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INTRODUÇÃO 

 

Os verbos ter e haver têm sido tema recorrente nos trabalhos sobre mudança 

lingüística, nomeadamente nos que se concentram no período mais recuado da 

história da língua portuguesa. 

A observação diacrônica do fenômeno de variação e mudança, a que se 

sujeitaram e ainda se submetem esses verbos, tem demonstrado uma vitalidade 

crescente de ter em relação a haver, que começa a predominar nas estruturas de posse, 

já no século XVI e, a partir de então, emerge como verbo existencial na obra 

pedagógica do primeiro gramático prescritivo da língua portuguesa. O trabalho de 

Mattos e Silva (2002), intitulado Vitórias de ter sobre haver nos meados do século XVI: 

usos e teoria em João de Barros, revela-se bastante sugestivo sobre a questão. 

Na perspectiva de avaliação do fenômeno no português brasileiro, 

recentemente, Eleutério (2003) observou documentos notariais do século XVII, como 

tema de sua Tese de Doutoramento defendida na Universidade do Rio de Janeiro, e 

demonstrou que ter, em seu corpus, 'é o verbo mais usado, tendo status prototípico 

como verbo de posse e como auxiliar de tempos compostos'. Haver, por seu turno, 

 

ocorre em todos os tipos de estruturas; residualmente, como posse e na posição auxiliar; 
categoricamente, nas expressões modais; majoritariamente, nas existenciais canônicas, 
nas expressões lexicalizadas e nas construções verbo + por (ELEUTÉRIO, 2003, p. 238). 

 

Rastrear o comportamento desses verbos em variação na primeira metade do 

século XIX no Brasil e compará-lo a outros períodos históricos da língua é, pois, 

objetivo central deste trabalho, que, por privilegiar a observação mais direta quanto 

possível do chamado português geral brasileiro, provável antecedente histórico do 

português vernáculo contemporâneo hoje em uso no Brasil, elegeu como corpus o 
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material recentemente editado por Oliveira (2003), do espólio histórico da Sociedade 

Protetora dos Desvalidos (SPD), de Salvador da Bahia, sobretudo relativo à escrita de 

negros forros alfabetizados ou semi-alfabetizados que a compunham. 

A questão da história da escolarização no Brasil tem, como se sabe, 

reiteradamente se resumido à negligência secular de diversos governos que, em 

maior ou menor grau, têm contribuído para a constituição de uma grande massa de 

analfabetos no País. 

No século XIX, na Bahia, conquanto o estatuto de "alfabetizado" pudesse ser 

atribuído a 43,1% dos homens livres e a 29,9% das mulheres da cidade do Salvador, 

segundo o Censo de 1872, apenas 62, entre 167.824 escravos na Bahia, "sabiam ler e 

escrever" (Oliveira, 2003, p. 92-97), isto é, 0,036% do total. Ademais, a legislação desse 

período proibia explicitamente que escravos tivessem acesso à escola formal. 

Ser negro e alfabetizado parecia, então, uma conjugação – se não impossível –, 

certamente bastante improvável naquela época. Cenário que de certa maneira se 

mantém se considerados os mais altos níveis de escolarização no Brasil ainda hoje. 

Não obstante, alguns poucos o conseguiram naquele tempo, de alguma forma. 

É a esses que se voltam as atenções neste trabalho.  

 

1. BREVE RESGATE HISTÓRICO SOBRE A TRAJETÓRIA DE TER E HAVER  
 

Ferreira (2001[1980]: 04) afirma que inicialmente habere (haver) tinha um uso 

bastante difundido no latim, desempenhando 'um papel mais importante na 

expressão oral e escrita que o herdado pelas línguas românicas'.1 Seu uso cada vez 

mais freqüente fez com que seu conteúdo informacional diminuísse, engendrando a 

necessidade de 'uma outra unidade lingüística' que viesse a dar conta dos contextos 

antes por ele assumidos. Tener (ter) que 'a princípio, não se aplicava senão à 

expressão concreta de um conceito, começa a se estender às noções abstratas, isto é, 

avança sobre o campo semântico de habere' (FERREIRA, 2001[1980], p. 04-05).2 

                                                 
1 Original: (...) un rôle très important dans l'expression orale et ècrite que les langues romanes ont 
héritée. 
2 Original: (...) ne s'applquant au début qu'à l'expression d'um concept, commence à s'étendre aussi à 
des notion abstraites, soit, il gagne le champ sémantique de habere. 
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  A antiga história de variação desses verbos que já se registrava no próprio 

latim continua uma deriva deveras interessante na história da língua portuguesa. 

