa pesquisa, apresentando as conclusões para cada um deles com base 

nos resultados encontrados. 

 Os dados estatísticos apresentados a seguir são resultados de uma análise 

realizada pelo Goldvarb, tomando o “ser confirmativo” como valor de aplicação.  
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5.1 Tempo verbal 

 

Postulamos essa variável para verificar se o tempo verbal da pergunta favorece o 

emprego de alguma das variantes. Buscamos verificar, portanto, até que ponto o item 

“é” (no presente do indicativo) ocorre como resposta a pergunta em outros tempos 

verbais. Isso porque, minha hipótese é a de que o fato de o “é” ocorrer no tempo 

presente estaria relacionado a uma motivação do tempo verbal da pergunta, o que se 

explicaria por consequência de do conhecido efeito gatilho. 

A classificação das perguntas quanto a esta variável se deu da seguinte maneira: 

 

Passado (u): 

Ex. 1: “P_ Era como um ritual”? 

E_  É, uma religião, o ritual deleS né?” [Entrevista B18] 

 

Presente (p): 
Ex. 2: “P_ Tem criança pequena assim envolvida”? Porque tem criança que vem aqui 

que ainda é menor né? 

E_ É, tem tem” [Entrevista B03] 

 

 Não nos estenderemos muito neste assunto, por ser um tema já muito conhecido, 

principalmente pela sua recorrência no ensino da língua. O merece destaque quanto a 

este ponto é a sua aplicação em muitos estudos de variação linguística, já tendo servido, 

por exemplo, para caracterizar as sequências textuais e explicar a aplicação das regras 

de concordância em função da complexidade das desinências temporais.
5
 

 Como resultado para aplicação desta variável, obtivemos uma porcentagem de 

83,7% de ocorrência do “é” no presente contra 71,7% no passado, resultando em uma 

significância de 0.007, como se verifica na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Cf. LOPES, 2007, p.5. Material didático disponível em “Laboratório de história do português 

brasileiro” : http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/Ling-hist%F3rica-2007.pdf ) 

 

http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/Ling-hist%F3rica-2007.pdf
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Tabela 1 

Atuação do tempo verbal na variação das respostas 

confirmativas a uma pergunta sim/não 

Variantes → 

 

 

Fatores  

É confirmativo  

 

Frequência               PR 
Presente  

73,4% 

293/350= 83,7%           .54 

Passado  

 

26,6% 

91/127= 71,7%             .37 

Total dos dados: 384/477= 80,5% 

Imput= 0.810, nível de Significância= 0.007 

 

Como podemos perceber com os resultados, a aplicação desta variável se 

mostrou muito relevante, ao revelar uma predominância do tempo presente no uso do 

“é”. 

Deve-se ressaltar, porém, que o “ser” confirmativo também pode ocorrer em 

outros tempos. Observa-se, no entanto, uma aplicação decrescente do emprego do “é” 

em função do tempo verbal usado na pergunta, seguindo do presente (mais recorrente), 

até o futuro (que apresentou pouquíssimos casos). Talvez isso se explique por um  

processo de expansão do emprego do “é”, tendo dado início com verbos no presente, 

semelhantemente ao tempo verbal em que se emprega. 
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5.2 Relevância tópica 

 

Partimos do princípio de que a comunicação oral-interativa é construída e 

organizada em tópicos, conjunto de referentes comuns em foco em determinado 

momento da interação verbal. Tais referentes são compartilhados por falante e ouvinte 

no desenvolvimento do diálogo e são responsáveis por orientar a comunicação. A noção 

de tópico referida neste trabalho corresponde à adotada por Jubran et al (2002), segundo 

a qual o tópico refere-se à unidade discursiva, que pode assumir uma extensão para 

além do nível sentencial, não devendo, portanto, ser confundida com as noções de 

tópico/ comentário, tema/ rema. 

Já que assumimos que o diálogo é estruturado por tópicos discursivos, cabe 

investigar se a resposta confirmativa está associada à troca ou manutenção do tópico. 

Em outras palavras, procuro verificar se a organização tópica é responsável pela seleção 

de “é” em detrimento das outras variantes. Para isso, elencamos os fatores abandono do 

tópico discursivo e desenvolvimento do tópico discursivo, e observamos a sua aplicação 

nas variantes, como exemplificado a seguir:  

 

Continua o Tópico Discursivo: 

Ex.1)   

E_     é, aí eleS começava a vendê, aí aRumava dinhero quando ocê assuStava djá tava 

co uma portinha porque esse, esse FéliS, que é dono da Casa FéliS, ele, ele tinha ele 

vindia lá na rua de baxo, que é Gardino Pimentel, numa portinha, um dia eu pricisava de 

comprá uma saia preta pra mim I num casamento, fui lá nesse quartinho dele comprá a 

saia porque eu cunhicia ele desde Santo Antônio, ele andava co maleta na mão vendeno, 

intendeu [risos] 

P_    Antigamente as ruas do centro de Cuiabá eram assim, né, a rua de baixo, a rua do 

meio e a rua de cima, né? 

E_    É, tem a:: agora trocô tudo de nome, né, porque é:: [Entrevista B02] 

Abandona o TD: 

Ex. 2)  

E_ Ela tá perguntano se lá no nosso rio é correntozo. 

P_ Se é correntozo? 

P_ Se é um rio tranquilo... 

E_ É um rio tranquilo lá. 

P_ É que dependendo da corrente do rio muda até o tipo de peixe que você pesca, né? 

E_ É.  [Entrevista B24] 
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Para classificar o abandono ou sequência de um mesmo tópico observamos a 

resposta confirmativa e o que vem  após ela, ou seja, verificamos se depois do emprego 

do “é” o falante (E) acrescenta algum tipo de comentário, o que pode dar sequência à 

discussão daquele assunto, ou se o entrevistado encerra o assunto com a sua 

concordância, o que leva, em geral a entrevistadora (P), a iniciar um novo tópico para 

que o diálogo prossiga.  

Em casos como o exemplo 1, classificado como continuidade do tópico 

discursivo, a continuidade pode se caracterizar pelo acréscimo de informação, 

comentário ou até mesmo ressalva, mas mantendo-se a relevância deste tópico. Já no 

exemplo 2, observamos o abandono do tópico, após a confirmação da pergunta, ficando 

apenas o termo de concordância (validação da proposição). O abandono compreende 

ainda os casos em que logo após a confirmação o informante introduza um tópico 

diferente, novo, instanciando o abandono do tópico anterior. A explicação para esse 

abandono pode estar no fato de o tópico já ter sido amplamente explorado, não havendo 

a necessidade de acréscimo de informação na resposta, apenas a confirmação do que 

estava em pauta naquele momento. 

Antes de partirmos para a análise dos resultados dessa variável, cabe fazer 

algumas considerações a respeito desse tema.  

 Como dito anteriormente, adotamos a perspectiva de Jubran et al (2002),  

segundo a qual, o tópico pode ser definido por duas propriedades: centração, que 

abrange os traços de concernência, relevância e pontualização; e organicidade, que se 

manifesta por relações de interdependência estabelecidas simultaneamente no plano 

hierárquico e no plano sequencial. 

Para delimitar o tópico discursivo, tomamos como critério o traço organicidade, 

mais especificamente a distribuição tópica na linearidade discursiva (plano sequencial). 

Isso porque, essa distribuição especifica o que consideramos abandono e continuidade 

de tópico. No entanto, vale ressaltar que não esgotamos a caracterização de tópico 

discursivo a partir desta única propriedade, mas antes, buscamos conciliá-la a outros 

aspectos definidores que tornem nossa classificação mais segura, precisa.  

A distribuição tópica na linearidade discursiva, segundo a visão adotada neste 

trabalho, está ligada à progressão da conversação e se caracteriza pela continuidade ou 

descontinuidade. 

No que diz respeito à continuidade, os autores defendem que esse fenômeno se 

caracteriza pela mudança do tópico discursivo em contextos que haja um esgotamento 
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desse tema, em que não haja a possibilidade de continuidade do tópico anterior. “A 

continuidade decorre, portanto, de uma organização sequencial dos segmentos tópicos, 

de forma que a abertura de um apenas se dá após o fechamento do outro, precedente.” 

Por outro lado, a descontinuidade se caracteriza pela “perturbação da 

sequencialidade linear”. Esse fenômeno decorre da interrupção de um tópico e início de 

outro antes do esgotamento daquele. Nesse caso, pode haver retomada ou não do tópico 

após a interrupção. Para os autores, a descontinuidade decorre de fenômenos de inserção 

que implicam a retomada do tópico anterior num outro momento. A inserção de que fala 

o referido texto abrange dois tipos de digressões: as baseadas no enunciado e as 

baseadas na interação. 

Esses fenômenos estão diretamente ligados à mudança de tópico, sendo 

distinguidos apenas quanto ao tipo de mudança, que pode ser de três tipos: 

 

(1) Introdução de um tópico após esgotamento natural do 

anterior, configurando um caso típico de 

continuidade; 

(2) Passagem gradativa de um foco de relevância a outro, 

feita graças aos chamados tópicos de transição. O 

tópico desse segmento é, pois, de transição, porque 

não é mais o tópico anterior, nem ainda o tópico 

seguinte, mas algo que liga um a outro. 

(3) Introdução de um tópico, por abandono do anterior, 

antes que os interlocutores o dessem por encerrado. 

Nessa situação, ocorre um corte do tópico que estava 

em pauta. (JUBRAN et al, 2002, p.)  

 

 Para tornar a classificação dos tópicos mais precisa, é necessário definirmos o 

que caracteriza um início e um término de um tópico, pois essa diferenciação é condição 

necessária para o reconhecimento da mudança de um tópico. 

Quanto a este ponto, Jubran et al (2002) apresentam algumas marcas linguístico-

discursivas observadas em suas análises que ajudam na delimitação do tópico. Essas 

podem ser de natureza: 

1- Prosódica- por meio da entoação que costuma assumir um papel relevante na 

identificação das fronteiras tópicas. O início e o término de um tópico geralmente vêm 

marcados por modulações entonacionais típicas, a saber: 

- Começo- entonação ascendente com modulação de voz sugerindo início frasal. 

- Fecho- entonação descendente na maior parte das vezes com inflexão conclusa. 

Verifiquem-se as ocorrências de né?, não é?, não é verdade?, sabe? 
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2- Morfossintática- “elementos que em virtude de sua ocorrência típica em 

determinadas partes dos segmentos tópicos caracterizam-se como marcas, podendo ser 

tomados como critério auxiliar para a delimitação dos segmentos” (JUBRAN et al, 

2002, p.): 

a) Topicalização: um constituinte é deslocado para o início da sentença. Este recurso é 

empregado pelos falantes para abrir tópicos. 

b) Deslocamento à esquerda: este “se distingue da topicalização, porque no primeiro no 

primeiro sempre ocorre um pronome co-referencial, enquanto no segundo tal pronome 

não aparece” (JUBRAN et al, 2002, p.).  

3- léxico-semântica-  esta marca linguística é responsável por auxiliar na delimitação do 

desfecho de um tópico por meio das paráfrases e repetições: 

a) Paráfrase- dizer uma mesma coisa (conteúdo) de maneira diferente (formulação). 

“Manifestam-se frequentemente introduzidas por marcadores do tipo „quer dizer‟, „isto 

é‟, „ou então‟ etc., retomando, geralmente de modo resumido, o conteúdo anteriormente 

exposto” (JUBRAN et al, 2002). 

b) Repetições- que permitem: 1- “apenas concluir tópicos”; 2- “concluir para introduzir 

novos tópicos”. 

c) Frases feitas, ditados populares- são empregadas para finalizar tópicos. 

d) Enunciados conclusivos- o final de um segmento, geralmente, vem marcado por 

comentários conclusivos, iniciados por “enfim”, “então”, “pois é” etc. 

Além dessas marcas linguísticas, os autores observaram marcas de ordem 

discursivas que podem atuar como delimitadores de tópicos, a saber: 

1- marcadores conversacionais- elementos de diversas classes gramaticais usados para 

abrir, continuar ou fechar tópicos. Sua função é, além de encadear coesivamente um 

texto, a de segmentação do texto. Os marcadores mais comumente encontrados em 

pontos de delimitação tópica são: 

Começo: “agora”, “então”,” realmente”, “depois”, 

“depois disso”, “ainda”, “agora”, “e aí”, “e às vezes”, 

“e tem outro problema”, “e tem outra coisa”, “e ainda 

mais porque”, “e tem mais”, “e depois então”. 

Fecho:  “não é?”, “né?”, “enfim...”, “quer dizer”. 

(JUBRAN et al , 2002) 

 

2- Atos ilocucionários: isso porque a força desses atos repercute na segmentação tópica, 

marcando, frequentemente, o início de um novo tópico. 
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3- Silêncio e pausas: “o silêncio possibilita o apagamento do foco da fala, facilitando a 

instauração de novo tópico” (JUBRAN et al., 2002). 

4- Hesitações: marcas como alongamento de vogais, pausas, pouca velocidade etc., que 

caracterizam as hesitações. Esse fator muitas vezes é responsável por marcar o fim de 

um tópico, revelando seu esgotamento e dando margem ao interlocutor para tomar o 

turno e abrir um novo tópico. 

A partir desses critérios adotados neste trabalho, classificaram-se os dados em 

função do abandono ou continuidade do tópico discursivo. Os resultados desta 

distribuição podem ser observados na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 

 

Significância= 0.065   Input =0.810; 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PR= Peso relativo 

Atuação da Relevância tópica na variação das 

respostas confirmativas a uma pergunta sim/não 

Variantes → 

 

Fatores 

É confirmativo 

 

Frequência               PR
6
 

 

Continua o tópico 

discursivo  

         56 %      

 

227/271=  83,8%         .55 

Abandona o tópico 

discursivo 

      44 %        

164/213 =  77%          .44 

Total de dados: 

 

391/484= 80.8% 
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Deve-se considerar, antes de tudo, a ampla ocorrência de é em detrimento das 

demais variantes. Por conta disso, tanto em contextos com continuidade do tópico 

quanto àqueles com seu abandono percebe-se uma predominância de uso de é. Porém, 

nota-se uma porcentagem um pouco maior de aplicação do “é” em contextos de 

continuidade do tópico discursivo, 83,8% (continuidade) contra 77% (abandono). 

A significância de 0,065 revela que esta variável se mostrou relevante na 

explicação da aplicação das variantes, tendo sido, por isso, selecionado pelo programa 

estatístico. Assim, se comprova que após a confirmação da pergunta com o “é”, 

geralmente, o falante continua discursando sobre o tópico. Essa continuidade é marcada 

por uma repetição do verbo ou de parte da oração, por um comentário ratificador da 

confirmação, um complemento que a reforce, e não necessariamente um acréscimo de 

conteúdo informacional da pergunta feita, lembrando mais uma vez que se trata de uma 

pergunta do tipo sim/não, contexto que não exige acréscimo de informação. Esse 

resultado, numa primeira vista, vai contra ao que esperávamos inicialmente (um 

abandono do tópico discursivo depois do uso de “é”).  

Mesmo sabendo que toda hipótese, por princípio, pode ser refutada, buscamos 

aqui problematizar não só as hipóteses que se confirmam, mas, sobretudo, as que não se 

aplicam, pois demandam atenção especial e podem revelar questões surpreendentes, 

chegando até a ajudar na explicação da confirmação de outras hipóteses. Fazendo isso, 

passamos a (re)pensar o fenômeno e as questões ligadas a ele. Não se trata, porém, de 

renegarmos a aplicação de um resultado esperado, e sim de enriquecermos nossa 

análise, não desprezando a recusa, mas, antes, refletindo a seu respeito, relendo  o 

fenômeno e os dados com um olhar mais atento.  

Partindo desse princípio, portanto, voltamos ao resultado dessa variável e 

podemos, perceber que, apesar da predominância de uma continuidade do tópico, a 

lógica do abandono do tópico se mantém. De fato, não há necessidade de um acréscimo 

de informação, e a continuidade do tópico acaba por reforçar isso. Não foi necessário 

incluir nada novo. A continuidade nesses casos é marcada, geralmente, por uma 

repetição do que foi dito na pergunta, um modo de se enfatizar a confirmação, para que, 

de fato, o assunto se encerre e se inicie um novo tópico. Essa estratégia reafirma que o 

propósito comunicativo foi cumprido com sucesso: a confirmação foi realizada. Os 

exemplos a seguir ajudam a esclarecer melhor esta colocação. Em cada exemplo, segue 

o contexto posterior à confirmação, para que se observe o momento em que se inicia o 

próximo (novo) tópico:  
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Ex. 3:  P_     Ah, tá, num tinha como continuá 

E_     É, num tinha como continua. 

            P_     Só se fosse pra Cuiabá? 

            E_     é, quem tinha dinhero mandava, internava, se era home internava no 

colédgio doS padre e aS menina ia pro asilo das irmã, maS quem tinha esse [faz o gesto 

com a mão] quem num tinha cabô quarto ano, cabô iScola, num tinha o que fazê, né, 

assim que era em Santo Antônio. [Entrevista B02] 

 

 Ex. 4: P_    Ah, tem gado também? 

           E_    É, nois tinha um poco, vendemo pa comprá mais um pedaço de teRa porque 

a teRa era poca.[...] 

           P_   A terra era da família? [ Entrevista B02] 

 

Ex. 5: P_    É nesse que a senhora confia, 

           E_    É eu cunfio muito em Deus.  

 P_    E essa fé da senhora vem da onde, [ inint ] que a senhora desenvolveu, né. [ 

Entrevista B02] 

 

 Os demais casos de continuidade do tópico discursivo são caracterizados pela 

confirmação, seguida de uma justificativa ou explicação para que se tenha feito aquela 

confirmação, como podemos observar nos seguintes exemplos: 

 

Ex. 6:   P_Sim, que é, é professora da Universidade? 

            E_     É, professora da Universidade. ela me convidô um dia pra mim fazê uma 

paleStra lá na niversidade, ela foi minha adevogada, sabe, eu tenho amizade com ela, eu 

sei que aí ela me cunvidô e eu falei 'mas onde que ocê tá, agora?' Ela falô "eu sô 

professora na universidade". Num sei se ela falô que é professora ô: trabalha lá, num 

sei.  [Entrevista B02] 

 

Ex. 7: P_     no Jardim Ipiranga? 

          E_     É, no Jardim Ipiranga, por isso qu'inda tem aquele coreto lá, ali foi o 

primero nós… eu quanta  vês  eu levei as criança lá 

P_     Isso que era a distração? 

E_     Esse que era a distração, que num tinha cinema, primero cinema que teve em 

Cuiabá que eu lembro esse Cine Teatro, né, esse aí é o maiS velho que tem, que eu 

lembro. [Entrevista B02] 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5.3 Estatuto informacional 

 

Com a escolha desta variável, assumimos haver relação entre o estatuto 

informacional e a escolha de uma da variantes, especificamente a relação entre as 

informações velhas ou de conhecimento compartilhado com o emprego do “é”. 

Acredita-se que este uso esteja condicionado a informações que não sejam inteiramente 

novas. Vale destacar a esse respeito que o fator novo em folha só obteve 6 ocorrências 

dos 484 dados, tratando-se ainda de contextos limítrofes entre o novo em folha e novo 

disponível, o que me levou a não aplicar este fator nas análises estatísticas. Isso ajuda a 

reforçar que a proposição precisa ser conhecida, inferível ou familiar ao ouvinte para 

que se possa solicitar alguma confirmação. Quanto a isso, lembremos da definição do 

vocábulo „confirmar‟: “Afirmar de modo insuspeito o que já se tinha por verdadeiro ou 

que já se sabia vagamente.” (In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa , 2010-

2013). Ora, a confirmação de uma proposição nada mais é do que o ato de se manter 

firme essa proposição, e, nesse sentido, a pergunta confirmativa passa a ser entendida 

como uma tentativa de se adquirir certeza sobre algo, sobre o teor de verdade da 

proposição. Por uma questão lógica, portanto, podemos dizer que seria no mínimo 

incomum se confirmar algo que não se sabe, que não se conheça. Por essa razão 

também acreditamos que este grupo é um dos constituintes do contexto necessário para 

aplicação deste fenômeno variável, o que justifica sua escolha como variável associada 

ao primeiro objetivo: delimitar o contexto de ocorrência do fenômeno. 

Avaliamos, portanto, essa variável linguística, objetivando verificar se a 

proposição expressa pela pergunta „sim/não‟ estava sendo mencionada pela primeira 

vez, se já havia sido parcialmente mencionada ou se já tinha sido mencionada em sua 

totalidade. Estudos sobre o estatuto informacional dos referentes foram desenvolvidos 

por Chafe (1976, 1987, 1988,1992) numa perspectiva conceitual, Halliday (1967) sob a 

perspectiva entonacional e Prince (1981b) sob o prisma textual. Concentraremos essa 

análise na perspectiva desta última autora, segundo a qual os dados seriam classificados 

da seguinte maneira: 

 

Estatuto informacional Exemplos: 

Dado (proposição mencionada 

anteriormente no discurso) 

Ex.20: P_Você tem muitos irmãos? 

E- somos sete contando comigo 

P- contando com você? 

E- É 



59 

 

Inferível (conteúdo proposicional 

inferido/deduzido via lógica, inferência ou 

pressuposição) 

Ex.21: E_ De pai pra filho, e:: ai foi 

aRuinando a coisa de governo pra governo 

né. Foi batchando, aRuinando né. Muitos 

deitxô de fazê, e ficô bem poco agora. 

P_ Porque não conseguia vender? 

E_ É, a venda caiu, né,  baStante. (B07) 

Novo em folha (a proposição é 

completamente nova, não tendo sido 

mencionada anteriormente no discurso) 

Ex.22: P_ O senhor tem quantos anos? 

E_ tenho, vou fazer sessenta e cinco 

P_ Sessenta e cinco? 

E_ É, tenho sessenta e quatro 

P_ E o senhor nasceu em Várzea Grande? 

E_ Eu NASCI em, no município da 

Várzea Grande, Capão Grande, no 

município da Várzea Grande 

P_ O senhor sempre morou por aqui? 

E_ É, sempre a gente morou por aqui de, 

da, a partir dessa data que: que a gente 

veio pra cá, né. (B18) 

Novo disponível (assunto ainda não 

mencionado anteriormente no discurso, 

mas que corresponde a um conhecimento 

do senso comum/ conhecimento 

compartilhado por falante e ouvinte) 

Ex.23: P_ [risos] Agora, Seu C. aqui na 

comunidade todo mundo se conhece né? 

Porque é um lugar pequenininho né? 

E_ É, todo mundo, saiu lá na entrada, lá, 

perguntô, todo mundo conhece. (B07) 

 

 Vale ressaltar que a proposta de Prince adotada aqui foi adaptada neste trabalho, 

no sentido de a informação ser classificada com base no conteúdo proposicional (no 

assunto de um modo geral) e não necessariamente em uma entidade. Nesse sentido, a 

informação dada corresponderia, por exemplo, a um assunto que já havia sido 

mencionado, não havendo a necessidade de a retomada ser por meio de uma mesma 

entidade, de um mesmo item, podendo ser retomado de outras maneiras (sinônimos 

hiperônimos etc.). 

Quanto à questão da escolha desta variável independente, destacamos 

inicialmente a sua ampla aplicação em diversos fenômenos linguísticos. Além disso, 

assumimos estar em concordância com muitos linguistas ao defendermos que os 

falantes usam a língua interativamente no processo de comunicação, o que implica 

pressuposições, conhecimentos prévios, avaliações e troca de informações.  Entendendo 

que a comunicação se dá deste modo, considera-se que a informação constituída por 

blocos, peças recebe foco ao longo da comunicação, admitindo, portanto, diferentes 

status. Estudar esses status representa, num nível mais amplo, estudar o cerne da 

informação que se estrutura para gerar a comunicação entre falantes. 
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A fim de mapear o cenário em que este tema foi amplamente discutido, 

chamamos ao conhecimento os principais autores que teorizam esse assunto. 

 Chafe (1994) considera que a fala pode ser entendida como uma sequência de 

unidades entonacionais, cada uma correspondendo a uma unidade informacional. Como 

adota uma perspectiva cognitiva, a ideia/ Conceito/ peça de informação é, para ele, uma 

representação mental de objetos, estados ou eventos.  

Segundo o autor, a memória do indivíduo, grosso modo, compreende a (i) 

memória de curto prazo, (ii) memória de médio prazo, (iii) memória de longo prazo. A 

partir dessa noção, Chafe assume uma abordagem cognitiva da informação, segundo a 

qual as peças de informação se distribuem em Dada, acessível e nova, de acordo com a 

posição que ela ocupa na consciência do falante ou ouvinte. Esquematizando essa 

proposta, teríamos a seguinte correspondência entre espaços de memória e 

estado/ativação das informações: 

Gráfico 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação, então, transita entre estes três “espaços” de memória, de acordo 

com a necessidade discursiva. Com isso, o que é tomado como ativo, num dado 

momento, pode ser semi-ativo em outro, já que as idéias estão mudando de estado 

Focal 
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Não-
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Estado/ Ativação 
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constantemente. Esse fato serviu de apoio neste trabalho para assumirmos que há 

fluidez entre os status de informação. Esta abordagem, por ser cognitiva, requer do 

linguista certa dose de sensibilidade e envolvimento com o texto e o seu contexto. 

Outra autora que ressalta a relevância do estatuto informacional para a 

compreensão de muitos fenômenos de nível sentencial é Prince (1979). Adotando um 

enfoque textual, a autora distribui as peças de informação em: entidades evocadas, 

novas e inferíveis. A informação nova corresponde à introdução de uma entidade no 

discurso por parte do falante. Ela pode ser nova em folha ou não usada, quando se supõe 

que integra o conhecimento compartilhado dos interlocutores. No caso da entidade nova 

em folha, há a possibilidade de ela ser do tipo ancorada ou não ancorada, conforme 

esteja modificada por outra entidade ou não. 

Já a entidade evocada corresponde àquela que já foi mencionada anteriormente 

no discurso ou é atualizada situacionalmente. 

Outro tipo de entidade considerada por ela é a inferível, segundo a qual, um 

falante assume que o ouvinte poderia ter inferido/deduzido essa entidade via lógica, 

inferência ou pressuposição. As entidades inferíveis são categorizadas como Essa 

inferência pode ser feita a partir de outras entidades já evocadas e/ou de uma inferível. 

As entidades inferíveis são categorizadas como contenedores, quando a entidade 

inferida é representada por um NP contido em outro NP que representa a unidade que 

contém a inferência. 

O esquema a seguir permite visualizar melhor a distribuição das entidades: 

 

Esquema 1 

 

Entidade 

 

       

 

 

  nova em folha          não- usada  

                                                                            textualmente     situacionalmente 

  

não ancorada   ancorada      não contenedora       contenedora 

Adaptação de Prince (1979) 

NOVA 

INFERÍVEL 

EVOCADA 
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Em seus estudos posteriores, Prince (1992) chama atenção para o fato de essa 

distinção given / new não ser suficiente, propondo, então, uma nova dicotomia que 

distingue, de um lado, a entidade que é nova no discurso e, de outro, da entidade que é 

nova para o ouvinte.  Nesse sentido, o que é novo no discurso não precisa ser novo para 

o ouvinte, isto é, uma entidade pode ser familiar para o ouvinte, mesmo que seja nova 

no discurso. Neste trabalho, referimo-nos a essas entidades como novas disponíveis, que 

correspondem ao que entendemos por conhecimento compartilhado. 

A autora faz ainda algumas observações a respeito das marcas gramaticais que 

se associam à informação nova ou velha. O sujeito, por exemplo, tende a ser definido e 

a representar informação velha, enquanto o objeto, geralmente, representa informação 

nova. Outra marca corresponde à “definitude”: entidades velhas são tipicamente 

definidas, enquanto as entidades novas, geralmente, são indefinidas. Já os NPs 

considerados inferíveis podem ser de natureza definida ou indefinida. 

Outro autor que abordou amplamente este tema foi Halliday (1967). Segundo 

ele, o texto é construído em partes, blocos de informação fragmentados pelos falantes. A 

mensagem é dividida, portanto, em unidades de informação agrupadas mediante padrões 

fonológicos fixados pelo falante, que define igualmente a organização dessas unidades 

de informação por meio de suas escolhas. Sua abordagem segue, portanto, uma 

perspectiva entonacional. Isso porque, para ele, as unidades de informação são 

realizadas como grupo tonal. Assim, quando o falante deseja dar ênfase à determinada 

informação, sinaliza isso por meio de uma focalização nessa informação.  

Segundo ele, a informação pode ser considerada nova, que se subdivide em 

cumulativa e contrastiva; e dada, seja anafórica ou situciacionalmente. A informação 

nova é caracterizada como aquela não recuperável do discurso anterior, geralmente não 

mencionada anteriormente e aparecendo no final da sentença, já a informação dada diz 

respeito àquela que pode ser recuperada no discurso ou situacionalmente. Essa última 

colocação se aproxima muito da proposta de Prince e, nesse sentido, também servirá de 

apoio à classificação das entidades analisadas neste trabalho. 

A partir dessas considerações, mapeamos as principais propostas para o 

tratamento da informação e chegamos às semelhanças e embates entre elas. Além disso, 

foi possível agregar à proposta adotada Prince (1992) contribuições das abordagens 

desses autores que ajudem a enriquecer o tratamento que demos aqui ao status da 

informação. 
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 A partir deste quadro teórico, classificamos os dados para avaliar sua aplicação 

na escolha de dada variante. O resultado da atuação desses fatores estão listados no 

quadro abaixo. 

 

Tabela 3 

Atuação do Estatuto informacional na variação das 

respostas confirmativas a uma pergunta sim/não 

Variantes → 

 

 

 

 

Fatores 

É confirmativo  

 

 

 

 

Frequência                PR 

Dado 

61,2% 

229/296= 77,4%         .44 

Novo disponível 

11,2% 

50/54= 92,6%             .74    

Inferível 

27,7% 

 112/134= 83,6%        .54 

Total dos dados:    391/484= 80,8 

Imput= 0,815 significance= 0.013 

 

Esse grupo também se destacou na análise, tendo sido selecionado no stepping 

up e não rejeitado no stepping down.  

Ao falarmos da relevância do estatuto informacional na aplicação do é, temos de 

destacar que todos os fatores (disponível/conhecimento compartilhado, dado e 

inferível), de alguma maneira, apontam para um contexto de “proposição que solicite 

confirmação/ validação do teor de verdade”, o que não invalida minha hipótese inicial 

de que informações quanto mais conhecidas ao ouvinte (entrevistado) e compartilhadas 

pelos interlocutores, mais associadas estariam ao “ser” confirmativo. No entanto, nota-

se uma gradação em direção ao favorecimento do „é‟ que vai do fator „dado‟, menos 

favorecedor, ao „disponível‟, mais favorecedor, ainda que essas diferenças numéricas / 

estatísticas sejam sutis. A explicação para o alto índice de “é” com informações novas 

disponíveis não invalida minha hipótese, uma vez que neste caso a entidade é nova no 

discurso, mas não para o ouvinte.  
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5.4 Presença de operadores argumentativos 

 

Com a escolha desta variável, partimos da consideração de que a presença de 

operadores argumentativos do tipo “então”, “ah”, “aí”, “quer dizer” além de 

favorecer o ambiente necessário para a variação estudada aqui, pode ainda atuar no 

favorecimento do “é” confirmativo, quando presente na pergunta. Estes elementos 

assumiriam, então, um papel semelhante ao né?, no sentido de que indicam que a 

proposição na qual estão inseridos é velha ou conhecida de algum modo pelos 

interlocutores. 

Por favorecer o contexto de ocorrência da variação que se estuda aqui, 

juntamente
7
 com o né?, com uma entonação descendente e com uma informação já 

conhecida, procuro investigar se seu emprego está ligado ao uso de uma das variantes. 

Os vocábulos que compõem este grupo correspondem, segundo a nomenclatura 

gramatical, às palavras denotativas de situação, conforme propôs Cunha & Cintra 

(2001). Cunha & Cintra (2001) admitem ainda que as gramáticas consideram advérbios 

oracionais o que eles denominam palavras denotativas de situação. 

Esse grupo se refere às palavras com função resumitiva ou de retomada de 

assunto, daquilo que foi dito. Nesses casos, faz-se referência a uma informação já 

mencionada anteriormente ou inferível, fazendo acrescentar a essa informação um 

caráter conclusivo, que, logo depois, será posto à confirmação. Em outras palavras, 

acredita-se que essa função de retomada ou síntese do que foi dito esteja associada a 

uma função secundária de pedido de confirmação da proposição apresentada pelo 

falante, o que justifica a escolha dessas palavras como variável independente neste 

trabalho. Essas expressões têm em comum o fato de corresponderem, nesses contextos, 

à conclusão de uma fala, geralmente a da falante, por meio de uma proposição da 

entrevistadora que engloba e resume tudo o que foi dito, para, então, solicitar 

confirmação. Vale destacar que os limites entre as noções de retomada e resumo são 

tênues. Isso se confirma se considerarmos que a função resumitiva pressupõe em sua 

essência a retomada de algo, ou seja, evoca-se o que foi dito para condensar essa 

informação, reduzi-la em menores porções. 

                                                 
7
 Vale ressaltar que a pergunta confirmativa não necessita da presença desses quatro elementos juntos 

para ocorrer. Observou-se com os dados que as variáveis „presença de operadores argumentativos‟ e 

„presença de né?‟, geralmente, eram complementares, ou seja, quando um desses dois grupos ocorria 

neste tipo de pergunta, dificilmente havia a presença do outro. 
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Pensando numa função cumulativa desses elementos, classificamos as estruturas, 

como as exemplificadas em 24-26, em função da presença de operador argumentativo: 

 

Ex. 1:  

 “P_ É? E:: o que vocês fazem aqui em Livramento, assim, você que mora aqui qual é o 

seu lazer, tem festa, como que você se diverte, você vai pra Cuiabá, como é que é? 

E_ Não, a gente:: treina pra jogar bola né, assim, porque:: eu sou Evangélica então eu 

não saio em festas,em bailes assim, então eu vou mais pra Cuiabá assim, nas outras 

igreja assim, noS retiro 

P_ Ah, e tem esse tipo de retiro? 

E_ Tem 

P_ E aí você vai pra lá? 

E_ É, quase todo sábado a gente da igreja daqui vai pra lá 

P_ E aí você vai pra lá?”  

E_ É, quase todo sábado a gente da igreja daqui vai pra lá [Entrevista B06] 

 

Ex. 2: P_ E você não fala, e sua irmã, fala parecido com sua mãe ou não? 

E_ Minha irmã é pequenininha  

P_ Ah, é pequininha! 

E_ É, tem seta anoS, só que ela fala também um pouco. [ Entrevista B06] 

  

Ex. 3:   

“P_ Você nasceu aqui em Cuiabá? 

E_ NASCI 

P_ Sua família é toda daqui? 

E_ Toda 

P_ Todo mundo? 

E_  Hum 

P_ Você trabalha onde Edevaldo? 

E_ trabalho em materiaiS de conStrução 

P_ Lá no centro? 

E_ Não , aqui perto de casa 

P_ Ah é aqui pertinho? 

E_ Sim 

P_ Você estuda? 

E_ estudo 

P_ Em escola daqui do bairro mesmo? 

E_ Escola daqui do bairro 

P_ Qual série que você está? 

E_ Estou fazendo a sexta 

P_ Você está na Sexta? 

E_ Sim 

P_ Você tem muitos irmãos? 

E_ tenho:: quatro 

P_ Quatro irmãos, e mora todo mundo em casa? 

E_ mora 

P_ É? E então você mora em Cuiabá desde que você nasceu? 

E_ É”   [ Entrevista B09] 
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 Percebemos com esses exemplos que esses itens, quando introduzem as frases, 

assumem a função de retomada de informação com caráter conclusivo, estando ligadas, 

por isso, a um pedido de confirmação da proposição apresentada. 

  Vejamos, a seguir, mais alguns exemplos que elucidam melhor a atuação desta 

variável: 

 

EX.4:  

P_ Deixa a casca ali na água, no sereno? 

E_ Na água, no sereno 

P_ E ela: solta 

E_ Aí ela solta o incenso dela né, ela fica assim coR de vinho, quase cor de 

vinho, assim 

P_ Ah, ela solta, solta uma cor 

E_ É, solta, fica assim quase coR de vinho. [ Entrevista B18] 

 

EX. 5: 

P_ Seu pai falava a língua deles? 

E_  Falava. Com eles, falava. Ele passava o tempo todo assim... 

P_ Não sabe se era xavante, se era boróro... 

E_  Não, ele conhecia xavante, boróro, parecis, tudo ele conhecia. Mas falar, 

poucas coisas. Alguma coisa ele falava sim. 

P_ Então você se lembra que seu pai falava a língua dos índios?  

E_ Ele falava [Entrevista B 12] 

 

Ex. 6: 

E_ Não VOU, chego cansada da rua, e:: já quero deitar, deScansar, aí eu dou 

uma deSculpa ah não vou não que eu vou Ter que fazer tal coisa aqui em casa, incrusive 

eu tenho que fazer aS coisa à noite memo né, porque oS guri trabaiam. chego aqui tem 

que adiantar, cozinhar feijão à noite, limpar a casa  

P_ Aí você faz tudo isso à noite?  