Nos primórdios do português arcaico, isto é, no período em que surgem os 

primeiros textos escritos, no século XIII,3 o verbo ter, como demonstrou Mattos e 

Silva (1999-2000), começa a despontar discretamente como verbo de posse em face de 

haver, representando, na análise da autora, 30% das ocorrências em estruturas em que 

o complemento representa semanticamente uma propriedade adquirível material 

(PAM), isto é, objetos materiais externos ao possuidor, e 15% em estruturas de posse, 

cujo complemento expressa propriedades adquiríveis imateriais (PAI), relacionadas 

no geral à moral, à espiritualidade etc. Já no ano de 1500, essa relação entre os dois 

verbos se inverte, passando ter a representar 89% das estruturas de posse PAM e 55% 

das de PAI.  

Haver, por seu turno, variava desde cedo com ser, avançando sobre seu campo 

semântico, assumindo progressivamente as construções existenciais, que no século 

XVI já se definiriam em seu favor, 'sendo haver o verbo existencial selecionado, nunca 

ser', nos documentos quinhentistas observados por Mattos e Silva (2002, p. 158).  

Não obstante, o confronto entre ter e haver eclode mais uma vez nesse mesmo 

período, quando o primeiro já aponta timidamente no contexto das estruturas 

existenciais, antes conquistadas por haver a ser.   

Na composição do chamado tempo composto, a predominância de haver em 

relação a ter era evidente nos inícios do período arcaico, conquanto as construções ser 

+ particípio passado sejam, em relação a haver, ainda mais freqüentes. Entrementes, 

desde cedo já se detecta a presença de ter na composição dessa estrutura. No Foro 

Real e nas Cantigas Maria construções ter + particípio passado são atestadas, como 

procurou comprovar Mattos e Silva (1996b: 08).  

Alguns desses dados serão adiante retomados no confronto com o 

levantamento do corpus em análise. 

 

                                                 
3 Essa taxionomia é a adotada pelo Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR), 
embora dados recentes tenham apontado para a possibilidade de recuo inicial para 1175 do primeiro 
registro escrito em língua portuguesa. É, entretanto, ainda uma questão em aberto. 
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2. OS DADOS ENCONTRADOS NA DOCUMENTAÇÃO ESCRITA PELOS 
NEGROS DA SPD 

 

Com base na identificação dos informantes realizada por Oliveira (2003), 

levantaram-se os dados consoante sua origem, ou seja, africanos, brasileiros, 

prováveis brasileiros e prováveis africanos; destes últimos, contudo, não se 

detectaram ocorrências. 

Foram as seguintes as estruturas observadas: existencial, de posse – 

considerando a representação semântica do complemento: se de propriedade 

inerente (PI), propriedade adquirível imaterial (PAI), propriedade adquirível 

material (PAM) –, tempo composto, construção modal (futuridade/obrigatoriedade), 

construção lexicalizada.  

 

2.1. OCORRÊNCIAS DE TER E HAVER EM DOCUMENTOS ESCRITOS POR 
AFRICANOS POR TIPO DE ESTRUTURA 

 

Entre os documentos produzidos por africanos, além de em dois contextos 

opacos, que permitem mais de uma interpretação, registram-se 16 ocorrências de ter e 

haver, nas seguintes estruturas: 

 

Estrutura Existencial 

 

i) NEFS: 512-5134 – setamos o seguinte - Primeiro, que nos dias dezeceis sedo que caia em 

dias de servisso cabe aver Missa no Domingo e mediato.   

ii) NEFS: 545 – Aos cinco dias do Mez de Julho de1835 estando o Viz Provedor eos mais 

Membros sefez a chamada e que naõ houve fal ta e Continuouse os trabalhos. 

iii) NEFS: 548 – eseguio-se os trabalhos efica aguiados para na Dominga 13 doCorrente a 

Ver nova Reuniaõ para setratar da Festa emais as Contas da 4a. e 5a Lotaria. 

iv) NEFS: 554 – Ovimos o Requirimento do nosso Irmaõ Thezoureiro Dani el Correia que foi 

a tedido que Ovesse Missa no dia 18 de outubro para aposso do Novos Adremenetador. 