E_ É, adianta tudinho né [Entrevista B03] 

 

Ex. 7: 

E_ Que minha mãe aprendeu a ser parteira porque ela conta que minha vó, minha vó era 

parteira, então minha vó morava [xxx], toda veS que minha vó saía pra fazer parto ela ia 

junto, então ela aprendeu, aí ela começou a fazer parto  

P_ Passou de mãe pra filha?  

E_ É  

P_ Sua avó:: viveu onde, na região de Acorizal?  

E_ Ela viveu no:: no sítio, ela morreu com quase cem anoS  

P_ Mas era onde era esse sítio? Na região de onde, de Acorizal assim?  

E_ Sítio, sítio, ela fala que na banda de:: assim de:: de Jangada, sei lá  

P_ Ah, naquela região ali, quer dizer que a sua família de toda maneira é dessa região 

da baixada  
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E_ É, da banda de Acorizal, diStrito de Acorizal que ela atcho que vivia . [Entrevista 

B03] 

 

Nesses exemplos, podemos perceber o caráter reiterativo e resumitivo dessas 

expressões, se tratando de informações dadas anteriormente no discurso. Em (27), o 

“ah” retoma a consideração da falante e encaminha as considerações da entrevistadora 

com base no que está sendo discutido. Além disso, mantém sua função original de 

indicar surpresa, espanto, o que, nesse caso, coopera no desenvolvimento da interação. 

Em (28), o “então” se assemelha a um dos sentidos expressos pelo termo “quer 

dizer”, o de iniciar uma conclusão com base no que foi dito anteriormente pelo 

interlocutor. Em relação às outras expressões, o “então” parece carregar maior valor 

conclusivo, até mesmo pela própria história desse operador. 

Já no exemplo (29), a falante enumera as atividades que realiza durante a noite. 

Dando continuidade à comunicação, a entrevistadora introduz sua conclusão com o 

elemento “aí”.  

No exemplo (30), especificamente, a confirmação não se refere diretamente à 

proposição/solicitação que acabara de ser feita, mas é desenvolvida por um processo de 

inferência do que foi dito na proposição, levando-se em conta toda conversa 

desenvolvida até aquele momento. O elemento “quer dizer”, presente nessa proposição, 

aponta para uma conclusão que a entrevistadora faz com base em tudo o que foi dito 

pela falante a ela. Ela retoma essas informações e adicionalmente estabelece a coesão do 

diálogo, dando-lhe o desfecho com o pedido de confirmação. 

   Com base no que foi apresentado sobre esses operadores, constamos como esse 

grupo se mostra diretamente relacionado às perguntas confirmativas (do tipo sim/não), 

isto é, entendemos que a natureza resumitiva desses operadores e o seu  apontamento à 

obviedade da proposição tornam-no indicadores de uma pergunta que não solicite 

acréscimo de informação e, sim,  a sua confirmação apenas. 

Reservamos, nesta seção, um espaço para apresentação e discussão de cada um 

desses operadores, uma vez que seu tratamento é geralmente dúbio nas gramáticas e, 

por isso, pouco explorado no estudo da língua, gerando desconhecimento e equívocos 

sobre sua natureza e função. 

Iniciamos essa discussão pela expressão então que se mostrou muito frequente 

nos dados analisados. É consenso que esse elemento tem ampliado cada vez mais sua 

função, tornando-se muito frequente, por isso. Por esta razão também esse elemento, em 



68 

 

relação ao demais discutidos aqui, é o que mais apresenta tratamento na literatura, o que 

não significa, porém, que esse tratamento seja mais efetivo.  

Dentre as diversas funções que esse elemento assume na língua, nos referimos 

aqui ao que Cunha & Cintra (2001) nomeia palavra denotativa de situação. O exemplo 

usado pelos autores para ilustrar esse uso é o seguinte: “Então conheceu o meu irmão?”.  

Cabe destacar que essa aplicação de então, apesar de muito produtiva na língua, é pouco 

explorada pelas gramáticas, o que não nos impede, porém, de inferir que o „então‟, em 

frases como essa citada anteriormente, funciona como “retomador” de uma 

consideração do ouvinte. Vejamos, numa análise dessa frase, como isso se comprova. 

No exemplo, o falante parece fazer uma espécie de conclusão com base no que foi dito 

até aquele momento, e, em seguida, coloca essa conclusão para ser validada pelo seu 

ouvinte, pedindo a ele que confirme o que foi dito.  

Em outras palavras, ao usar a frase: -“então conheceu meu irmão” podemos 

pressupor que a intenção do falante por trás dessa pergunta é validar sua conclusão, 

como se ele tivesse dito: “-o que você me falou me deu informações / pistas para 

acreditar que conheceu o meu irmão. Essa minha proposição (interpretação) é 

verdadeira?”  

 Essa interpretação da função do “então” se dá pelo nosso conhecimento do uso 

da língua, enquanto nativos e usuários do português do Brasil. Isso se confirma se 

olharmos exemplos semelhantes a esse, em que o contexto precedente esclarece melhor 

essa hipótese:  

 

Ex. 8: 

E_ Estudei até Quinta, ia fazer a seSta  

P_ Ah  

E_ Aí eu disiSti  

P_ Desistiu? Por que, não gostou dos estudos?  

E_ Nã, eu vim pa Cuiabá, comecei a trabaia e nunca mais quis eStudá  

P_ Hum, então você trabalha?  

 [Entrevista B03] 

 

Neste exemplo, a afirmação da entrevistada de que, quando veio, começou a 

trabalhar, nos permite entender a função do uso de “então” da entrevistadora. Esse uso 

revela que as informações dadas pela entrevistada encaminham à conclusão de que a 

informante trabalha.  
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No entanto, o que causa estranheza, e, por isso, merece destaque aqui, é o 

tratamento dado a essas palavras, ao serem classificadas como palavras denotativas de 

situação. O primeiro ponto discutível dessa classificação está em agrupar palavras de 

natureza extremamente distintas dentro de um mesmo rótulo: palavras denotativas. Essa 

atitude parece, no mínimo, duvidosa, por corresponder à solução dada às palavras que 

não se enquadram nas classificações existentes. Os próprios gramáticos assumem a 

dificuldade de tratamento delas: “são por vezes de classificação extremamente difícil”. 

Cunha & Cintra (2001). O segundo ponto negativo dessa classificação está em tratar o 

„então‟ como do tipo denotativa de situação, juntamente com afinal, agora, mas, etc, 

como exemplificado a seguir, ignorando as diferenças e especificidades de cada uma. 

Isso porque, a palavra “situação” mais generaliza esse emprego do que o especifica: 

 “Desculpe-me...Mas sente-se mal? 

- Então conheceu meu irmão? 

-Afinal, ela não tem culpa de ser filha de ministro.” CUNHA & CINTRA (2001) 

 

Ao partimos para uma visão funcionalista, vemos que o “então” é tratado como 

operador-argumentativo. Além disso, recebe ressalva quanto ao seu tratamento: 

 Os usos deste operador argumentativo somente 

podem ser entendidos, de forma satisfatória, à luz de uma 

teoria de base pragmático-discursiva, pois sua função não 

é simplesmente relacionar sintaticamente orações, mas, 

principalmente, dar uma orientação argumentativa ao 

enunciado. (MARTELOTTA, 1994 apud MARTELOTTA 

& RODRIGUES, 1996) 

 

Dentre as funções apresentadas por Martelotta & Rodrigues (1996) para esse 

operador argumentativo, destaco aquela que parece corresponder ao uso discutido aqui 

como variável independente. Tal emprego corresponde ao que os autores nomeiam 

„então‟ resumitivo. Essa classificação é adotada por esse elemento “ocorrer quando o 

informante resume em uma cláusula tudo que foi dito anteriormente a título de 

conclusão.” (MARTELOTTA & RODRIGUES, 1996,p.128). Esse operador, segundo 

os autores, traçou uma trajetória de mudança por gramaticalização espaço > (tempo) > 

texto até chegar ao uso em questão. 

  Podemos perceber, com essa breve discussão, a complexidade deste elemento e a 

consequente dificuldade no seu tratamento. Como o interesse deste estudo não é esgotar 

a discussão a respeito dos marcadores discursivos, mas apenas caracterizá-los 
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minimamente para que possam ser tomados mais claramente como variáveis, seguimos 

o tratamento dessas formas sem nos aprofundarmos nas discussões a elas relacionadas. 

Quanto ao operador aí, é consenso na literatura partir da consideração de ele 

pode assumir diversas funções, sobretudo discursivo-pragmáticas. No entanto, seu 

tratamento não é tão vasto na bibliografia linguística. Trazemos para este trabalho as 

considerações de Martelotta (1994) que se mostraram pertinentes ao que propomos na 

análise para esse operador.  

Martelotta, em sua tese de doutorado, focaliza o processo de mudança que 

envolve essa forma. Para ele, as funções assumidas por esse marcador cumpriam todo o 

processo de gramaticalização no português atual: espaço > (tempo) > texto.  

O autor destaca os diversos usos que o “aí” pode assumir. Dentre esses usos 

possíveis, apresenta aquele que parece corresponder ao que tratamos aqui: o de exercer 

a função conclusiva, segundo a qual o permite “iniciar sentenças que expressam 

consequência em relação ao que foi dito anteriormente” Martelotta (1994). Tal emprego 

o caracteriza como “aí conclusivo”, segundo o autor. Essa consideração do autor reforça 

o que consideramos para esse grupo na configuração da variação aqui estudada. 

Para observar a aplicação desta variável, observem-se os seguintes resultados 

estatísticos: 

 

Tabela 4 

Atuação da presença de operador argumentativo na variação das 

respostas confirmativas a uma pergunta sim/não 

Variantes → 

 

Fatores 

É  confirmativo 

 

 

Frequência                      PR 

Ausência de operador 

argumentativo 

 

79,5% 

320/385= 83,1%       .53 

Presença de operador 

argumentativo 

 

20,5% 

71/99= 71,7%                   .38 

Total dos dados: 391/484=80,8% 

Imput= 0.811 significance=  0,014 
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Como se pôde observar, a variante „é‟ ocorre mais em contextos de ausência 

desses operadores. No entanto, essa diferença entre presença ou ausência desse fator não 

foi muito expressiva (83,1% ausência contra 71,7% presença), motivo pelo qual o 

grupo, apesar de ter sido selecionado pelo programa num primeiro momento, foi 

rejeitado no stepping down. A explicação para esse fato parece estar numa questão de 

complementaridade. Observou-se que, geralmente, quando não havia a presença desses 

operadores, empregava-se o né? na pergunta, e vice-versa, fato que se dava pela 

semelhança das funções desses marcadores nesse contexto. O que se extrai dessa 

constatação é que a relevância nesses casos não está na presença desses operadores 

necessariamente, mas na função desempenhadas por eles, no contexto em que ocorriam, 

o que equivale a afirmar que o favorecedor do uso de “é”, nesses casos, é o fato de a 

proposição ser minimamente conhecida e apontar para um pedido de validação. 
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5.5 Presença x ausência de né? na pergunta 

 

Outra variável elencada aqui foi a presença ou ausência de „né‟ na pergunta. A 

hipótese para o fenômeno variável estudado aqui é a de que o emprego do é 

“confirmativo” é favorecido nos contextos com né? na pergunta a ser confirmada, como 

no exemplo a seguir: 

 

Ex. 1: 

 P_ Ah,  então você tem esses dois filhos, trabalha durante o dia...  

E_ Trabaia, oS doS trabaia no shopping, um trabaia no:: mercado lá em baixo e o outro 

trabaia lá em cima no preSto pizza  

P_ Os dois trabalham, ganhar a vida né?  

E_ É    [Entrevista B03] 

 

  Em outras palavras, acreditamos que nestes contextos o “é” estaria em 

complementaridade com “né?”. Isto é, o canal seria testado (uso do „né‟ na pergunta), 

para depois ser aprovado (uso do „é‟ na resposta), estabelecendo um paralelo entre esses 

empregos. É o que se observa no esquema a seguir: 

 

Proposição + pedido de confirmação “né?” (teste de canal) => resposta 

confirmativa (canal testado e aprovado) = interação promovida com sucesso. 

 

Essa hipótese se apoia na semelhança das funções pragmático-interativas dessas 

formas. No entanto, para que possamos entender melhor essa colocação, é preciso que 

relembremos um pouco o comportamento desse item, com base no que os teóricos 

funcionalistas já falaram a seu respeito. 

 Na literatura, é consenso classificar a partícula né? como um marcador 

discursivo, mais especificamente como marcador do tipo extra-textual
8
, por 

desempenhar funções pragmático-discursivas, como a de teste de canal. 

 Para autores como Martelotta &Alcântara (1996), os marcadores assumem 

diversas funções e são usados primariamente para reorganizar a linearidade das 

informações em nível do discursivo, quando essa linearidade é momentaneamente 

                                                 
8
  VALLE (2010) defende que os marcadores podem ser de dois tipos: marcadores discursivos com 

funções textuais e marcadores discursivos com funções extratextuais. Aqueles marcadores com funções 

textuais seriam resultantes do processo de gramaticalização, enquanto os de natureza extra-textuais seriam 

abarcados pelo processo de discursivização. 
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perdida. Essas funções a que esses marcadores se prestam estão relacionadas às 

preocupações do falante e ao processamento da fala, seja em relação ao seu discurso, 

seja em relação à recepção do ouvinte. 

 Na visão desses autores, a trajetória de mudança da partícula „né?‟ aponta para “ 

uma passagem do léxico para o discurso, no sentido de que eles deixam de expressar 

seus sentidos originais para assumir, como perguntas retóricas, função de marcar 

estratégias relacionadas ao processamento da fala. ” (MARTELOTTA & 

ALCÂNTARA, 1996, p.38). Quanto ao ponto de partida da discursivização
9
 desta 

partícula, parece estar, segundo os autores, nas expressões de averiguação como não é 

verdade?, não é?, né?,  que pedem concordância ou a conivência do ouvinte. 

Para esses autores, o sentido original do né? aponta para pergunta referencial ou 

pergunta retórica. No entanto, atualmente, por meio do processo de discursivização, seu 

uso vem se distanciando desse sentido.  

Pode-se constatar também que, ao longo da história desta partícula, essas 

mudanças ultrapassam questões pragmáticas, podendo-se já se observar esvaziamento 

semântico de suas partes componentes e redução fonológica : 

 

A partícula né? apresenta duas características básicas 

dos elementos que estão em processo de discursivização. 

Por um lado, sofre redução fonética: é o resultado da 

trajetória  não é verdade? > não é? > né?. Por outro 

lado, sofre desgaste semântico, passando a funcionar 

inicialmente como pergunta retórica (que não pede a 

resposta do ouvinte) e, em seguida, como preenchedor de 

pausa.    (MARTELOTTA & ALCÂNTARA, 1996, 

p.156) 

 

 

                                                 
9
 Esse conceito é adotado aqui a partir da perspectiva de Martelotta & Alcântara (1996), segundo a 

qual: 

 

 [a discursivização corresponde ao] processo de mudança, que leva o 

elemento lingüístico a perder suas restrições gramaticais, sobretudo de 

ordenação vocabular, e assumir restrições de caráter pragmático e 

interativo. A discursivização, portanto, deve ser vista como um 

processo distinto da gramaticalização, pois abrange elementos que 

funcionam em um campo de atuação mais vasto do que o da 

gramática, marcando relações entre os participantes ou entre os 

participantes e seu discurso, sem estabelecer necessariamente relações 

entre elementos da gramática. (MARTELOTTA & ALCÂNTARA, 

1996, p.156) [grifos meus] 
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Como vimos o né? assume, em princípio, três funções básicas: modalizador, 

marcador de fundo e marcador de tópico. A continuidade do processo, segundo esses 

autores, leva à função de “preenchedor” de pausa. 

 O interesse deste trabalho está, no entanto, na segunda etapa desse 

processo de mudança, isto é, no uso do né? em pergunta secundariamente orientada para 

a resposta do ouvinte. 

Delineada a trajetória do né? até o uso que abordamos aqui (perguntas 

orientadas para resposta do ouvinte), chego ao ponto que orientou essa discussão: por 

que o “é” estaria em complementaridade com o né?. Minha resposta é a de que parece 

haver um paralelismo desses elementos: um atuando no nível do pedido e outro no nível 

da aceitação/resposta, o que corresponderia à equação proposta no início deste tópico. 

Em outras palavras, o falante testaria o valor de verdade de sua proposição por 

meio de „solicitação‟, a seu ouvinte, de uma concordância (uso do né? na pergunta). Em 

seguida, o ouvinte aprovaria a proposição, confirmando-a (uso do é na resposta). Note-

se que nesse tipo de pergunta a intenção do falante não é a de colocar o assunto em 

discussão, solicitar acréscimo de informação, apenas validar a proposição. Vemos, com 

isso, que o né?, usado em perguntas orientadas para resposta do ouvinte, parece 

especificar ainda mais esta orientação, sugerindo que a resposta do ouvinte seja feita 

com o é. 

Essas considerações, portanto, ajudaram a explicar a escolha deste elemento 

como variável, além de evidenciar a sua atuação em perguntas do tipo sim/não, uma vez 

que seu emprego reforça a natureza desse tipo de pergunta. 

 No entanto, somente os resultados estatísticos nos permitirão confirmar ou 

refutar esta hipótese. Passemos a eles, então. 
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Tabela 5 

Atuação da presença x ausência de né? na pergunta   na variação 

das respostas confirmativas a uma pergunta sim/não 

 

Variantes → 

 

 

 

 

Fatores 

É confirmativo  

 

 

Frequência                PR 

 

Ausência de né? 

80,8% 

317/391=81,1%           .50 

Presença de né? 

19,2% 

74/93=79,6%              .48 

Total dos dados: 391/484=80,8 % 

Imput= 0.808, nível de  significância= 0.748 

 

Como podemos observar, a significância destes fatores não se mostrou 

favorecedora à aplicação do fenômeno.  

No entanto, se analisarmos apenas os valores percentuais, percebemos que, na 

presença de né? as respostas são predominantemente feitas com “é”, confirmando a 

hipótese inicial. Contudo, essa predominância de respostas com “é” também se mantém, 

mesmo quando há ausência do né? na pergunta, o que explica a baixa significância entre 

as variáveis presença x ausência de né? na pergunta. Pode-se concluir, então, que o né? 

favorece, sim, as respostas com é, mas não é o único responsável pela ampla aplicação 

dessa variante. Em outras palavras, o né? ajuda a explicar, inicialmente, a questão da 

escolha do é, mas a aplicação dessa variante parece ter se alargado, abrangendo demais 

contextos das perguntas/respostas confirmativas que não só as com presença desse 

marcador discursivo. 

Quanto à outra questão dessa análise, a de melhor caracterizar o ambiente da 

variação, vale comentar que se acredita que o né? coopera com a construção de um 

contexto necessário para perguntas que solicitem concordância,  dada a sua natureza de 

marcador que pede concordância ou a conivência do falante (Martelotta, 1994), apesar 

de se reconhecer também que ele não é o único responsável por delinear o ambiente em 

que as variantes ocorrem.  

 



76 

 

5.6  Tipologia verbal  

 

Ao eleger este tema como variável relacionada à variação, partimos da hipótese 

de que os verbos de natureza relacional favoreceriam o uso do “ser” confirmativo. Com 

isso, acreditava-se que, por uma questão de semelhança, o uso relacional do verbo da 

pergunta ajudaria a influenciar o emprego do “é”. Buscava verificar também se havia 

algum tipo de restrição, na natureza do verbo da pergunta, para o uso do “ser” 

confirmativo. 

Para verificar a semântica do predicado verbal da pergunta sim/não e seu papel 

na seleção de determinada variante, utilizamos a classificação sugerida por Halliday 

(1994).  Essa classificação se baseia em três elementos: tipo de processos, participante e 

circunstância. Seguindo esses critérios, classificamos cada forma verbal presente na 

pergunta, buscando observar se determinado tipo verbal favorecia uma das variantes. Os 

verbos que compõem o ambiente de ocorrência dos dados foram classificados em: 

 

1- Materiais (verbos de ação) 

Ex.1: “P_   Então  o pessoal ia estudá no Rio?” [Entrevista B02] 

 

2- Mentais (verbos de cognição, de percepção) 

Ex.2: P_ E você acha que são erradas no Português? [Entrevista B06] 

 

 3- Relacionais ( verbos de ser) 

Ex.3: “P_ Ah, sua mãe é parteira então”/ “P_ Mesmo que estivesse quente?” [Entrevista 

B03] 

 

4- Comportamentais ( verbos de comportamento físico-psicológico) 

Esse tipo de verbo não foi analisado neste trabalho por não ter ocorrido 

significativamente nas estruturas estudadas, contabilizando apenas duas ocorrências de 

um total de 548 dados. 

 

5- Dicendi ( verbos de dizer: avisar, falar, dizer...) 

Ex.4: “P_ Ah, tá! Essa região aqui chama Morro Grande?” [Entrevista B02]; P_ Seus 

parentes comentam? [Entrevista B06] 
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6 existenciais ( verbos existenciais: ter, haver, existir) 

 

Ex.5: “P_ Naquelas barracas que tem uma na beira do rio?” [Entrevista B19]; “P_tem 

festa de santo?” [Entrevista B06] 

Faz-se necessário, porém, refletirmos um pouco mais sobre essa classificação 

proposta por Halliday (1967) para os verbos, a fim entendermos melhor a sua natureza e 

aplicação neste trabalho. 

 

Processos materiais 

 

Antes de falarmos da atuação desses verbos, algumas considerações importantes 

devem ser feitas. A primeira delas é a de que esses verbos retratam acontecimentos no 

mundo exterior. A outra é a de que o sujeito deve ser agente e, no caso dos verbos 

transitivos, os seus dois participantes centrais são ator (quem realiza a ação) e meta (a 

quem a ação é dirigida), convencionalmente, o objeto direto, como se observa neste 

exemplo retirado do corpus: 

 

Eles fazem isso? 

 

Ator Processo material Meta 

[Entrevista B06] 

Para o linguista, os verbos de processos materiais seriam aqueles de ação (de 

fazer), como tomar, dar, comprar, fazer, e outros. Deve-se, no entanto, atentar para o 

fato de os processos materiais não serem necessariamente concretos, eventos físicos, já 

que podem corresponder a feitos abstratos e acontecimentos. 

 

 

Processos mentais 

 

Os processos mentais ou verbos de sentir, como define Halliday (1967), são 

verbos cognitivos, que representam a percepção que alguém tem de algo. Estão, por 

isso, ligados ao mundo interior, retratando sensações e afetividades. Segundo Halliday  

há cinco critérios para distinguir os processos mentais dos materiais, a saber: 
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1- Quanto ao experenciador – Nos processos mentais, há sempre um participante 

humano ou personificado (aquele dotado de consciência)
10

 que é o único que 

sente, pensa, percebe.  

2- Quanto à realização do fenômeno – Os participantes (fenômenos), nos processos 

mentais, também são mais amplos no sentido de poderem ser, além de uma 

coisa,  um fato também: Ele duvidou do resultado do concurso. 

3- Quanto ao tempo – No inglês, enquanto nos processos materiais o presente 

simples é marcado e o presente contínuo é não marcado
11

, nos processos 

mentais, por sua vez, essa marcação é invertida. Os marcados são, portanto, os 

verbos no presente contínuo e o não marcado, o presente simples. 

4- Quanto à posição do fenômeno- Nos processos mentais o fenômeno pode ser 

realizado em duas vias, direções, assim, tanto o que  percebe quanto o fenômeno 

que é percebido podem ocorrer na posição de sujeito, sem alteração básica do 

significado da frase, e estando ainda na voz ativa: 

 

A senhora confia  é nesse, 

né? 

É nesse que a senhora Confia, né? 

Experenciador Processo 

mental 

Fenômeno Fenômeno Experienciador Processo 

mental 

[Entrevista B02] 

 

5- O quinto critério diz respeito ao fazer – Os verbos materiais, por serem verbos 

“de fazer”, podem ser substituídos por esse verbo: “What did John do? - He ran 

away. What John did was run away./ What did Mary do with the gift? - She sold 

it” (Halliday1967). De modo contrário, nos processos mentais não podemos 

dizer: “*What John did was know the answer; or *What did Mary do with the 

gift? – She liked it” (Halliday1967). 

 

 

 

                                                 
10

 Nos processos materiais também há possibilidade de personificação, sem atribuição de consciência às 

entidades personificadas. Tais entidades só são capazes de realizar uma ação no mundo físico.  
11

 Este conceito de marcação tem sido amplamente discutido na literatura e demanda muita discussão. No 

entanto, não será tratado aqui, por se afastar dos nossos objetivos por ora. 
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Processos relacionais 

 

Tomando como base a classificação verbal proposta por Halliday, os processos 

relacionais (de „ser‟) se classificam em três tipos principais: Intensivo x é a; 

circunstancial- „x está em a‟ e Possessivo „x tem a‟. Esses tipos se subdividem ainda em 

dois modos distintos: 

a- Atributivos- 'a é um atributo de x': “Carlos é moreno”. “Eu sou feliz”. 

b- Identificadores (também conhecido como equativo)- 'a é a identidade de x': 

“Carlos é o líder”. “eu sou Maria” 

 
 

 

(i) attributive 

 

(ii) identifying 

(1) Intensive 

(2) Circunstancial 

(3) Possessive 

 

Sarah is wise 

The fair is onTuesday 

Peter has a piano 

Tom is the leader; the 

leader is Tom. 

Tomorrow is the 10
th

; the 

10 
th

 is tomorrow 

The piano is Peter´s; 

Peter´s is the piano. 

Quadro proposto por Halliday, p.119 

 

Estes exemplos exibem uma diferença importante entre os modos atributivo e 

identificador, quanto à questão da reversibilidade. Percebe-se que, enquanto os 

identificadores permitem a comutação de seus constituintes (x e a podem ser 

comutados), os atributivos se mantêm irreversíveis. Halliday (1967) destaca que o verbo 

ser (to be) é o mais típico nas cláusulas relacionais do tipo intensivo, sendo x e a grupos 

nominais.  

 

Processos intensivos: atributivos 

 

Nos processos intensivos atributivos, uma qualidade é atribuída a uma entidade e 

esta qualidade é o atributo. Os participantes desse processo são, portanto, portador e 

atributo. O Atributo “insere” o Portador em uma determinada classe (X é um membro 

da classe de a). Em: “Carlos é forte”. Carlos é o portador do atributo „forte‟./ 

type 

mode 



80 

 

“Drummond é um poeta”. Drummond é, então, um membro da classe dos poetas. (Cf. 

Halliday1967) 

Segundo o autor, quatro propriedades distinguem as orações identificativas das 

atributivas, dentre eles dois se destacam: 

(i) Classe do grupo nominal: o grupo nominal que funciona como atributo,  

tipicamente indefinido, podendo ser precedido pelos artigos indefinidos, não 

pode ser um nome próprio ou um pronome. 

(ii) Reversibilidade: os atributivos não são reversíveis, a mudança de ordem dessas 

frases pode causar prejuízo no significado. Assim: “Você é um campeão de 

reality show não é igual” a “Um campeão de reality show é você”.  

 

 

Processos intensivos: identificativos 

 

Nos processos relacionais intensivos identificadores, os participantes são o 

Identificado e o Identificador. Nesses casos, uma entidade é usada para identificar outra: 

„x é identificado por a‟, ou „a serve para identificar x‟. 

Ao contrário do que ocorre com os processos atributivos, nos identificativos o 

identificador é geralmente realizado por um elemento definido e a ordem entre 

Identificado e Identificador pode ser invertida: “Maria é a professora da turma.” / “ A 

professora da turma é a Maria.” 

 

 

Processos comportamentais 

 

Estes verbos ocupam uma posição intermediária entre os verbos de processo 

material e os de processo mental. São processos de comportamento físico-psicológico, 

como chorar, respirar, tossir, olhar, sonhar, sorrir. Nessa estrutura há apenas um 

participante (aquele que se comporta) e um processo, assim: behaver + processo: 

“Maria está sonhando”. 

 

Ana assistiu ao filme 

Behaver Pr. comportamental Processo/comportamento 
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Processos dicendi 

 

São verbos de dizer: avisar, falar, comunicar, repetir, dizer, entre outros. Ao 

contrário dos processos mentais, os verbos dicendi não requerem um participante 

consciente. Pode-se dizer que estes verbos estão na fronteira entre os verbos mentais e 

os relacionais. (cf. Haliday 1967). 

 

Ex.6: 

P_ Seus amigos FALARAM que não... 

E_ É, num dá na idéia dum, na idéia doto. 

 [Entrevista B24] 

 

 Os participantes desse processo são o emissor (sayer), o receptor (receiver) e o 

que é dito (verbiagem). No entanto, é possível que o emissor e/ ou o receptor não 

estejam expressos na frase.  

 

Processos existenciais 

Estes verbos representam a existência de algo (ter, haver, existir). Halliday 

considera que eles estão entre os relacionais
12

 e os materiais. No caso de sua 

semelhança com os materiais, teríamos: “houve um assalto” (existencial) e “assaltaram 

um banco”, cf. Halliday (1967). A estrutura básica desse processo inclui apenas um 

participante (o existente). Temos assim: existente + processo: 

Houve              uma festa. 

              Pr. Existencial                    existente 

 

Ex.7: P_ “E na Guia tem festa de que, São Benedito assim?”. 

       E_ É. [Entrevista B07] 

 

Essa classificação dos verbos nos permite discutir o motivo pelo qual os verbos 

relacionais ocorrem mais com o “é”. Pensaríamos num primeiro momento que se trata 

de uma questão de “efeito gatilho”, já que, como vimos, os processos relacionais 

tendem a ser codificados pelo verbo “ser” e haveria nesses casos uma repetição do 

verbo da pergunta. Essa hipótese não se sustenta, pois não há como provarmos se se 

trata evidentemente de uma repetição do verbo ou do uso do é confirmativo. Além 

                                                 
12

 Vale ressaltar que o autor considera que estes processos se assemelham aos relacionais por 

apresentarem muitas vezes o verbo „to be‟ (“there are” / “there is”) do inglês.  
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disso, devemos atentar para o fato de o verbo “ser confirmativo” ocorrer sempre nesta 

mesma forma: 3ª p. sg. Presente do indicativo, o que contraria a ideia de repetição do 

verbo, no caso dos processos relacionais formados por verbos em outros tempos/ 

números ou ainda quando este verbo não é necessariamente o verbo „ser‟. Quanto a isso, 

vejam-se os exemplos:  

 

Ex.8: P_ Tem uma carteira?  

        E_ É, tem uma carteira de parteira [ Entrevista B03] 

 

Ex.9: P_ Coisinha pouca, né? E elas são criadas assim, soltas. 

                 E_ É, sorta. [Entrevista B07] 

 

Ex. 10: P_ Era aqui no rio Cuiabá, por aqui? 

             E_ É, um foi lá no Parque Cuiabá, no Parque do Lago, não sei. [Entrevista 

B10] 

 

Quanto ao resultado desta variável, tipologia verbal, destacou-se a relevância 

dos fatores verbos relacionais, existenciais e mentais no emprego do “é” como 

comprova a tabela a seguir com as porcentagens e os pesos relativos: 

Tabela 6 

Atuação da Tipologia verbal na variação das respostas 

confirmativas a uma pergunta sim/não 

 Variantes → 

Fatores  

É confirmativo  

 

Frequência                PR 

Dicendi  

 

4,1% 

16/20= 80%                 .48 

Material  

 

52,7% 

199/255=78%              .45 

Relacional  

33,5% 

137/162= 84,6%          .56 

Existencial  

3,7% 

15/18= 83,3%            .54 

 Mental  

6% 

 24/29=  82,8%           .53 

Total dos dados:  391/484= 80,8 % 

Input 0.810, nível de significância = 0.573. 
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Cabe comentar que, apesar de um bom resultado inicial, esse grupo é eliminado 

pelo programa, quando confrontado com outros grupos considerados relevantes/ “bons”. 

A hipótese inicial se confirma com os resultados, contudo, este grupo parece não 

responder ao porquê da utilização do “ser” confirmativo, uma vez que o seu emprego 

foi indiscriminado em relação ao verbo da pergunta, em outras palavras, sua aplicação 

foi ampla com todos os tipos de verbos. Se, por um lado, essa variável não serviu para 

explicar o favorecimento de uma variante em detrimento de outra, por outro, ajudou a 

evidenciar a abrangência da aplicação desse item na língua nesses contextos, 

reafirmando, mais uma vez, seu alto grau de gramaticalidade, dada a sua alta frequência 

de ocorrência. 
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6 O conceito do verbo 

 

 Neste capítulo, apresentamos um estudo do funcionamento do verbo “ser”, 

revendo as considerações feitas a cada um de seus empregos pelos estudos linguísticos e 

pelos compêndios gramaticais. Iniciamos essa revisão com a discussão do conceito do 

verbo, especificamente, do verbo “ser”, tecendo comentários sobre sua natureza e 

tratamento na língua. Quanto aos seus padrões de uso, reservamos a seção de análise 

funcionalista para explorá-los mais. Por ora, seguem os comentários gerais que 

classificam cada emprego. 

 

 

Considerações fundamentais 

 

O verbo „ser‟ demanda tratamento especial, pois aponta para multiplicidade, seja 

pela sua formação, que ocorre pela junção de dois verbos de significados distintos 

(„esse‟ e „sedere‟), seja pelas diversas funções que desempenha. Verbos de ligação, 

auxiliares ou impessoais são apenas algumas possibilidades de empregos, em geral, as 

mais abordadas pelas gramáticas. 

Apesar do amplo emprego, o tratamento desse verbo pelas gramáticas 

normativas é superficial e os exemplos apresentados não correspondem ao contexto de 

fala natural. Além disso, cada uso é tratado em seções diferentes, o que dificulta 

comparar cada um deles e, consequentemente, refletir sobre sua origem e 

comportamento ao longo do tempo. 

  Dificilmente encontraremos nos livros didáticos uma abordagem capaz de 

refletir a realidade da língua. Talvez seja essa a razão de o emprego do „ser‟ 

confirmativo ter sido ignorado até momento. Quanto a isso, vale lembrar que esse uso 

prevê contextos de interação. Essa negligência parece afetar também outras aplicações 

desse verbo na fala natural, como as expressões cristalizadas: né?, pois é etc.. 

Se pararmos para observar o tratamento desse verbo, veremos que suas 

ocorrências são relatadas esparsamente. Na seção dos verbos de ligação, lá está o verbo 

„ser‟ listado como mais um exemplo dessa classe. Ao passarmos para seção referente 

aos verbos auxiliares ou a dos impessoais, novamente ele aparece como outra 

possibilidade. Nos dicionários e artigos acadêmicos encontramos demais funções, como 
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focalizador, vicário e “confirmativo”, nosso objeto de estudo. Há de se ressaltar, ainda, 

outro emprego do verbo „ser‟, possível verbo pleno, encontrado na bíblia, como é o caso 

de “Eu sou” ¹ . Quanto a este emprego, vale dizer que é foco de discussão dentro da 

literatura. Vitral e Coelho (2010), no estudo sobre o estatuto do verbo ser, levantam esta 

questão e propõem não tratar este uso como um verbo pleno. 

Dadas as discussões feitas, reconhecemos a necessidade de um tratamento 

particular e aprofundado das atribuições do verbo „ser‟. Buscamos, com isso, verificar a 

trajetória de mudança que culminou com o “uso confirmador”. Por esta razão, as seções 

seguintes serão destinadas a discutir a natureza desse verbo e seus vários empregos, 

refletindo sobre a inter-relação entre cada construção. Isso será feito com base nas 

gramáticas e nas reflexões levantadas pelos teóricos da linguística, sobretudo os das 

linhas sociolinguística e funcionalista. 

 

6.1. Verbo pleno 

 

Esse verbo corresponde ao tão discutido exemplo bíblico: “respondeu-lhe Jesus: 

em verdade, em verdade vos digo: antes que Abraão existisse, EU SOU.” (João 8:59). 

No entanto, discute-se não só a classificação deste verbo como pleno, mas também, em 

se tratando de sua existência, a empregabilidade da forma, uma vez que estes exemplos 

são mais recorrentes no registro bíblico. 

Quanto a este emprego, é ponto de discussão. Vitral e Coelho (2010), por 

exemplo, no estudo sobre o estatuto do verbo “ser”, levantam esta questão e propõem  

não trata-lo como um verbo pleno. 

Apesar dos argumentos dos autores, não é unânime a decisão de se ignorar a 

existência de um possível “ser” pleno. A defesa de sua existência reside não só nos 

exemplos bíblicos, como também na existência de casos ambíguos encontrados não só 

no português, mas também em outras línguas. 

 A exemplo dos que defendem sua existência está Benveniste (1995). Nas 

palavras do autor  

Há de fato uma noção lexical cuja expressão verbal é tão 

autêntica, tão antiga quanto qualquer outra, e que pode ter o 

seu pleno exercício sem jamais usurpar a função “cópula”. É 

necessário apenas devolver-lhe a sua realidade e a sua 

autonomia. (BENVENISTE, 1995, p.205).  
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Em outro momento de seu texto o autor afirma ainda: “„ser‟ se torna num 

lexema, suscetível tanto de enunciar a existência como de afirmar a identidade.” 