 

 

 
                                                 
4 A identificação do documento apresentada corresponde à proposta por Oliveira 2003. 
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Estrutura de posse (propriedade adquirível imaterial – PAI) 

 

v) NEFS: 526 – Estand o prezidente os Juiz Fundador e Prezidente da Junta de liberou 

aJunta que to dos Irmaõs Princi piante aes ta Devocaõ tenhaõ o termo de D[o]finidores 

aquelles que merecer Unanim amente Popular epara que Conste passou oprezidente. 

vi) NEFS: 549 – Nota Bene deClaro que nafalta que possaõ ter sobre as festividade poderá o 

Cofre Emprestar adita quantia ao Thezoureiro de que faltar sobre a Finta dos 500 reis.  

 

Estrutura de tempo composto 

 

vii) NEFS: 524-525 – em Concideraçaõ do que sereprezentou Contra o- Irmaõ Ex Escrivam 

Luiz Teixeira Gomes o Progetto- Emprenço Ferindo o milin dre da Soçiedade damesma 

Devocaõ e que autorizou a Junta afacul tar a Meza de pois de ter es corrido o es co tinio 

man dar im primir huma Satisfacaõ ao Publico. 

viii) NEFS: 528 – os Juiz emais Soçio Ex deliberow a fazerem meza e Lavrar a Por taria do 

Nosso Thezoureiro o Irmaõ Daniel Correa por ter a Vido nesta Devocaõ huma grande 

Relaxacaõ entre os a tuaes Soçio. 

ix) NEFS 563 – estando o Provedor emais Me- zarios a recebemos os Mencais eficou adiado 

para a1a. Reuniaõ o Secretario aprezentar hum Termo, Sobré os Irmãos que naõ tem 

pago os Seus Mencais. 

x) NEFS 564: – estando Comjuntos o Provedor e mais Mezari os tratemos dos 

Recebimentos dos Mencais ejuntamente das Asi - natura do termos que tinha ficado 

adiado para esta Reuniaõ. 

xi) NEFS 570: – estando Reunida a Mezá Auctual, pará Comprimento do Termo 

Antecedente oque estava digó que ficou marcadó o Ar- tigo quarenta e Nové ao que 

Sedeu Comprimento juntamente ó Artigó Nove ficando Suspençó Vinte etrez. Irmoins 

por- Estremadós, ea Comiçaõ Nomeadá epor ter preenchido, estes deveres, ficou 

marcadó apossé pará para treze de Dezembro. 

 

Estrutura modal (futuridade) 

 

xii) NEFS 534: – que nodia 25 do prezente Janeiro do Corrente anno se ade a- pr ezentar as 

émendas dos novos Estatu tos. 

xiii) NEFS 534: – as émendas dos novos Estatu tos que nos hade Reger pos ta pella Comi çaõ 

para isso Criada. 
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xiv) NEFS 608: – aILustre Miza athe areforma do- nosso Compremisio Igiga do Mencaes da 

Deuocaõ as murta que os Irmão tiuerem de Comprir pagar elle ficara res- ponca vel pella 

as fatas do andamento des ta de uo caõ. 

 

Estrutura modal (obrigatoriedade) 

 

xv) NEFS 557-558: – ejuntamente na 1a. Reuniaõ aprezentar qual quer hum Irmaõ a Sua 

Instruçaõ ou tabella deRejime para por elles entre Nós Carculado Óficar afirmado o que 

havemos Seguir é juntamente fica o Secretario participado aes Crever atodo qual quer 

hum Irmão que Seacha atrazado, nos Seus Men cais. 