Benveniste (1995).  

Posição semelhante é a adotada por Michaelis, em cujo dicionário encontra-se o 

seguinte: “Designa, por antonomásia, a existência real e absoluta. (Neste sentido é que, 

na Sagrada Escritura, Deus diz de si mesmo: Eu sou o que sou.).”
13

 

Outros dois usos listados em Michaelis (2009) também se confundem com um 

possível uso pleno de “ser”, a saber: “Sou triste quando em ti penso (Gonçalves Dias) 

[V. int.]”, apresentado com o sentido de „Estar‟, „Ficar‟, „Tornar-se‟;  “ Sempre a teu 

lado serei”, apresentado com o sentido de „Achar-se‟ ou „encontrar-se‟ em um dado 

momento, em um dado lugar, „estar‟; “O nosso azar foi não poder satisfazer todas as 

exigências regulamentares. vtd”. O mesmo ocorre quando observamos no dicionário 

Houaiss os seguintes exemplos e considerações: “uso com sentido absoluto: „Deus é; 

para o filósofo grego Parmênides, só o ser é, e o não - ser é‟.”  

 A recorrência de exemplos em outros contextos, além do bíblico, torna-se forte 

indicador de sua existência, não só num passado remoto, mas sutilmente também no 

tempo presente. Essa hipótese é um passo para estudos futuros com vistas a 

aprofundarem as discussões a respeito de sua existência, numa tentativa de verificá-la a 

partir dos resquícios deixados na língua. 

 

 

6.2 verbos relacionais 

 

 Verbos relacionais na visão da gramática tradicional 

 

Numa busca aos dicionários de língua portuguesa, é possível encontrar uma 

vasta lista de construções em que o verbo “ser” funciona como verbo de ligação. Para 

cada construção dessas, apresentam-se sentidos distintos, evidenciando a ampla 

utilização desse verbo na língua portuguesa. Dentre eles há o de custar: “Quanto é esse 

vestido?”; „originar-se‟, „provir‟: “Ela é de Sergipe.”; „situar-se‟: “A casa de Machado 

de Assis era aqui.”; „estar feito com‟: “este anel é de prata.” (In: Dicionário Aulete, 

                                                 
13

 Consultado em < http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=ser > 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ser
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ser


87 

 

2008). Outra particularidade desse verbo está nas construções formadas a partir de sua 

junção com certas preposições, como „ser + de‟ (apresentar qualidade ou característica 

habitual, posse, ter como proveniência, estar conforme): “O teto é de gesso”, “Ela não é 

de fazer isso.”, “Este livro é de Paulo”, “Esse vaso é de Recife”, “Ser de direito”; ser + 

com (diz respeito a): “Isso não é comigo.”; ser + por: “Eu sou pela paz”,  “A maioria 

dos deputados foi pelo aumento dos seus subsídios.”; ser + para:  “Ele não é para o 

trabalho” (In: Dicionário Michaelis, 1998-2009,  disponível em 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=ser>). 

De modo geral, podemos caracterizar este uso, com base na gramática, como 

uma forma verbal que coloca dois termos de mesma natureza em justaposição na 

sentença, em relação de igualdade ou identidade. A estrutura formada a partir desse 

verbo é composta, basicamente, por sujeito + VL (ser) + predicativo do sujeito. Em 

geral, o predicativo do sujeito representa uma característica ou atributo do sujeito, sendo 

função do verbo de ligação pôr esses termos em relação de igualdade. 

 

 

 Verbos relacionais ou de ligação na visão da linguística 

 

Segundo Benveniste, ao falarmos do verbo “ser”, devemos atentar para o fato de 

o mesmo englobar dois usos distintos, que apesar de diferentes coexistem, podendo até 

se fundirem em algumas línguas: o verbo cópula, correspondente à marca gramatical de 

identidade, e o verbo de exercício pleno, havendo, portanto, um “ser” de noção 

gramatical e um de noção lexical. Para ele “o problema de “ser” reduz-se assim a um 

processo não de sucessão cronológica, mas de coexistência dialética entre dois termos, 

duas funções, duas construções”. (BENVENISTE, 1995). O autor problematiza ainda 

essa dupla função de “ser”, exemplificando outras línguas que, ao contrário do 

português, mantêm a distinção entre a função de cópula e a de verbo de existência, 

como no caso do francês em que há cela est - “isso existe” e cela est bom - “isso é 

bom”. 

A função cópula estabelece, num enunciado, a identidade entre dois termos nominais, 

configurando uma espécie de “frase nominal”, em dois termos de mesma natureza são postos 

em relação. Para Halliday, esse verbo copular recebe subespecificações, podendo ser de três 

tipos: intensivos, circunstanciais e possessivos. Além do tipo, os processos relacionais 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ser
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ser
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podem se distinguir quanto ao modo: atributivo e identificador. Os intensivos 

correspondem àqueles com predicativos formados basicamente por substantivos ou 

adjetivos; os circunstanciais apresentam um circunstancial como complemento; já os 

possessivos são aqueles formados por „ter‟ ou „ser + de‟, com sentido de posse. Nos 

processos intensivos atributivos, uma qualidade é atribuída a uma entidade e esta 

qualidade é o atributo. Nos intensivos identificadores, uma entidade é usada para 

identificar outra: „x é identificado por A‟, ou „A serve para identificar X‟. Para 

Benvenistee, essa classificação de Halliday corresponde a equação formal: “Roma é a 

capital da Itália”; inclusão de classe: “O cão é um mamífero”; e participação num 

conjunto: “ Pierre é francês”. 

Essa diferenciação proposta para os verbos relacionais especifica o seu 

funcionamento e nos ajudará mais a frente no exame dos graus de gramaticalidade de 

casa uso do „ser‟.   

 

 

6.3 Verbos auxiliares  

 

Por ser um tema complexo e amplamente discutido na literatura, iniciamos o 

tratamento deste ponto por uma revisão de seu conceito, seja pelas gramáticas seja pelos 

trabalhos na área da linguística. O intuito, neste momento, é caracterizar mais 

precisamente o verbo aqui estudado. 

 

 A visão da gramática tradicional 

 

Ao definir e caracterizar os auxiliares, parto da consideração de que a gramática 

de língua portuguesa costuma chamar por verbo auxiliar aqueles verbos que ocorrem 

juntamente com outros verbos, chamados de principal, formando, a partir dessa junção, 

basicamente, as locuções verbais e os tempos compostos.  

Os critérios utilizados para definir uma forma como auxiliar não são unânimes 

entre os autores. Há os que adotam critérios semânticos e os que partem do aspecto 

sintático da subordinação entre as formas constituintes da perífrase para distinguir a 

forma auxiliar da forma plena. Assim, não há consenso ao justificar se o verbo recebe 

essa nomenclatura por cooperar na perífrase carregando as informações morfológicas, 
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de tempo, modo, aspecto; se é assim chamado por se subordinar à forma principal; ou, 

se por uma questão semântica, o auxiliar se esvaziar de seu significado original para  

expressar questões morfológicas, cabendo-lhe a denominação de verbo secundário. 

Por se tratar de um assunto comum a todos os compêndios gramaticais, resolvi 

apontar a visão de apenas dois gramáticos do português do Brasil (BECHARA e 

CUNHA & CINTRA), cada um representando um dos dois principais pontos de vista 

comumente discutidos pelas gramáticas quanto a essa noção. 

Para Bechara (2006), a locução ocorre quando se juntam um verbo auxiliar a 

uma forma nominal (infinitivo, particípio e gerúndio) do outro verbo que se chama 

principal. Nesses casos, o auxiliar é o único responsável por carregar as flexões que 

marcam pessoa, tempo, número e modo. Além disso, o auxiliar pode muitas vezes 

fornecer um matiz semântico ao verbo principal
14

.  Quanto ao conteúdo nocional, 

costuma-se associá-lo ao outro verbo, na forma nominal, chamado, por isso, de 

principal.  

Além dessa aplicação, o verbo auxiliar, pode: 1- se combinar ao particípio do 

verbo principal para formar os tempos compostos, completando o quadro de conjugação 

da voz ativa. Nesses casos a combinação se faz particularmente com os auxiliares ter, 

haver e ser; 2- se combinar (no caso dos verbos ser, estar, ficar) com o particípio do 

verbo principal formando a voz passiva; 3- funcionar como acurativo, ao se juntar com 

o infinitivo ou gerúndio do verbo principal “para determinar com mais rigor os aspectos 

do momento da ação verbal que não se acham bem definidos na divisão geral de tempo 

presente, passado e futuro”; e 4- se unir a um infinitivo ou gerúndio do verbo principal 

para indicar mais precisamente o modo como uma ação se realiza ou deixa de se 

realizar, sendo chamados, por isso, de auxiliares modais.(cf BECHARA, 2006, p.230-

232).  

Não se torna claro, no entanto, os critérios utilizados pelo autor para caracterizar 

verbo auxiliar e distingui-lo em tipos funcionais. Parece haver mistura de critérios. O 

semântico justificar a função do auxiliar de indicar um aspecto ou modo de uma ação 

verbal, e o sintático para explicar as funções de complemento do quadro de conjugação 

verbal, e estabelecimento de determinadas relações internas que permitem classificar 

uma forma como auxiliar, como nos tipos causativos e sensitivos: 

 

                                                 
14

 Cf. BECHARA, 2006, p.230. 
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Assim se chamam os verbos „deixar‟, „mandar‟, „fazer‟ 

e sinônimos (causativos) e „ver‟, „ouvir‟, „olhar‟, „sentir‟ e 

sinônimos (sensitivos) que, juntando-se a infinitivo e gerúndio, 

não formam locução verbal, mas, muitas vezes, se comportam 

sintaticamente como tal, isto é, segundo as relações internas 

que se estabelecem dentro do grupo entre o infinitivo e os 

termos que o acompanham. (BECHARA, 2006, p. 233) 

 

Cunha & Cintra (2008) definem auxiliar como aquele que, desprovido total ou 

parcialmente da acepção própria se junta a formas nominais de um verbo principal, 

constituindo com elas locuções que apresentam matizes significativos particulares. 

(CUNHA, 1990, p. 371). Para ele, os auxiliares, quando combinados a um verbo 

principal, formam as locuções verbais, enquanto os tempos compostos são aqueles 

constituídos de ter (mais raramente haver) com o particípio do verbo que se quer 

conjugar. 

Reunindo os auxiliares apresentados pela tradição gramatical, temos a seguinte 

tipologia:  

a) Os auxiliares de tempos compostos (ter, haver, ser) 

 “Tenho dito” ou “hei dito” 

“ Era chegada a ocasião da fuga”. “São passados três meses”
15

. (BECHARA, 

2006, p.231) 

 

b) Os auxiliares modais (haver, poder, querer, tentar...) 

“Haver de fazer” 

“Poder dizer” 

“Buscar atender” 

“Conseguir escrever” 

“Parecer ouvir” 

“Vir a pensar” 

 

c) Auxiliares aspectuais (começar, iniciar, continuar, permanecer, terminar...) 

“Continuar dizendo” 

“Começar a escrever” 

 “Estar para chegar” 

                                                 
1515

 A possibilidade de formação de tempo composto com o verbo „ser‟ não é apresentada CUNHA & 

CINTRA, apenas para BECHARA. 
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“Estamos procurando” 

 

d) Auxiliares temporais (formados pelos verbos ir e haver de, indicando valor 

de futuro) 

“Vai chegar” 

“Hei de ir” 

 

e) Auxiliares de voz passiva (ser, estar, ficar...) 

“Casas são construídas” 

“O filho é amado pela mãe” 

“Está esclarecido” 

“Ficou rodeado” 

f) Auxiliares causativos e sensitivos. (deixar, ouvir...) 

“Deixou de ouvir” 

“Ouviu dizer” 

 

Esquematizando os usos apresentados pela gramática tradicional para os verbos 

auxiliares, chegamos ao seguinte grupo de possibilidades, exemplificado no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 2 

 

 

Deve-se ressaltar que, apesar da ampla tipologia proposta pelas gramáticas, não 

há um tratamento aprofundado desses verbos, ficando de lado muitas discussões a 

respeito da noção de auxiliaridade. Além disso, nota-se uma imprecisão nos critérios 
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apresentados para a distinção de locução verbal e tempos compostos, ambos formados 

por auxiliar + verbo principal.  

 Verbos auxiliares na visão da linguística 

 

  Dada a multiplicidade de formas que se agrupam sob o rótulo de 

“auxiliares” e a consequente complexidade que este tema demanda, muitos linguistas se 

dedicaram ao tratamento do assunto. Os rótulos desta categoria e noções afins também 

se mostram variados: auxiliares, verbos auxiliares, auxiliaridade e processos de 

auxiliação. 

Outra questão discutível é a delimitação da formação (verbo auxiliar + verbo 

pleno) em locução verbal, perífrase verbal e tempo composto. Coelho (2009) chama 

atenção para a falta de consenso entre os compêndios gramaticais quanto à distinção 

entre locução verbal e tempo composto. 

 

Enquanto alguns autores elegem a forma nominal que co-

ocorre com o auxiliar para constituir o critério 

determinante da classificação, considerando como tempo 

composto as combinações com o particípio e, como 

locução verbal as combinações com o gerúndio e com o 

infinitivo (cf. Brandão (1963) e Pereira (1909)), outros se 

apóiam no tipo de auxiliar para proceder a semelhante 

classificação. Assim, uns consideram como tempo 

composto apenas as sequências constituídas de “ter” e 

“haver + particípio” (cf. Epiphanio Dias (1959) e Júlio 

Ribeiro (1885)); outros integram a esse rol também o 

verbo “ser” (cf. Bechara (1966), Carlos Góes (1917) e 

João Ribeiro (1926)); há também quem opte por excluir o 

verbo ser desse grupo, incluindo nele o verbo estar (cf. 

Pereira (1909)). (COELHO, 2006, p.68) 

 

 Há de se ressaltar que os critérios para distinção dessas formas parecem não se 

esgotar. Por essa razão, Coelho (2006) prefere a generalização “perífrase verbal” para se 

referir à junção verbo auxiliar + verbo principal: “optou-se por empregar, 

indistintamente, o termo perífrase verbal – ou forma perifrástica – para se referir tanto 

às locuções verbais quanto aos tempos compostos.”. No entanto, a escolha da 

nomenclatura “perífrase verbal” só aparentemente minimiza tais discussões, havendo 

atualmente aqueles que consideram o termo “perífrase verbal” como uma terminologia à 

parte das demais: “entre o que se costuma chamar de “locução verbal”, “perífrase 
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verbal” e “tempo composto” parece haver um gradativo e crescente processo de 

gramaticalização, com implicações temporais diferentes” (WACHOWICZ, 2006, p.64). 

 Podemos ver que, embora as propostas apresentadas busquem um 

aprofundamento dessas questões, o esclarecimento das divergências que envolvem o 

tema se mostra uma tarefa difícil, longe de se esgotar. Apesar disso, seguimos com o 

debate do tema, numa tarefa de apresentar as discussões que envolvem esse assunto e 

melhor caracterizam essa forma verbal. Com isso, poderemos apontar os caminhos 

futuros para um tratamento dos verbos que seguem o processo de gramaticalização a 

partir dessas formas verbais. 

Inicio o tratamento do tema pela noção de verbo auxiliar. Quanto à justificativa 

dessa nomenclatura, encontramos no artigo de Amorim & Rocha a seguinte 

consideração.  

 

De acordo com uma das posições mantidas,  por  exemplo,  

sobre  a dependência e, particularmente, sobre as noções 

de subordinação e dependência, os  auxiliares  são  

verbos  subordinados  ou  dependentes  de  verbos  

principais.  O status subordinado é um  dos  dois  critérios  

de  definição  propostos  para  os auxiliares, o segundo 

critério é que eles fazem distinções no modo, aspecto, voz, 

entre  outros.  Nesse caso, os verbos auxiliares são  

precisamente  aqueles  que funcionam  como  sendo  

dependentes  na  estrutura  da  frase  verbal,  e  

contrastam com os verbos principais,  que  funcionam  

como cabeça/guia. Os verbos principais são cabeças  da  

expressão  verbal  e  os  auxiliares  funcionam  como  

modificadores, porque as restrições de seleção vigoram, 

amplamente, entre os substantivos e os verbos  principais  

cabeças,  enquanto  a  escolha  de  adjetivos  e  auxiliares  

é irrelevante. (AMORIN & ROCHA, 2011) 

 

 As autoras ressaltam, ainda, que “quando um verbo  é  reconhecido  como  

auxiliar,  encabeça  sintaticamente  um  verbo,  mas  não  é  interpretado  

semanticamente como um cabeça, e sim como um modificador”. 

 Outra definição de verbos auxiliares pode ser encontrada em Benveniste (1999), 

apesar de não ser o foco da discussão do autor, que se propõe a falar dos processos de 

auxiliação. De acordo com sua definição, os verbos auxiliares correspondem a “uma 

forma linguística unitária que se realiza, através de paradigmas inteiros, em dois 
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elementos, cada um dos quais assume parte das funções gramaticais, e ambos estão 

ligados e são autônomos, distintos e complementares”.
16

 [tradução nossa]  

Ao tratar da noção de verbo auxiliar, Benveniste (1999) ressalta que, apesar de 

muito conhecido no meio do ensino de língua, esse tema é pouco explorado pelos 

compêndios gramaticais, sendo tratado de maneira genérica, de modo a não refletir sua 

importância e especificidade. No entanto, essa noção tem recebido atenção nos últimos 

anos de linguistas que buscam teorizar esse fenômeno.  

O autor aponta G. Guillaume como um dos linguistas  que se debruça sobre esse 

tema. Para Guillaume (1938), os verbos auxiliares são verbos cuja gênesis material, 

interrompida por uma consumação mais rápida da gênesis formal, permanece em 

suspenso, não se consuma e pede, em consequência, um complemento de matéria que- 

estando fechada a ontogênese da palavra- só pode vir a partir do exterior de outra 

palavra.  (BENVENISTE 1999, p.179). O exemplo apresentado pelo autor para ilustrar 

essa consideração é a locução avoir marché, do francês, a saber: 

 

Avoir marché se analizará em: avoir “Verbo 

completo por El lado de La forma ( se conjuga em todos 

los modos y todos los tiempos), pero incompleto por El 

lado de La materia (subducción); marché: palabra que 

aporta La materia faltante y que solo a este título 

interviene”. (Guillaume (1938), p.11-22 apud 

BENVENISTE, 1999) 

 

Outro autor citado por Benveniste foi L. Tesnière que abordou a questão dos 

tempos compostos. Assim como Guillaume, esse autor tratou das funções repartidas na 

forma composta, mas ao contrário do primeiro, acrescentou a problematização de haver 

um princípio geral que rege a formação dos tempos compostos. Essa lei é explorada 

pelo autor ao longo de suas discussões e seu princípio é o de que, na formação do tempo 

composto a partir de um tempo simples, as funções são divididas ficando o auxiliar com 

as características gramaticais ou o morfema e o auxiliado com a raiz do verbo ou o 

semantema. 

                                                 
16

 (Cf. BENVENISTE, 1999). 
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Para Wachowicz (2006), em concordância com outros autores, os verbos 

auxiliares carregam informação aspectual e, consensualmente, são explicados como 

oriundos de um verbo pleno. 

 

Os auxiliares derivam de um processo de 

gramaticalização, em que o sentido de verbo pleno vai se 

perdendo e, combinados com as formas nominais do verbo 

principal, tornam-se “suporte das marcas de modo/tempo 

e pessoa/número da sequência verbal” (MATTOS & 

SILVA, 2001, p. 62 apud WACHOWICZ, 2006, p.58 ) 

 

 As matizes semânticas presentes nesses auxiliares que lhes permitem carregar 

informações aspectuais, estão muitas vezes relacionadas a processos históricos 

(observados a partir de questões de gramaticalização e auxiliação) e semânticos, de 

acordo com as noções aspectuais que o verbo assume em diferentes estruturas. 

 Há de se ressaltar que o processo de gramaticalização que envolve as formas 

verbais auxiliares não se dá da mesma maneira e ao mesmo tempo com respeito a itens 

que integram essa classe. A exemplo disso, podemos observar o caso do verbo „ser‟ que, 

diferentemente dos demais verbos auxiliares, não parte de um verbo pleno, mas sim de 

um relacional. (Cf. Vitral & Coelho, 2010). Isso explicaria a presença de traços 

aspectuais específicos, em cada verbo em particular, derivados de processo histórico da 

gramaticalização. 

 Outro autor que inclui o tema da gramaticalização na definição dos auxiliares é 

Câmara Jr. O autor define auxiliar a partir da confluência de critérios, chegando à 

seguinte consideração: 

 

AUXILIAR – Diz-se de qualquer vocábulo de 

significação gramatical (...), que forma locução com um 

vocábulo de significação externa para situá-lo numa dada 

categoria gramatical, ou numa dada relação sintática; 

portanto, qualquer vocábulo que é morfema categórico ou 

relacional (...). Muitas vezes trata-se de um vocábulo de 

significação externa que sofreu gramaticalização (...) em 

todos ou alguns de seus empregos. (CÂMARA JR., 1964, 

p. 91 apud COELHO, 2006, p.71). 
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Autores como Lobato (1975), Longo (1990), Heine (1993) e Vieira (2004) 

também reconhecem as divergências na análise do auxiliar, ao se tratar dos diversos 

elementos que se agrupam sob este rótulo. Vejamos, então, as propostas desses autores 

para um tratamento dos auxiliares. 

Para Lobato (1975), os auxiliares podem ser de dois tipos: auxiliares lato sensu e 

auxiliares estrito sensu: 

 

Auxiliares lato senso: seriam as oposições às formas simples, isto é , tratam-se de 

formas em que há mais de um verbo em oposição às formas com apenas um verbo. 

Auxiliantes: de tempo (bebeu/tinha bebido), de desenvolvimento (bebeu/começou a 

beber), de modo (bebeu/podia beber) e de voz (bebeu; é bebido),  

Os auxiliares estrito senso (isto é, os verdadeiros auxiliares) seriam aqueles que 

satisfazem a todos estes critérios: 

 

 Exigência de unidade semântica (um só sujeito) 

 Impossibilidade de oração desenvolvida com que/se 

 Incidência de um circunstancial temporal 

 Não carência de imperativo (pode ocorrer com imperativo) 

 Apassivização 

 Extensão do campo de aplicação do morfema 

 Negativização 

 Pronominalização 

 

Conclusão: para a autora, a aplicação desses testes nos verbos do português revelaria a 

existência de apenas quatro auxiliares verdadeiros: ser, estar, ter e haver. 

 A referida autora recorda que três critérios são usados recorrentemente na 

caracterização dos auxiliares: o da perda semântica: perda que se efetua durante o 

processo de gramaticalização do verbo (quanto maior a gramaticalização, mais completa 

será a perda do sentido concreto do verbo); o da acepção egocêntrica: todo verbo 

auxiliar, numa relação de auxiliação,  está em acepção egocêntrica, isto é, sem ligação 

semântica com o seu sujeito gramatical; e o das restrições paradigmáticas, segundo o 

qual todo auxiliar é defectivo. 

Outra autora que propõe uma classificação dos auxiliares com base no 

atendimento a um conjunto de propriedades é Vieira. Tal autora propõe uma abordagem 
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desta classe seguindo uma classificação que obedece aos seguintes 

critérios/caracterização dos auxiliares: 

 

1- Atuação sobre outras formas verbais no domínio predicativo: V predicador 

projeta e seleciona argumentos 

Ex.1:  As chuvas têm destruído plantações no Rio Grande do Sul. 

 

2- Alteração / perda semântica, dessemantização e expansão / ampliação da sua 

área de atuação sintático-semântica. 

Ex.2: Voltei/ Vou ler novamente O Nome da Rosa. 

 

Dentro deste grupo ressalta-se ainda a questão dos diferentes graus de perda semântica e 

a possibilidade de uma mesma forma assumir diferentes significados: poder= 

capacidade, permissão, possibilidade. 

 

3- Desligamento semântico entre verbo auxiliar e sujeito gramatical 

Consequência de detematização do verbo auxiliar - o papel semântico do sujeito é 

determinado por V2. 

Ex.3: A gestante havia enjoado muito./ * carro havia enjoado muito. 

 

4- Unidade significativa (sujeitos compartilhados) 

 

5- Impossibilidade de expandir a sequência introduzida por v2 em uma oração 

desenvolvida.  

 

Ex.4: meu filho tem ido ao colégio / *meu filho que vai/vá ao colégio; Maria quer 

amamentar seu filho / Maria quer que (alguém) amamente seu filho. 

Neste fator, ressalta-se a indicação de período simples. 

 

6- Um só referente sujeito para os dois verbos 

Ex.5: Maria vai (Maria) amamentar seu filho. / Maria quer que Lúcia amamente seu 

filho. 

 

7- Impossibilidade de substituição por um demonstrativo ou um clítico: 
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Ex.6: Meu filho tem ido ao colégio, mas minha filha não o tem. 

Ex.7: O jornalista queria publicar o artigo inteiro, mas o chefe não o quis (quis isso). 

 

8- Clíticos posicionados na adjacência do verbo auxiliar (V1), mas não de V2 (verbo 

auxiliado) 

Ex.8: ...[plantações]... As chuvas têm destruído-as. 

No entanto, em construções bi-oracionais, os clíticos podem se hospedar nas 

adjacências de V2: A professora não a deve enfrentar sozinha / A professora não deve 

enfrentá-la sozinha. 

 

9- Operador de negação não pode incidir sobre o verbo predicador. 

Ex.9: Meu filho não tem ido ao colégio/ *meu filho tem não ido ao colégio 

 

10- Impossibilidade de um circunstante temporal com escopo apenas no verbo 

predicador. 

Ex.10: *ontem Pedro tem ido ao cinema amanhã. 

Ontem Pedro queria ir ao teatro amanhã, hoje já não o quer mais. 

 

11- Comportamento em bloco nas operações de interrogativa e de apassivização. 

Ex.11: Estou escrevendo um livro. 

Ex.12: Um livro está sendo escrito por mim. 

Ex.13: O que você está escrevendo? 

 

Com base nesses critérios, seria possível, então, determinar quais classes seriam 

verdadeiros auxiliares, constituintes de perífrases verbais e quais seriam considerados 

semi-auxiliares. Sendo assim, os membros típicos das categorias de auxiliares seriam 

aqueles que apresentassem todas as propriedades, enquanto os semi-auxiliares 

corresponderiam às formas com diferentes graus de gramaticalização, dedutíveis pelas 

propriedades. 

Se aplicássemos essa classificação ao verbo estudado neste trabalho, no caso o 

„ser‟ auxiliar de voz passiva: ser + particípio passado, teríamos de classificá-lo, então, 

como semi-auxiliar do grau 1 ( grau mais forte, mais gramaticalizado, de um grupo de 

cinco graus). Como propriedades deste grupo teríamos: a- Admite substituição por 
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clítico ou pronome demonstrativo; e b- concordância da forma participial (revelando 

uma similaridade com o verbo de ligação). 

 Já para Longo (1990), apenas três critérios seriam fundamentais para 

identificação dos auxiliares: a- impossibilidade de desdobramento da oração; b- 

Existência de um sujeito único; e c- Detematização. 

 Heine (1993), no entanto, apresenta uma postura um pouco diferenciada dos 

autores citados até então. O autor problematiza a questão do auxiliar, mostrando os 

diferentes tratamentos que esse termo recebeu na literatura. A questão trazida por ele é 

se os auxiliares constituem uma categoria própria ou se são parte de outra categoria. 

Com base nessa discussão, o autor apresenta as hipóteses por traz da noção de auxiliar, 

a saber: 

1- A hipótese da autonomia: os auxiliares (ou elementos incluídos neste rótulo 

“AUX.”) constituem uma categoria distinta, diferente da categoria verbo ou 

de outras categorias. É uma categoria universal, embora sua realização possa 

variar nas diferentes línguas. As propriedades sintáticas dos auxiliares em 

inglês podem ser reconciliadas com aquelas exibidas pelos verbos principais. 

2- A hipótese verbo-principal: auxiliares são verbos subjacentes ou verbos com 

comportamento desviante. Distinguem-se dos demais verbos por 

apresentarem o traço [+aux.]. A categoria verbo também inclui os auxiliares 

como um subconjunto. 

3- A hipótese da gradiência: inexiste uma fronteira entre verbos principais e 

auxiliares. Os dois integram um continuum ou gradiência. esta posição é 

defendida pelo paradigma da gramaticalização. Os autores que defendem 

esta hipótese não estão confinados a uma perspectiva sincrônica rígida; para 

explicar a natureza dos auxiliares valem-se de considerações diacrônicas. “O 

fato histórico necessita ser visto em seu quadro sincrônico: as formas estão 

em transição e exibem todas as propriedades refratárias de seu destino 

incerto; está estabelecido em alguns aspectos de seu uso e não estabelecido 

em outros” (HEINE, 1993). 

 Vale acrescentar, ainda, outra noção por detrás deste tema, a questão dos 

processos de auxiliação, muito referida nos estudos linguísticos e amplamente explorada 

por Benveniste em seu tratamento dos auxiliares. 

Benveniste, inicia sua discussão com  o conceito de “verbos auxiliares” ,com 

base nas considerações de  G. Guillaume  (1938) e L. Tesnière (1939) , e chama atenção 
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para  visão sumária e inadequada de se assumir  o auxiliante como aquele que 

corresponde a um morfema gramatical e o auxiliado que corresponde a um semantema. 

Isso porque, para ele, a complementaridade entre as formas é muito mais complexa do 

que se costuma ensinar. A exemplo disso, há alguns auxiliantes do francês que passam 

do presente, quando constituem formas simples, para o perfeito em alguns casos de 

auxiliação. É o que ocorre com o Il a que, por conta da auxiliação, se transforma em 

perfeito em Il a chanté. Esse fato põe em discussão se o chanté não expressaria também, 

além do semantema, parte da função gramatical, devendo ser reconhecido, por isso, 

como bifuncional. 

 Benveniste chega a definir os verbos auxiliares, no entanto, vale-se das relações 

de auxiliaridade dos verbos do francês moderno, deixando de lado a expressão “verbos 

auxiliares”.  

O interesse desse autor está no processo linguístico chamado por ele de 

auxiliação, que corresponde à união sintagmática de uma forma auxiliante com uma 

forma auxiliada, gerando uma estrutura binômia de ordem invariável, porém, 

dissociável por inserção. 

 Para ele, a auxiliação pode ser abordada segundo três perspectivas, as quais  

diferem em função de três aspectos: tempo; “diátese” e modalidade. São esses fatores 

que vão gerar a auxiliação de temporalidade, a auxiliação de diátesis e a auxiliação de 

modalidade. 

 A auxiliação de temporalidade corresponde ao “procedimento de auxiliação que 

confere à forma verbal composta resultante o traço distintivo de fato adquirido que 

caracteriza o perfeito.”
17

 [tradução minha]. Esse tipo de auxiliação é o que a gramática 

comumente nomeia de tempos compostos. A junção do auxiliante com o auxiliado 

funciona na formação de um novo tempo (o perfeito), diferentemente do tempo 

inicialmente expresso pela forma simples do verbo. Os exemplos a seguir ilustram essa 

questão: 

 

Ex.1: Os funcionários têm treinamento toda semana. 

Ex.2: Os funcionários têm feito treinamento toda semana. 

 

                                                 
17

 (Cf. BENVENISTE 1999, p. 185) 
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Em (1), o verbo na forma simples indica o tempo presente, mas ao se juntar à forma 

auxiliada, compõe uma perífrase verbal com valor de passado, como em (2). Essa 

mutação temporal de presente para auxiliante do pretérito perfeito, segundo Benveniste, 

só é possível nesses casos. 

 Já a auxiliação de “diátese” se manifesta pela oposição ativo / passivo, sendo 

formada pelo verbo „ser‟ / estar + particípio passado do verbo auxiliado, como se 

observa nos seguintes exemplos: 

 

Ex.3: A população reelegeu os governantes. 

Ex.4: Os governantes foram reeleitos pela população. 

 

 Esses exemplos ilustram a passagem de uma forma simples do verbo 

(“reelegeu”), em (3), para uma forma composta (“Foram reeleitos”), em (4), responsável 

por indicar que o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Note-se que ao passar da voz 

ativa para a passiva, o verbo passa a concordar com o novo sujeito da oração, sendo ele 

ou não o agente da oração. O que se observa com essa passagem é uma mudança de 

focalização da ação verbal que antes residia no agente da ação e depois passa para o 

paciente dessa ação. As demais alterações, no entanto, são estritamente sintáticas, pois 

os papeis de agente e paciente são expressos pelos mesmos constituintes. 

Por fim, o terceiro tipo de auxiliação é o de modalidade, que “se caracteriza 

formalmente pela estrutura binominal. O primeiro termo é a forma flexionada do 

auxiliante, o segundo o infinitivo do verbo auxiliado”, constituindo a estrutura: 

auxiliante flexionado + (preposição) + auxiliado no infinitivo, como se observa em (5) e 

(6): 

Ex.5: A reforma precisa ficar pronta até o fim do ano. 

Ex.6: Ele pretende viajar no próximo domingo. 

 

 Na frase (5), o auxiliante “precisa”, além de carregar as informações 

gramaticais, determina o modo como a ação se realiza, ao indicar a necessidade, 

obrigação. Deste modo, há um acréscimo, complementaridade da noção do verbo 

“ficar”. O auxiliar é responsável por conferir um rigor maior ao modo como essa ação 

se realiza.  Em (6), o auxiliante igualmente se combina ao verbo principal para precisar 

o modo da ação verbal, no caso desse exemplo, a noção determinada é a de vontade, 

desejo. 
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Esse tipo de auxiliação  difere dos demais por não formar partes das categorias 

necessárias e constitutivas do paradigma verbal, além disso, guarda a particularidade  de 

se aplicar a toda forma verbal e necessariamente também a formas já auxiliadas por 

auxiliantes de temporalidade ou de diáteses. Observe-se que em frases como em (7) a 

modalidade é aplicada a uma auxiliação de tempo, formando um complexo de três 

verbos, um no nível da oração principal (desejava) e os outros dois (ter feito), 

constituindo a oração subordinada objetiva direta: 

 

Ex.7: Ela desejava ter feito mais pelas vítimas do acidente. 

 

 No exemplo (7), observamos dois níveis de auxiliação, a modalidade e o tempo. 

O verbo desejava funciona como auxiliante do complexo ter feito que, como um todo, 

representa um verbo principal de tempo perfeito. Já o verbo ter funciona como 

auxiliante do verbo principal feito.  

Vemos a partir das propostas apresentadas por esses autores o quanto é delicado 

o tratamento do tema e o quanto se tem tentado delimitar critérios que identifiquem os 

liames deste grupo. No entanto, nosso objetivo aqui não é esgotar o tratamento deste 

tema, apenas problematizar essa noção com base no que a literatura nos apresenta a esse 

respeito, sobretudo discutir a natureza do „ser‟ auxiliar. 

Essas considerações nos permitiram notar que o tratamento para o “ser” auxiliar 

nem sempre é unânime, havendo autores que o classificam como semi-auxiliar, 

enquanto outros, como auxiliar verdadeiro. A questão é que não se pode negar o seu uso 

de auxiliar nas orações de voz passiva e a sua natureza gramatical diferenciada no 

conjunto de verbos auxiliares. Isso se torna claro se observarmos que o verbo ser não 

passa diretamente do estatuto de item pleno para auxiliar, como os auxiliares ter e 

haver; ao contrário, pressupõe um estágio intermediário como verbo relacional, que, 

segundo Travaglia, já é gramatical.  Isso nos indica que o verbo auxiliar apresenta um 

grau mais alto de gramaticalidade quando comparado aos demais auxiliares e ao próprio 

uso relacional de ser, sofrendo restrições de seu emprego e esvaziamento semântico. 

A natureza particular do auxiliar “ser” também se vê tratada em Benveniste: “ 

que „ter‟ possa ser um auxiliar tanto quanto „ser‟ é, causa estranheza. Tudo parece 

separar os  dois verbos, e nada deixa ver por que devem funcionar paralelamente”. 

 A particularidade do „ser‟ auxiliar é salientada por numerosos autores e a 

este respeito citamos as palavras de Coelho (2006) e Travaglia (2004): 
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“A forma auxiliar é uma forma já gramaticalizada, tendo exemplos de seus usos 

desde o latim como auxiliar de tempos compostos da voz passiva”. (COELHO, 2006) 

 “Por não constituir “um predicado real”, deve ser classificado como um item gramatical 

e não lexical.” (TRAVAGLIA, 2004) 

Para esses autores, o ser parece ser mais gramatical do que lexical. 

Travaglia (2004) afirma ainda que os verbos relacionais são gramaticais e 

observa que o fato de os verbos “ser” e “estar” serem muito mais usados que os demais 

(continuar, andar, etc.) parece constituir um indício de gramaticalização maior, processo 

que pode prosseguir ou não, segundo o autor.  

Por fim estão os autores Vitral e Coelho (2010), que também sustentam que o 

uso relacional de „ser‟ é gramatical e não lexical: “o processo de auxiliarização 

envolvendo verbos relacionais não resulta da tramitação de um item pertencente a uma 

categoria lexical para uma categoria gramatical, mas do deslocamento de um item já 

gramatical para um estágio mais gramatical”.  