 

Estrutura lexicalizada 

 

xvi) NEFS 517: – e aceito o que por nos for sancionado; enaõ terá lugar a reclamar civicias 

 

2.2. OCORRÊNCIAS DE TER E HAVER EM DOCUMENTOS ESCRITOS POR 
BRASILEIROS POR TIPO DE ESTRUTURA 

 

Afora duas ocorrências que permitiriam dupla interpretação, em função de 

contexto opaco, foram identificados os seguintes registros de ter e haver, nesses 

documentos: 

 

Estrutura existencial 

 

xvii) NEFS 667-669: – Nota Bene Reçebeuse o Imventario na forma do Cus tu me, e o balanço 

que fica para ser izaminado na Meza seguinte por naõ haver tempo. 

xviii) NEFS 684-685: – por esta se açhar de posse deste dever atres annos enaõ ter dado 

Compri mento aos seus deveres 

 

Estrutura de posse (propriedade adquirível imaterial – PAI) 

 

xix) NEFS 609-611: – para tomar conheçimento nos delexo da Meza ea Comisaõ, auturizada 

para suspender a Meza quando conheçer dis lexo no seu andamento, logo - naõ tem 

aComisaõ jus prezentemente para empedir os feitos. 
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Estrutura de posse (propriedade adquirível material – PAM) 

 

xx) NEFS 684-685: – foraõ per duados da Multa que lhe hera Com petivel pella mahioria 

devotos por Similhante a Buzo que queriaõ introduzir no sagrado Ar tigo 48; e 49 das 

mesmas dispuzicoens geraes esó ti veraõ çinco Votos contra nesta parte. 

 

Estrutura de tempo composto 

 

xxi) NEFS 600-601: – sendo os ditos pinhores outra vez Remo vido para o Comvento daSoli 

dade aSim como dinheiros eomais Rendimentos por Ser lugar mais Seguro e ter estado 

athe oprezente. 

xxii) NEFS 604: – Em acto de Meza deuse comprimento atudo quanto fico u aguiado 

nariuniaõ de 8 de novembro e fica adiado afalta dos Irmãos que tem continuado a fazer 

fal tas enaõ Comprirem con seus deveres. 

xxiii) NEFS 604: – para na 1a. Riuniaõ se discutir nas faltas e Serem es tremados os ditos 

Irmãos em Vertude do ARtigo 49 dadispozicaõ geral, tendo feito aduaçaõ a esta 

deVoçaõ de huma Imagem de Santo Cris to. 

xxiv) NEFS 606-607: – que todos os Irmãos que deve ou que deora en dia nte dever qualquer 

Cota ou multa por falta de deveres que naõ tiver pago en tempo conpe tente dos seus 

mençaes se discontará. 

xxv) NEFS 609-611: – para empedir os feitos que a Meza prezente tem ex zecutado. 

xxvi) NEFS 609-611: – em qualificar os nossos Irmãos que per tenderem entrarem nadita 

devoçaõ athe o tem po prefixo emque marca o Artigo 8 que asima temos exposto, 

tombem acrese que sobre o Protesto feito contra aMeza naõ concordou o Prizidente 

damesma. 

xxvii) NEFS 684-685: – a çhando-se o Irmão Provedor emas Irmão em Meza estaordinaria deuse 

Comprimento o que ficou aguiado, Sobre a Re prezentaçaõ do Irmão Serafim dos Anjos 

contra aComissaõ da Imenda da reforma do Prezente comprimisio por esta se açhar de 

posse deste dever atres annos enaõ ter dado Compri mento aos seus deveres. 

 

Estrutura modal (futuridade) 

 

xxviii) NEFS 637-638: – Nota que de de ora en dien te todo Irmão que querere En trar ha de dar 

quatro mil res de Cla rando menos os que ja requereiro 
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xxix) NEFS 602-603: – estando oIrmão Provedor emais Irmãos que foram a Cortados naõ 

compariçindo amaior parte deuse Com primento aoque tinha aporpor o Nosso Irmão 

Provedor e ficou asentado por maioria devotos a todos Irmãos para darem to dos 

omezes ou Como milhor lhe comvier. 

 

Estrutura lexicalizada 

 

xxx) NEFS 667-669: – que os Irmãos que estando a Meza aberta seretirar sem Liçença da 

Meza, por huma argente Çircuns tançia que tenha depreçizaõ, incorerá na mesma pena. 

xxxi) NEFS 684-685: – Nota Bene só hove de deferença 3#200 que foi do troco contra o cofre. 

 

 
2.3. OCORRÊNCIAS DE TER E HAVER EM DOCUMENTOS ESCRITOS POR 
PROVÁVEIS BRASILEIROS POR TIPO DE ESTRUTURA 

 

A par de quatro contextos opacos, que permitiriam diversa interpretação, 

foram os seguintes os dados levantados: 

 

Estrutura existencial 

 

xxxii) NEFS 579: – e passou-se a executar eo Irmão Thezoureiro Atual tomou conta do que 

havia como consta do Livro de Inventario a folha 1a. eaSinou do que se fes este termo. 

xxxiii) NEFS 589-590: – Asim como a Missa atual eos Irmãos que se reuniraõ na mesma ocaziaõ 

de terminaraõ todos em Huma só voz, sem que houve se outro acordo que se desse 

excuçaõ ao termo do Estraordi- nario. 

xxxiv) NEFS 693: – epor passar de Ora ficaraõ adiadas asrepre zentaçoens a Saber huma do 

Irmão Manoel da Conceicam e outra do Ex Irmão Luiz Thexeira para ter o Competente 

provimento na1a Dominga do mes de Fevereiro. 

 

Estrutura de posse (propriedade adquirível imaterial – PAI) 

 

xxxv) NEFS 622-623: – estes nosso atraso es- pera oprovedor este comprimento nesta re- uniaõ 

vindora e quando haja amesma falta será feito este trabalho pela mesa. 

xxxvi) NEFS 653-654: – ficando de hora em diante os mençaes dos nossos Irmaos em duzentos 

e quarenta reis os quaes teraõ prinçipio de Janeiro de 1845 atte Janeiro de1846. 
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Estrutura de posse (propriedade adquirível material – PAM) 

 

xxxvii) NEFS 661-663: – e quando essa falte ou apessôa que o tem em sua companhia naõ queira 

mais con servar em sua Casa entaõ poderá ser reco- lhido a o Hospital e pagas as 

despezas diarias 

xxxviii) NEFS 645-646: – apareseu deMais que dehoie em- diente que todos os Irmaõns que 

tiverem os Seus Pinhores poderã esta devoçaõ dar, digo Receber ahum por Sento ao 

mês. 

 

Estrutura de tempo composto 

 

xxxix) NEFS 660-661: – que d’ora emdiante se continuase com o so- corro do nosso Irmão Jose 

Romaõ Soares Gadelha que se havia suspendido assim como fica a diado aextremaçaõ 

para a primeira Reuniaõ. 

xl) NEFS 659-660: – e rezolveo o Seguinte - que a extremaçaõ que se tinha tratado para nesta 

dacta ser realizado ficava de memhum effeito por hoje. 

xli) NEFS 622-623: – Aos dois dias do mes de Abril de mil e oito centos e quarenta etreis 

tendo se acor- dado unanimamente atoda a devoçaõ para as horas marcada por hum 

termo de ser reunir-se enossos feitos das 9 horas. 

xlii) NEFS 622-623: – será feito este trabalho pela mesa enaõ teraõ Vossa Senhoria reclamaçaõ 

pois tem faltado com os seus deverés. 

xliii) NEFS 583-585: – e deusecomprimento aoprepa- ratorio do Altar da nossa Padroeira por 

maioria absolu- ta de vottos que determinou na mesma finta em que havia marcado de 

2#reis cada Irmão e Irmã. 

xliv) NEFS 576: – ficando adiada para aprimeira reuniaõ outro sim ficando asistremacons 

dedodos Irmaõ eIrmã que tiuerem emcurido no Artigo 49 naprimeira reuniaõ. 

xlv) NEFS 576: – por asim há- ver detriminado ameza por maioria abusu- luta deuotos 

edispois deserem istremados naõ serem adimitidos. 

xlvi) NEFS 578-579: – estando oProuedor imais Mezarios leuse otermo emque ficou aguiado 

onosso Irmão Tizo- zeiro tem dado Comprimento nopreparato- rio doaltar etambem esta 

recebendo as fintas. 
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Estrutura modal (futuridade) 

 

xlvii) NEFS 627-628: – nesta ocasiaõ sera cha-a do o Irmão Secratario Joze Fernandes do Ó para 

deter- minar aforma que se á dé faser achapá e juntamente na maoria de voto abrice o-a 

cento do nosso Irmão Manoel Claudo. 