 As considerações feitas pelos referidos autores nos fazem crer, portanto, que há 

particularidade do „ser‟ auxiliar, quando comparado ao demais auxiliares. Fato esse que 

se deve a um estágio intermediário entre o pleno e auxiliar, que, no caso do verbos „ser‟ 

é o verbo relacional. 

 

 

6.4 Verbo ser impessoal 

 

Segundo a gramática, o uso impessoal do verbo “ser” corresponde àqueles com 

referência a dia, hora, lugar e fenômenos da natureza:  

 

Ex. 1: “Era 20 de novembro”; 

 

Ex.1.1: “São 10 horas”; 

 

Ex.1.2: “Era em Londres”; 

 

Ex.1.3: É verão! 

 

Neste grupo incluímos também os intransitivos e aqueles com sentido de existir. 

Abaixo estão listados os principais exemplos apresentados pelos compêndios 

gramaticais para este tipo verbal: 
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I- Introdução de textos narrativos:  

 

Ex. 2: “Era uma vez...” 

 

II- Acontecer, suceder, passar:  

 

Ex.3: “Choras, que foi?” (In: Dicionário Aurélio, 2008)
18

. ; 

 

Ex.3.1: “Não sei o que seria, se ele se fosse embora.” (In:Dicionário Priberam);  

 

Ex.3.2: “Teria ele quarenta anos quando foi do seu segundo casamento.”; 

 

Ex.3.3: “Como foi o caso?” (In: Dicionário Michaelis) 

 

III-  Existir, estar:  

 

Ex.4: “E quando eu for só na Terra” (Gonçalves Dias) 

 

IV- “Exprime a realidade em contraposição à mera aparência ou simples mostra”: 

 

Ex. 5: “Uma coisa é o que ela é. Uma é sincera, outra parece-o”. (Dicionário 

Michaelis) 

 

V- Acompanhar, assistir, proteger:  

 

Ex.6: “Deus seja convosco”. 
19

 

 

VI-  “Fazer parte do conjunto dos entes materiais ou das entidades ideais ou abstratas 

do universo”: 

Ex.7: “O passado inclui tudo o que foi, e o futuro, tudo o que será” 
20

 

VII- “Ter essência conhecível graças ao pensamento, ou ter existência observável 

graças aos sentidos físicos:  

 

Ex.8: “Chama-se ontologia à parte da filosofia que versa sobre o que é”
21

 ; 

                                                 
18

 Disponível em:  http://www.dicionariodoaurelio.com/Ser);  

 
19

 (In: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=ser, 1998-2009). 
20

 Idem. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Ser
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ser
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=ser
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Ex.8.1: “Para os empiristas, só aquilo que experimentamos realmente é”.  

 

VIII-  “Ter existência real; existir, viver”:  

 

Ex.9: “As gerações que foram e as que ainda serão”.  

 

  Convém ressaltar, contudo, que determinados verbos considerados pelos 

compêndios gramaticais como sendo intransitivos se confundem, num exame atento, 

com um possível uso pleno de “ser”, como é o caso do exemplo a seguir:  

 

Ex.10: “As gerações que foram e as que ainda serão”. 

 

 Vale destacar, também, que determinados empregos do verbo “ser” são 

cumulativos, ou seja, assumem mais de uma função do “ser” ao mesmo tempo, como os 

de expletiva ou realce, os vicários e determinados focalizadores, que, além dessas suas 

funções, se apresentam ainda como impessoais:  

 

Ex.11: “O que eles são é uns grandes trapaceiros” (CEGALLA, 2008); 

 

Ex.12: “Eles é que saíram lucrando”; 

 

Ex..13: “Se ele reclama é porque não o respeitam”. (CEGALLA, 2008). 

 

 Com base nessas observações, parece-nos que há duas categorias de impessoais: 

os impessoais propriamente ditos, aqueles formados apenas pelo verbo copular (“ser”) + 

predicativo, o que corresponde aos exemplos em (1), e os demais usos do “ser”, 

classificados pelos dicionários como impessoais, que apresentam um comportamento 

diferente, carregando outras funções, como exemplificamos em (11-13). Nesse último 

caso, percebe-se ainda outra característica, que é o fato de a posição à esquerda do 

verbo (posição tipicamente assumida pelo sujeito) ser preenchida, enquanto que naquele 

caso, ocorre, geralmente, o contrário, raro exceções de frases iniciadas com advérbio ou 

locução adverbial: “hoje são 13 de maio”. 

 Por fim, cabe comentar ainda que os intransitivos parecem estar num liame entre 

os empregos impessoal e pleno do verbo. 

                                                                                                                                               
21

 Os exemplos de 8-10 foram retirados do dicionário Houaiss (2012) [versão eletrônica], disponível em 

<http://houaiss.uol.com.br/>. 

http://houaiss.uol.com.br/
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 6.5 Verbo ser focalizador 

  

O verbo “ser” focalizador é assim chamado pelo seu comportamento de colocar 

em foco determinado constituinte da sentença. A gramática costuma classificá-lo como 

partícula expletiva ou de realce, além de considerá-lo item dispensável do discurso, i.e, 

que pode ser omitido sem prejuízo do sentido original da frase. Este fato é muito 

contestado pela abordagem linguística, visto que o item “ser” assume a função de 

focalizador, atuando também como mecanismo de contraste, não podendo, por isso, ser 

omitido do texto sem alterar o seu significado original. Outra propriedade atestada no 

tratamento das clivadas está relacionada ao seu caráter bioracional. 

A noção de construções clivadas foi amplamente explorada pelos linguístas. 

No Brasil, destacam-se os estudos de Braga & Barbosa (2009, p.173-192) e de Braga 

(1989). 

Para essas autoras, não há uma caracterização única para as clivadas, sendo 

estas classificadas em função de um menor ou maior atendimento a um conjunto de 

propriedades formais e funcionais. Essa divergência, que vai desde sua classificação  até 

o papel funcional dos constituintes que a integram, é também verificada quando se volta 

para o estatuto sintático dessas construções: 

 
...não há consenso quanto ao estatuto sintático das construções 

clivadas. Assim, ao lado dos estudiosos que defendem que as 

mesmas representam uma oração complexa, formada por 

oração com o verbo copular ser e oração relativa / tipo 

relativa, existem os que sustentam que elas representam uma 

oração simples, não obstante a presença de dois verbos. 

(BRAGA & BARBOSA ,2009, p.178) 

 

A classificação dessas estratégias de focalização se dá, segundo Braga (1989), 

em duas subfamílias, que representam dois tipos de clivadas no PB: as Clivadas (it-

clefts), que englobam o grupo das construções É QUE e das construções QUE, e a 

família que congrega as Pseudoclivadas, que se subdividem em Pseudoclivadas 

Invertidas, Pseudoclivadas Extrapostas e as construções Foco Ser.  

Abaixo caracterizo dada uma dessas estratégias por meio de exemplos retirados 

da amostra de fala utilizada nesta dissertação e do trabalho referido acima: 
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[1] Clivadas:  

Ex.1: E_  [...] eu brinco muito com ele, sabe, ele é muito meu amigo, que quando meu 

marido moReu ele me adjudô baStante, né, até o inventário de mia casa foi ele que feS 

pra mi, ele tava na Procuradoria do EStado aí ele me ajudô. [Entrevista B02] 

 [2] Construções É QUE: 

Ex.2: P_Na crescente é que a planta cresce? [Entrevista B25] 

[3] Contrução QUE 

Ex.3: E_ Sabido que é! ele que bate no cachorro.[Entrevista B03] 

[4] Pseudoclivadas 

Ex.4: E_ acho que quem fala maS assim são as pessoa mais idosas. [Entrevista B04a] 

[5] Pseudoclivadas Invertidas 

Ex.5: “...ela também estraga mais depressa então você tem que por no congelador. 

Então...Bife é o que mais caro sai hoje em dia na cozinha, porque você suja o fogão.” 

(BRAGA & BARBOSA, 2009, p.180) 

[6] Pseudoclivadas Extrapostas 

Ex.6: “Eu digo: „Olha, não fui eu quem tirou a medida, foi sua mãe‟.” (BRAGA & 

BARBOSA, 2009, p.180) 

[7] Foco Ser 

Ex.7: E_ Não. Di primera quando nóis tava num barraquinho de páia parecia era cobra. 

Tuda veiz que era tchuva, era cobra. [Entrevista B24] 

 

 Para examinar cada uma dessas construções acima expostas, Braga & Barbosa 

(2009, p.173-192) propuseram um conjunto de critérios responsáveis por aproximá-las e 

diferenciá-las, a saber: (1) atendimento à concordância número-pessoal; (2) correlação 

modo-temporal; (3) estatuto informacional dos segmentos clivados; e (4) a expressão de 

contraste. A conclusão deste estudo chama atenção para a potencial variação envolvida 

no emprego dessas construções e revela ainda que algumas delas, como as construções 

É QUE e QUE, representam uma estratégia mais gramaticalizada, fato que coloca em 

questão a postulação de uma configuração bioracional para elas.  

Todavia, ressaltamos, aqui, que o estudo da diferenciação dessas construções se 

fará mais à frente, na seção referente à análise funcionalista, cujo trabalho será o de 

aferir o grau de gramaticalidade de cada uma, tomando como base o estudo realizado 

por Braga & Barbosa (2009). Cumpre, neste primeiro momento, apenas caracterizar 
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cada estrutura que configura o emprego “focalizador” do verbo ser, como foi feito 

anteriormente. 

 

 

6.6  Verbo vicário 

 

Na gramática, a denominação verbo vicário é aplicada a verbos que se 

empregam em vez de outra palavra ou expressão. Em outras palavras, trata-se de verbos 

que se empregam no lugar de outro para evitar a repetição. Um verbo que geralmente 

assume essa função é o verbo fazer, como em: 

 

Ex.1: “O menino tem um livro para ler, mas não o faz”.  

 

Quanto ao emprego do vicário “ser”, esparsamente se encontram algumas 

considerações a seu respeito. Em geral, as observações se restringem às notas de 

dicionários, que apenas mencionam seu emprego, sem um aprofundamento desse tipo 

de construção. No dicionário Aurélio (versão eletrônica) 
22

, encontramos a seguinte 

definição e exemplificação para tal uso: “Substitui o verbo e, às vezes, parte do 

predicado da oração anterior (quando condicional introduzida por se, ou temporal 

iniciada por quando), para evitar-lhes a repetição: Se ele faz caridade é porque isso lhe 

traz vantagens políticas.” (In: Dicionário Aurélio, 2008. Disponível em: 

<http://www.dicionariodoaurelio.com/Ser>).  

Esse emprego do verbo “ser” chama atenção pelo fato de se aproximar muito do 

“ser” confirmativo, no que diz respeito à função de “retomador”. Vale lembrar que o 

sentido por traz da confirmação feita com “é” é a retomada do conteúdo proposicional 

emitido previamente na pergunta, a título de conferir o valor de verdade daquela 

proposição, confirmá-lo, sem que seja necessária a repetição do verbo ou da oração: 

 

Ex.2: P_ Então você nasceu na região de Acorizal, morou algum tempo na 

Guia?  

            E_ É  

            P_ Depois veio pra cá?  

            E_ É   [Entrevista B03] 

 

                                                 
22

 Disponível em < http://www.dicionariodoaurelio.com/Ser.html>, consultado em 23/05/2012, às 12:42h. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Ser
http://www.dicionariodoaurelio.com/Ser.html
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Note-se que neste exemplo o “é” retoma o conteúdo proposicional da pergunta, 

evitando a repetição do verbo ou de parte da oração. Sendo assim, seu emprego poderia 

facilmente ser representado pela repetição. Vejamos como ficaria a substituição:  

 

Ex.3: P_ Então você nasceu na região de Acorizal, morou algum tempo na 

Guia?  

R: [Sim] nasci, morei algum tempo na Guia. 

            P_ Depois veio pra cá?  

R: Depois vim pra cá. 

 

 A diferença entre esses dois usos do “ser”- o vicário e o confirmativo- parece 

estar não na sua função primária de retomar e substituir outro constituinte, mas no 

campo de atuação de cada um. O vicário atua no nível da sentença, funcionando como 

partícula expletiva
23

, colocando em realce a ação do verbo, enquanto o confirmativo 

atua no nível do discurso, pois, para além de retomar e evitar a repetição, se refere a 

toda proposição, conferindo-lhe o valor de verdade.  Por fim, os dois se diferem, pois o 

vicário, se assemelha ao uso de uma relativa, como exemplificado em (4). No caso do 

confirmativo, porém, isso não se torna tão evidente, dado o caráter discursivo de seu 

emprego. 

 

Ex.4: “Se ele reclama é porque não o respeitam”. [é = reclama] / “Os 

funcionários que optaram por reclamar foram demitidos”. [que = funcionários]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 O sentido de expletivo refere-se, aqui, ao destaque que se dá ao verbo retomado, à ação representada 

por ele. No entanto, não concordamos com a consideração de que isso o torne dispensável da frase, uma 

vez que defendemos que seu emprego fornece um matiz semântico à frase original. Sua exclusão da frase 

representaria, portanto, prejuízo de significado. 
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6.7  Verbo confirmador 

 

 Este verbo corresponde ao foco deste trabalho. Refere-se, como dito na 

caracterização do fenômeno, ao verbo “ser” na terceira pessoa do singular, presente do 

indicativo
24

, quando usado como resposta confirmativa a uma pergunta afirmativa do 

tipo sim/não. 

 No entanto, torna-se tarefa árdua caracterizar este uso do verbo a partir do que já 

foi falado a seu respeito, uma vez que este tema é pouquíssimo explorado na literatura 

linguística, que, quando o faz, se restringe mais ao ambiente da pergunta e não da 

resposta. Em se tratando das gramáticas, não há estudos que abordem tal emprego, 

havendo apenas a indicação de sua existência em verbetes de determinados dicionários, 

como é o caso do dicionário Aulete (2008), que apresenta a seguinte definição para ele: 

“substitui o v. numa interrogação, solicitando confirmação, e equivalendo a sim na 

resposta”. 

  Acredita-se que este uso tenha se iniciado por referência a um uso do “ser” na 

pergunta, sendo fruto, inicialmente, do que se conhece por “efeito gatilho” ou 

“paralelismo linguístico
25

”. O emprego de “ser” na pergunta confirmativa do tipo 

sim/não é chamado pelos estudiosos da língua de solicitador de confirmação, tendo seu 

uso consagrado pelas expressões do tipo “não é?” / “né?”, “não é verdade?”. No 

dicionário Houaiss, encontramos a seguinte consideração para esses casos: “substitui o 

verbo repetido em interrogações expressivas ou enfáticas ao final de orações: Ex.: 

<pensa que pode enganá-la, é?> <tudo vai dar certo, não é?>”
26

. 

                                                 
24

 Há relatos de possíveis usos do “ser” confirmativo no tempo passado ( como em: “Então ele fez isso? 

R: foi.”), em particular no dialeto mineiro. No entanto, não foi identificado nenhum exemplo deste tipo 

em toda amostra utilizada. 
25

 Este termo refere-se à manutenção das mesmas marcas linguísticas em uma sequência discursiva. 

Neste caso especificamente, se dá pela repetição ao verbo usado na pergunta pelo entrevistador na 

resposta do entrevistado. A primeira referência a este termo pode ser encontrada em Emmerich (1977, 

p.398), retomada em (1984), e foi também tratada por autores brasileiros como Omena (1978) e Scherre 

(1998). Para esta última autora, a repetição funciona no nível interacional do discurso, ligando objetivos 

sociais ou simplesmente conduzindo o assunto da conversa (SCHERRE, 1998, p. 45): “(...). Em outras 

palavras, a repetição liga não somente partes do discurso entre si, mas une os participantes do discurso, 

integrando os falantes em conversas e em relações” Tannen (1989, p. 51-52 apud SCHERRE, 1998, p. 

45) 

 
26

 (In: http://houaiss.uol.com.br/, 2012) 

 

http://houaiss.uol.com.br/
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  Contudo, não nos alongaremos na discussão deste ponto, pois espera-se, ao final 

deste trabalho, dar conta das características principais deste fenômeno e, portanto, 

delimitar o seu comportamento na língua. 

 

 

 

Expressões cristalizadas formadas a partir do verbo “ser” 

 

Antes de terminarmos nossa discussão sobre os possíveis empregos do verbo 

“ser”, não poderíamos deixar de mencionar as expressões cristalizadas formadas a partir 

deste verbo. Tratam-se dos usos lexicalizados do “ser”, nos quais a referência ao „ser‟ 

(tanto semântica quanto formal) parece distante. Para exemplificá-las, encontramos as 

expressões: “né?”, “isto é”, “ou seja”, “já era” [...]. Esses usos já foram amplamente 

discutidos e teorizados por estudiosos da língua, sobretudo, num tratamento de sua 

trajetória no processo de gramaticalização / discursivização. 

A consideração que podemos fazer a respeito desses empregos é a de que 

ressaltam ainda mais a multifuncionalidade do verbo “ser”, as diferentes direções a que 

se encaminharam seus usos. Há de se ressaltar quanto a essa questão que, em qualquer 

levantamento lexical que se faça, o verbo “ser” é um dos mais frequentes, por sua 

multiplicidade de valores semânticos e por ser um verbo genérico que substitui em 

muitos contextos verbos específicos. 

Vale acrescentar, por fim, que o verbo “ser” ocorre também com palavras 

afirmativas, formando expressões de concordância: “é mesmo”, “é verdade”, “é claro”, 

“é sim”, “é isso mesmo”.  

 Retomamos essas questões, posteriormente, na análise funcionalista, a fim de 

examinarmos a esquematicidade dessas construções. 
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7. Análise funcionalista: os graus de gramaticalidade de “ser” 

  

Nesta seção revemos a conceituação dos tipos de emprego do verbo “ser” e, a 

partir das considerações feitas na língua sobre o seu comportamento e o critério mais a 

frente exposto, propomos uma classificação da gradiência desses usos que avalie sua 

gramaticalidade. 

 O conceito de gramaticalidade, vista numa gradação, ganhou relevância nos 

estudos de Bybee (2010). A autora considera que construção refere-se ao 

emparelhamento direto entre forma e significado, que tem estrutura sequencial e pode 

incluir posições que são fixadas ou abertas.
27

 

 Seguindo esse conceito, elegemos o critério convencionalização dos padrões de 

uso para avaliar o grau de gramaticalidade das formas. Acredita-se que no processo de 

mudança os usos vão se restringindo a contextos específicos, fixando um padrão forma-

significado. Esta especificação está ligada ao conceito de construção, em que 

constituintes vão se tornando altamente vinculados, sendo cada vez menos possível a 

dissolução do padrão criado. Este conceito se apoia nas considerações feitas por 

Goldberg (1995), Noel (2007) e Bybee (2010). Quanto a este ponto, acrescenta-se 

também a noção de esquematicidade, já referida no embasamento teórico. 