 

Estrutura lexicalizada 

 

xlviii) NEFS 561-562: – he feita as dividas Conferencia hove a ca- da hum Irmaõ a quantia de 

sento he quarenta reis A cabando he por Istar Conforme heu que fiz he subriquivi. 

xlix) NEFS 694: – etaõ bem foi despaxado a reprezen taçaõ do Irmão Manoel da Conceiçaõ 

com o despacho seguintes Não tem lugar ao seu tempo sera deferido. 

 

2.4. A DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

O levantamento das ocorrências no corpus está apresentado no Quadro 1, 

abaixo: 

 
Informantes Africanos Brasileiros Prováveis brasileiros 

Estrutura Verbo TER HAVER TER HAVER TER HAVER 
Existencial – 04 – 02 01 02 

PAI 02 – 01 – 01 01 Posse 
PAM – – 01 – 02 – 

Tempo composto 05 – 07 – 05 03 
Futuridade 01 02 01 01 – 01 Modal 
Obrigatoriedade – 01 – – – – 

Lexicalizada 01 – 01 01 01 01 
Quadro 1: Ocorrências de ter e haver no corpus. 

 

Como se pode depreender na observação atenta aos dados acima 

esquematizados, os contextos em que ter e haver se encontram em variação se referem 

às estruturas existencial, de posse do tipo PAI, de tempo composto, modal 

(futuridade) e em construções lexicalizadas. 

A maior incidência da variação se dá nos documentos escritos por prováveis 

brasileiros, em que não há qualquer ocorrência de haver em estruturas de posse do 

tipo PAM e em construções modais de valor semântico de futuridade. 
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Note-se que africanos e brasileiros apresentam um comportamento bastante 

similar de uso, nomeadamente na exclusividade de emprego de haver em estruturas 

existenciais e de ter em estruturas de tempo composto. 

A prototipicidade de ter como verbo de posse e auxiliar de tempo composto 

atestada por Eleutério (2003), no século XVII, conquanto seja em parte corroborada 

pelos dados dos africanos e brasileiros, são ao fim e ao cabo desconfirmadas pelos 

resultados extraídos dos prováveis brasileiros, em que se verifica que, em 37,5% dos 

casos, o tempo composto é marcado por haver, percentagem que é ainda mais 

representativa se confrontada à estrutura de posse do tipo PAI, correspondente a 

50% das ocorrências. 

Isso de certa forma indica que a difusão de ter, iniciada no português arcaico nas 

construções de posse do tipo PAM e que posteriormente atingiu as estruturas do tipo 

PAI e PI, não se havia concluído ainda no século XIX, ao menos nos dados 

apresentados. 

No tocante ao emprego desse verbos em estruturas existenciais, Callou e Avelar 

(2000), analisando dados do NURC/RJ – 70/90, demonstram que ter e haver na fala 

culta carioca apresentam uma diferença de freqüência significativa no intervalo de 

duas décadas, representando, respectivamente, 63% e 37%, nos anos 70, e 76% e 24%, 

em 90, no total de ocorrências, o que sugere uma mudança em progresso, ao menos 

para os falantes do Rio de Janeiro.  

Confrontando esses dados aos do presente trabalho, observa-se que ter já 

despontava como existencial em 33,33% dos casos atestados nos documentos escritos 

por prováveis brasileiros, mas não chega a ocorrer uma única vez nos outros dados.  

Aliás, a possibilidade de ter funcionar em estruturas existenciais remonta ao 

século XVI, 'quando entra na cena da língua portuguesa' (MATTOS E SILVA, 2002a, 

p. 139), pela douta mão de seu primeiro gramático prescritivo, João de Barros, assim 

como pela tinta de um dos escrivãos de Dom João III, em carta datada de 1557 (cf. 

MATTOS E SILVA, 2002b, p. 156). 

Nas expressões modais, a variação ocorre nos textos escritos por africanos e por 

brasileiros. Nestes, embora ter selecione a preposição a + infinitivo e haver, a 

preposição de + infinitivo, o contexto de variação é evidente. Nos documentos 
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produzidos por africanos, a preposição selecionada por ambos os verbos é de. Note-

se que em ambos os casos apresentam valor semântico de futuridade, o que denuncia 

um novo contexto de variação, já que na Carta de Caminha, do século XV, observada 

por Mattos e Silva (1996b), esses dois verbos comportavam-se em distribuição 

complementar face aos valores de futuridade e obrigatoriedade que poderiam nessas 

estruturas representar. Veja-se que Eleutério (2003) não registra, no século XVII, em 

seu corpus, uma ocorrência sequer de ter em estruturas dessa natureza, atribuindo ao 

verbo haver emprego categórico nessas situações, sobretudo no de futuridade. 

Por fim, quanto às chamadas estruturas lexicalizadas – que parecem restar mais 

propriamente ao âmbito da fraseologia e dos idiomatismos –, não se poderia 

caracterizá-las como fenômeno de variação, já que se trata de construções formulares, 

emanadas de uma tradição pragmática de uso, às vezes cunhada no próprio 

condicionamento da língua, ou quiçá resultados de empréstimos ou decalques 

lingüísticos. Não obstante, servem a esse fim ambos os verbos no corpus analisado, 

sem predomínio muito significativo de um ou de outro, mas com relativa expressão 

para o verbo ter, que diferentemente nas construções identificadas por Eleutério 

(2003, p. 205) que, no século XVII, “são, em sua maioria, compostas por haver", no 

cômputo geral ter, nos dados aqui analisados, representaria 60% dessas estruturas.  

 

CONCLUINDO 

 

No geral, pôde-se depreender, pelos resultados desta breve investigação, que os 

verbos ter e haver parecem confirmar, também na Bahia oitocentista, notadamente na 

escrita de africanos, falantes L2 de língua portuguesa, e de afro-descendentes nativos, 

a longa trajetória de variação que não parece se esgotar entre esses predicadores.  

Após séculos de disputa, o verbo ter, embora tenha progressivamente avançado 

sobre haver e – em algumas estruturas – conquistado o espaço antes a este reservado, 

vê-se quase sempre diante de uma fênix fabulosa que insiste em sobreviver além das 

cinzas.  

Milroy (2003, p. 146) retoma uma questão de grande repercussão entre os 

estudos sobre variação e mudança lingüística que se refere ao fato de por que a 
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"variação em alguns casos leva a mudança, mas em outros não?",5 já que, como se 

sabe, "a língua é inerentemente variável",6 não dependendo, como pensavam alguns, 

de qualquer "homogeneidade" ou de qualquer alegada "recomposição estrutural" em 

seu sistema, senão o funcionalmente requerido.  

Há de se considerar que nem sempre bastam as interpretações intralingüísticas 

sobre determinados fenômenos, mas "há situações em que é necessário aduzir 

explicações sociais"7 (MILROY, 2003, p. 156)  para determinados comportamentos 

lingüísticos.  

Isso tem levado a Lingüística moderna a avançar além de seus domínios 

tradicionais de análise, quase sempre centrados na Fonologia, Morfologia e Sintaxe, 

para os âmbitos da Pragmática e do Discurso. 

Por vezes, é a escolha do utente da língua, nomeadamente na prática social do 

letramento, que faz com que a tradição reacenda determinadas realizações ou 

estruturas cujos dados na fala não seriam minimamente robustos para tal fim, mas 

cujo prestígio na escrita é suficiente para que em determinados registros se mantenha 

uma dada tradição. 

Este breve trabalho descritivo-comparativo sobre os verbos ter e haver é o início 

de uma investigação mais ampla a ser empreendida pelo grupo de pesquisa 

PROHPOR sobre esses novos dados. Quiçá análises futuras possam vir a esclarecer 

um pouco mais sobre a questão.  
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