No caso do uso confirmativo, uma análise sociolinguística revelou ainda que há 

uma preferência pelo seu emprego em detrimento das demais variantes esperadas para o 

contexto de ocorrência, i.e, que solicite a confirmação de informação. Este fato 

confirma a alta frequência de ocorrência da forma, indício de um alto grau de 

gramaticalidade, fato que se reforça com a constatação do processo de especialização 

que envolve esse uso (estreitamento de escolha de um item para uma determinada 

função). 

 Quanto à aplicação do critério, vejamos a seguir o nível de gramaticalidade de 

cada construção a partir do seu grau de “esquematicidade”, lembrando que quanto 

menos esquemática for a construção, mais alto é o seu grau de gramaticalidade. 

 Se considerarmos a existência de um uso pleno do verbo “ser”, poderíamos 

representá-lo esquematicamente com apenas um item fixo, o verbo “ser”, somado ao 

emprego opcional de sujeito. Para exemplificar este caso, tomemos como exemplo o 

poema citado na epígrafe dessa dissertação: 

                                                 
27

 Cf. Bybee (2010, p.9) 
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Que vai ser quando crescer?  

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.  

Que vou ser quando crescer?  

Sou obrigado a? Posso escolher? 

Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo.  

Sem ser Esquecer. 

 (Carlos Drummond de Andrade) 

  

Nesse poema, podemos perceber o emprego do “ser” como pleno em vários 

contextos, exemplifiquemos alguns: “e sou?, “ não vou ser”, “ sem ser esquecer”. 

Nesses casos, o verbo não é esvaziado de valor semântico, como se costuma classifica-

lo nas gramáticas normativas, recebendo, aqui, o significado, grosso modo, de „existir‟. 

Estes usos o caracterizam como verbo lexical, portanto, com um alto grau de 

esquematicidade e um baixo grau de gramaticalidade. 

 Já numa análise do uso relacional do verbo “ser”, devemos primeiramente 

subdividi-lo em atributivo e identificador para iniciarmos a sua caracterização. No caso 

dos identificadores, temos um alto grau de esquematicidade, percebido pela 

possibilidade de preenchimento das lacunas por diversos elementos, havendo a restrição 

apenas no elemento identificador, que geralmente é realizado por um elemento definido, 

além de apresentar liberdade de mobilidade na ordem de seus constituintes, como 

vemos nos exemplos a seguir: 

 

1) Identificador (equativo):  

Ex.1: “Carlos é o líder” > “O líder é Carlos” 

„A é a identidade de X‟ (uma entidade serve para identificar outra: Identificado e 

identificador), em que x e a podem ser comutados. 

 Já no caso dos atributivos, nota-se uma menor esquematicidade, revelada pela 

posição fixa de seus elementos e pela especificação das entidades que preenchem a 

lacuna do atributo, que é composto por um grupo nominal tipicamente indefinido, 
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podendo ser precedido pelos artigos indefinidos, e não podendo ser um nome próprio ou 

um pronome: 

2) Atributivo:  

Ex.2: “Carlos é alto”.  

X é um membro da classe de A (O Atributo “insere” o Portador em uma 

determinada classe). 

Neste caso, a reversibilidade sofre restrições. A alteração da ordem implicaria 

mudança de significado, passando a seguinte interpretação: de um grupo de pessoas, o 

alto é o Carlos, os outros não. Halliday, inclusive, chama atenção para o fato de haver 

prejuízo no significado, em casos de mudança de ordem dessas frases. Nesse sentido, 

dizer “Você é um campeão de reality show” não é semanticamente igual a dizer “Um 

campeão de reality show é você”.  

Ao partirmos para uma análise do padrão de esquematicidade do “ser” 

impessoal, percebemos um grau menor de esquematicidade em frases do tipo: “São 

dez horas”, “Era em Londres”. Nesses casos, a ordem é fixa, e seus elementos são 

sempre “ser” + circunstancial. Outra característica está na posição de sujeito, que não 

é preenchida. 

No caso do “ser” auxiliar, suas características podem ser observados por dois 

fatores: forma e valor. Quanto à forma, o auxiliar se caracteriza pela sua junção a uma 

forma nominal no particípio passado. Quanto ao valor, pode funcionar como auxiliar 

de passiva e como auxiliar de perífrase temporal (tempo composto). 

A construção de perífrase temporal se revela bem esquemática, permitindo que 

vários verbos assumam a posição do verbo nominal (particípio passado). Sua 

representação esquemática seria, então, a seguinte: 

 

Ser +  part. Pass. do verbo que se quer conjugar 

 

A construção passiva, por sua vez, se destaca por apresentar mais restrições, 

sendo composta por determinados itens obrigatórios: verbo “ser” auxiliar, verbo no 

particípio, e o agente da passiva, que é opcional : “casas são vendidas”. Sendo assim, 

uma melhor formulação para esta construção seria, portanto: 

 

(sujeito) +Ser + vtd+ (por, de...)  
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A alta esquematicidade dessa construção se revela pela possibilidade de reverter 

a posição de sujeito e do agente da passiva, sendo, porém, invariavelmente necessária 

a presença do verbo “ser” auxiliar em uma posição anterior a do verbo no particípio. 

Além disso, a posição de sujeito pode ser preenchida por vários itens lexicais; a  forma 

participial pode fazer concordância, revelando uma similaridade com os adjetivos. Já 

as restrições se aplicam ao verbo apassivado- uma vez que só podem assumir essa 

função os transitivos diretos- e ao agente da passiva, que sofre a restrição de ser 

preenchido não marcadamente por um elemento + animado.  

Percebe-se ainda que essa construção não é muito integrada, como revela o teste 

da pergunta,. Através deste teste, verifica-se que seus constituintes podem ser 

separados: 

Ex.3: 

P-A casa foi construída? 

R- Foi. 

P- e ela foi construída pelo seu pai? 

R- Foi. 

 

 Com base nessas considerações, podemos dizer que o “ser” auxiliar de passiva, 

apesar de apresentar um alto nível de gramaticalidade, dada a expansão de seu uso e 

sua alta frequência, ainda se mostra muito esquemático. Este fato se justifica, talvez, 

pelo seu encaminhamento a um nível mais gramatical, passando por um alargamento 

de seu emprego para depois restringir seu contexto de ocorrência. 

Em relação ao emprego focalizador do “ser”, podemos perceber uma gradiência 

de gramaticalidade já dentro deste próprio grupo. Para avaliar essa gradiência e 

postular a esquematicidade dessas construções, nos valemos aqui das considerações 

feitas por Braga & Barbosa (2009) a respeito das construções clivadas.  

Usando as variáveis concordância número-pessoal e correlação modo-temporal com 

respeito ao verbo da oração encaixada, as autoras anteriormente referidas puderam 

observar que a construções É QUE representa uma estratégia mais gramaticalizada, uma 

vez que tendem a dispensar a correlação modo-temporal e a concordância número-

pessoal, o que sugere que esteja constituindo um todo amalgamado, imune à 

interferência de material linguístico entre os dois itens que a integram. 
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Sugere, portanto, que a expressão É QUE está se 

gramaticalizando como uma locução sinalizadora de foco e que 

os segmentos vinculados por ela não constituem uma estrutura 

bioracional.  

A interpretação que oferecemos a propósito das construções É 

QUE se fortalece quando se volta a atenção para as 

construções QUE, para as quais as questões relacionadas à 

concordância número-pessoal e correlação modo-temporal não 

se colocam, visto que esta estratégia de focalização dispensa o 

verbo copular. O item QUE abandona sua propriedade 

conectora e passa a funcionar como um marcador gramatical 

de foco. (BRAGA & BARBOSA, 2009, p.181) 

 

 Quanto às demais estratégias de focalização, observou-se maior variação. Nas 

clivadas, por exemplo, a concordância número-pessoal e a correlação modo-temporal se 

mostrou variável entre o verbo copular (‟ser‟) e o constituinte clivado. O mesmo foi 

observado nas Pseudoclivadas. Já no caso do Foco Ser, a variação se mostrou presente 

quanto à correlação modo-temporal. 

 Sumarizando essas questões, teríamos as seguintes representações esquemáticas 

para essas construções
28

: 

 

Clivadas- Ser + constituinte focalizado + Que + oração menos constituinte clivado 

Ex.4: E_  [...] eu brinco muito com ele, sabe, ele é muito meu amigo, que quando meu 

marido moReu ele me adjudô baStante, né, até o inventário de mia casa foi ele que feS 

pra mi, ele tava na Procuradoria do EStado aí ele me ajudô. [Entrevista B02] 

 

Pseudoclivadas- Quem/ o que + Oração menos constituinte clivado + Ser + 

Constituinte clivado 

Ex.5: E_ acho que quem fala maS assim são as pessoa mais idosas. [Entrevista B04A] 

 

É QUE- Constituinte clivado + É QUE + Oração menos constituinte clivado 

Ex.6: P_Na crescente é que a planta cresce? [Entrevista B25] 

 

QUE- Constituinte clivado + QUE + Oração menos constituinte clivado 

Ex.7: E_ Sabido que é! Ele que bate no cachorro. [Entrevista B03] 

 

Foco Ser- Oração menos constituinte clivado + Ser + Constituinte clivado  

                                                 
28

 Estas representações estão baseadas em BRAGA (1995,  p.283-192). 
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Ex.8: E_ Não. Di primera, quando nóis tava num barraquinho de páia, parecia era 

cobra. Tuda veiz que era tchuva, era cobra. [Entrevista B24] 

 Podemos notar que tanto as construções É QUE quanto às Foco Ser se mostram 

mais resistentes à variação de concordância número-pessoal. Façamos o teste a seguir: 

Ex.9: Ele é que fez isso > Eles é que fizeram isso. 

Ex.10: Ela comprou foi roupa> Elas compraram foi roupas. 

  

É possível observar com esses exemplos, no entanto, que enquanto em (9)- 

construção É QUE- não há correlação modo-temporal („fez‟ está no passado e “É 

QUE”, no presente), em (10) há correlação modo-temporal („comprou‟ está no passado 

e „foi‟ também). No entanto, como atestou Braga & Barbosa (2009), essa 

correspondência modo-temporal nas construções Foco Ser nem sempre é realizada. Isso 

pode ser percebido na recorrência de frases do tipo: 

 

Ex.11: “Elas fizeram é bagunça”. 

 

Com base no que foi apresentado acima, podemos concluir que as construções É 

QUE e Foco Ser são menos esquemáticas que as demais, apresentando menor variação 

quanto à concordância número pessoal e a correlação modo-temporal, o que nos indica 

um grau maior de gramaticalidade em relação às outras construções clivadas. 

Quanto ao uso vicário do verbo “ser”, podemos notar que, quando comparado 

aos demais usos do “ser” anteriormente discutidos, se mostra pouco esquemático, e, 

portanto, com um grau de gramaticalidade maior do que essas formas. Isso pode ser 

percebido, ainda, pelo fato de ele se mostrar invariável quanto aos padrões de 

concordância e à correlação modo-temporal: 

 

Ex.12: Se eles reivindicaram é porque tinham motivos. 

 

Notemos que, no exemplo (12), o verbo a que o “ser” faz referência está na 3ª 

pessoa do plural do pretérito perfeito, enquanto o “ser” mantém-se invariável (3ª 

p.sg. presente do indicativo), mesmo substituindo aquele verbo. 

A baixa esquematicidade dessa construção pode ser observada no seguinte 

esquema proposto para esse uso: 
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Condicional [se ou quando] + Ser+ Conj. Explicativa ou causativa + Oração 

 

Percebe-se que a estrutura por detrás desse emprego é bem fixa, rígida, dando 

pouco espaço para alterações. Isso revela ainda o grau de integração das partes que 

constituem essa construção. 

No caso do “ser” confirmativo”, o contexto de ocorrência é ainda mais definido, 

devendo estar presente um conjunto específico de condições para que o seu emprego 

ocorra. O contexto bem fixo de ocorrência juntamente com a especialização  desse 

item nesse contexto de ocorrência, ou seja, a predominância de seu uso nesse contexto 

face às demais possibilidades, aponta para um alto grau de gramaticalidade dessa 

forma, representado pelo seu modelo esquemático: 

 

Pergunta sim/não > é + (repetição da oração ou de parte dela) + (explicação). 

 

 Por fim, encontramos, ainda, expressões cristalizadas (lexicalizadas), que 

configuram o estágio final do processo de gramaticalização / discursivização, como é o 

caso do né?. Tais usos representam, portanto, o grau mais alto de gramaticalidade do 

verbo “ser”. No entanto, por já terem cumprido todo o seu processo de lexicalização, se 

tornando, portanto, unidades autônomas, não as acrescentaremos no modelo de 

representação dos graus de gramaticalidade de “ser” apresentado a seguir. 

Sendo assim, com base no que foi discutido até o momento a respeito das 

construções formadas por “ser”, postulamos um esquema de representação em rede dos 

graus de gramaticalidade dessas construções, seguindo, para isso, a noção de categoria 

radial proposta pela gramática cognitiva das construções. Nossa postulação se baseou 

em estudos já realizados na língua como o de Torrent (2009) em sua tese de 

doutoramento, que levam a crer que o princípio da unidirecionalidade parece, sozinho, 

não dar conta de casos como o estudado aqui. Vejamos, portanto, nossa proposta de 

representação: 
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Quadro 3 
29
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 (Esquema de representação dos graus de gramaticalidade das construções com o verbo “ser”) 

 

PLENO 

RELACIONAL 

Equativo 

Atributivo 

 

 

VICÁRIO 

CONFIRMATIVO 

PERÍFRASE 

TEMPORAL 
AUXILIAR de 

PASSIVA 

IMPESSOAL 

PSEUDOCLIVADA 

FOCO SER É QUE 

CLIVADA 
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8. Considerações finais 

 

Os resultados revelaram que as perguntas do tipo sim / não se caracterizam, 

então, por basicamente três aspectos, sendo eles, respectivamente, de ordem prosódica, 

sintática e semântica: apresenta tom decrescente no início e tom crescente no final; não 

necessita de palavra QU em sua estrutura; e serve para testar o valor de verdade da 

sentença, solicitando confirmação. No caso especificamente das perguntas que levam a 

respostas com “é confirmativo”, é possível ainda se observar as seguintes 

características: geralmente são finalizadas com tags, do tipo “Né?”; vêm acompanhadas 

de marcadores discursivos  de natureza reformuladora ou conclusiva, do tipo “então”, 

“aí”, “quer dizer”; e correspondem a contextos de informação velha, conhecida ou 

inferível. 

Quanto à escolha do “é confirmativo” como resposta a perguntas como as 

supracitadas, cabe ressaltar que seu uso esteve associado ao contexto de continuidade do 

tópico discursivo, de tempo presente e de informações compartilhadas, inferíveis ou 

velhas. Observou-se ainda um amplo e prioritário emprego do “é confirmativo” em 

detrimento das demais variantes, o que parece ser justificado pelo alto grau de 

gramaticalidade desta forma e um possível encaminhamento da mesma às funções 

conversacionais do discurso, servindo como cooperador / mantenedor da interação. 

Já a análise que busca aferir os graus de gramaticalidade nos revelou que esse 

item apresenta um grau mais alto de gramaticalidade em comparação aos outros 

empregos do verbo “ser”. Isso pode se confirmar pelo fato de este item apresentar maior 

restrição de seu emprego, quando comparado aos demais verbos dessa classe e por ser 

pouco esquemático.  

Os resultados nos permitiram, ainda, discutir o grau de gramaticalidade de cada 

emprego do “ser”, com base nas noções de construção e esquematicidade. A partir dessa 

análise, podemos observar que o “ser” pleno é altamente esquemático, seguido do uso 

relacional do verbo, que, internamente, já apresenta uma gradação do equativo para o 

atributivo. Quanto ao “ser” auxiliar, remontamos sua origem do uso relacional, como já 

demonstrou Vitral e Coelho (2010) no caso do auxiliar de passiva. A especificação que 

fizemos diz respeito à divisão do auxiliar em perífrase temporal e auxiliar de passiva, 

uma vez que observamos um grau maior de gramaticalidade da segunda construção em 

relação à primeira. No que diz respeito ao emprego do “ser” focalizador, nos valemos 
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do estudo de Braga & Barbosa (2006) para delimitar a gradação de gramaticalidade de 

cada construção. Usando os critérios atendimento à concordância número-pessoal e a 

correlação modo-temporal, percebemos que as construções Foco Ser e É QUE  se 

mostram menos esquemáticas e, portanto, mais gramaticais que as Pseudoclivadas e 

Clivadas, respectivamente. O uso impessoal, por sua vez, parece estar ao lado do uso 

relacional do verbo, quando nos referimos aos casos ambíguos ou aos intransitivos; no 

entanto, construções menos esquemáticas como às ligadas à referência à data, hora e 

lugar sugerem um grau de gramaticalidade maior do que as construções relacionais.  Por 

fim, encontramos o uso vicário e o confirmativo. Aquele é altamente gramatical, 

apresentando pouca variação e resistência à concordância número-pessoal e à correlação 

modo-temporal. Este é mais gramatical ainda, pois, além de parecer imune a essas 

variações, tem sua atuação para além do campo frasal, atuando no nível discursivo. 

 Mereceu destaque aqui também a discussão a respeito da existência de 

um possível uso pleno do verbo “ser”. Os exemplos do registro bíblico, aliados a 

exemplos ambíguos encontrados em dicionários e textos literários, nos fez enxergar os 

resquícios de um uso (mais) lexical do verbo “ser”. Isso se reforça, ainda, quando 

consideramos que o verbo “ser” relacional apresenta um caráter mais gramatical, como 

atestou Vitral & Coelho (2010) e Travaglia (2004). Tais autores procuraram evidenciar 

essa natureza mais gramatical, mas não se debruçaram na explicação de tal natureza, o 

que, para nós, parece estar associado à passagem de um item lexical (o “ser” pleno) para 

um mais gramatical (o “ser” relacional). É por este motivo, inclusive, que não tratamos 

o emprego relacional desse verbo como a “fonte” / origem dos demais usos. 

Podemos concluir, portanto, que estes resultados nos desvendaram pistas e 

apontamentos dos caminhos futuros a serem seguidos, numa necessidade de 

continuidade de tratamento deste fenômeno que se mostrou de grande relevância ao 

longo dessa discussão, sobretudo se levarmos em conta a multiplicidade de funções 

desempenhadas pelo verbo “ser”. Como pudemos observar, o item “ser” apresenta uma 

grande variedade de usos que não são contemplados pela literatura. 
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