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RESUMO: Esta tese tem por objetivo a análise da norma de uso das 

construções com a partícula SE e com o verbo haver na gramaticografia 

de língua portuguesa de 1540 até 2010. Para analisar a norma 

empreendemos um trabalho de descrição dos critérios de correção de 

ratio e usus determinantes em cada obra analisada. A norma de uso das 

construções que estudamos decorre da regra geral de concordância 

verbal, que por sua vez é dependente da noção ou da identificação do 

sujeito das sentenças. Deste modo, o que investigamos neste trabalho 

foram as relações existentes entre os critérios de correção, a regra geral 

de concordância verbal e a definição de sujeito com vistas ao 

estabelecimento da norma de uso das construções objeto de nosso 

estudo. Realizamos então a análise do método que cada autor utilizou 

para fixar a norma de uso de cada construção sob o olhar da noção de 

epistemologia normativa de Auroux (1980). Do ponto de vista 

historiográfico realizamos uma historiografia de perspectiva interna, 

focando na descrição, análise e interpretação das ideias linguísticas 

contidas nas obras, mas também tangenciamos a perspectiva externa da 

historiografia ao correlacionarmos a ratio das gramáticas brasileiras 

escritas a partir da segunda metade do século XX ao advento da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). 

Palavras-chave: Norma. Critérios de correção. Regra de concordância 

verbal. Construções com SE. Verbo haver. 



ABSTRACT: The aim of this thesis is to analyse the grammatical norm 

of SE construction and ‘haver’ construction in Portuguese grammars 

from 1540 up to 2010. To analyse the grammatical norm we describe 

the correction criteria of ratio e usus in each grammar. The norm that 

we have studied is due to the verb agreement general rule in 

Portuguese, which depends on the notion or identification of the subject 

in the sentences. In this way, we have investigated the relations between 

the correction criteria, the verb agreement general rule and the subject 

definition with the aim to establish the norm of the constructions of our 

study. Thefore we have investigated the method that each autor used to 

stablish the norm of each construction under the perspective of Auroux 

(1980)’s normative epistemology. From a historiographical point of 

view, we have adopted an internal perspective, focusing on the 

description, analysis and interpretation of the linguistic ideas contained 

in each gramar, and in a more limited way, we have approached an 

external perspective of historiography, as we make a correlation 

between the ratio  in post-1950s Brazilian grammars and the 

establishment of the Brazilian grammatical nomenclature 

(Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB). 

 

Keywords: Norm. Criteria of correctio. Verbal agreement rule. SE 

constructions. 'Haver' verb. 
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 1. Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é investigar as ideias linguísticas na 

gramaticografia de língua portuguesa no que tange à norma de uso das 

construções com a partícula SE e com o verbo haver “existencial” em 

decorrência da regra geral de concordância verbal, conforme prescrita nas 

gramáticas. A vertente normativa da gramática ocidental erigiu os pilares de 

sustentação de suas prescrições com base em critérios de correção ancorados 

principalmente na autoridade dos grandes autores de literatura (usus) e nos 

princípios de organização lógica da linguagem (ratio). Ocorre que esta tradição 

gramatical tem se deparado com uma enorme dificuldade, que é a de justificar a 

fixação de um padrão, de uma norma ou de regras de usos únicos da língua, 

diante de um sistema linguístico que é complexo e opera sob o princípio da 

variação. A língua é um espectro de possibilidades de usos. Os elementos 

constituintes do sistema linguístico permitem que as manifestações linguísticas 

operem com a pluralidade das expressões e não apenas com usos únicos ou 

monolíticos. Deste fato resulta um embate entre, de um lado, a tentativa da 

tradição gramatical de fixar usos monolíticos da linguagem, e do outro, o 

movimento natural da língua no sentido de operar com formas múltiplas de 

expressão de seus enunciados. Deste modo, o que propomos neste trabalho é 

investigar e examinar o método, o raciocínio gramatical e o conjunto de 

argumentos utilizados pela tradição para justificar a construção da norma, ou 

dos usos monolíticos da linguagem, no que se refere à aplicação da regra geral 

de concordância verbal nas duas construções que serão objeto de investigação 

deste trabalho. 

 

Propomos também como hipótese de nosso trabalho que a gramática em 

sua vertente normativa opera, em seu conjunto, com uma norma monolítica e 

com uma ratio variável. 

 

Vale esclarecer que não é objetivo deste trabalho realizar um estudo 

aprofundado sobre as construções em questão. Não estamos propondo aqui 

resolver os problemas gramaticais destas construções, mas expô-los, analisando 
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o método e o raciocínio gramatical dos autores da gramaticografia de língua 

portuguesa, buscando identificar as coerências/incoerências nas ideias 

linguísticas contidas nas obras. 

 

Para isso, no Capítulo 2 pontuamos que este trabalho, como fundamentação 

teórica, se inscreve no âmbito da historiografia linguística. O aparato teórico 

que utilizamos se ancora, principalmente, na perspectiva normativa da 

gramática e toma como base a proposta de Auroux (1980) de investigação do 

método e do raciocínio gramatical, consubstanciada na ideia de epistemologia 

normativa ou metodologia. Considerando que a nossa investigação visa ao 

estudo da norma de uso de duas construções gramaticais, descrevemos ainda os 

critérios de correção de ratio e usus que conferem sustenção à norma. 

 

No Capítulo 3, descrevemos o método adotado em nossa investigação sobre 

a norma de uso de duas construções. Baseados em proposta de Swiggers (2009), 

descrevemos os parâmetros de cobertura, perspectiva e profundidade da 

análise. Ao que tange ao parâmetro de cobertura, delimitamos o nosso objeto 

mais amplo de análise como sendo a gramáticografia de língua portuguesa. Em 

seguida, fizemos um recorte de análise das construções com a partícula SE e 

com o verbo haver visando examinar a norma de uso destas construções, desde 

o inicio da gramatização da língua portuguesa até os dias atuais, fazendo uma 

divisão de periodização das obras com um recorte referenciado à instituição da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). Discorremos também sobre a 

perspectiva interna que adotamos em nossa historiografia e sobre o parâmetro 

da profundidade de análise de nossa pesquisa. 

 

Iniciamos o Capítulo 4 com uma contextualização do horizonte de 

retrospecção do processo de gramatização da língua portuguesa, que remonta 

aos estudos sobre a linguagem iniciados na antiguidade clássica. Em seguida 

descrevemos, analisamos e interpretamos as ideias linguísticas contidas nas 

obras que contribuíram ou constituíram a gramaticografia de língua portuguesa 

desde a primeira gramática portuguesa a tratar de uma das construções 

analisadas neste trabalho, a saber, a Grammatica da lingua Portuguesa, de 

João de Barros (1540), até o ano de 1958.   
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No Capítulo 5, continuamos com a descrição, análise e interpretação das 

obras, contudo, situando-as no contexto posterior ao advento da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira. Neste ponto também incorporamos uma parte do 

trabalho que envolve a historiografia externa, onde tentamos estabelecer uma 

correlação entre as ideias gramaticais contidas nas obras e a instuição da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). 

 

No Capítulo 6 apresentamos os resultados e contribuições de nossa 

pesquisa, onde foram problematizadas as diversas questões que resultaram da 

investigação que fizemos da norma de uso das construções, sustentadas pelos 

critérios de correção da ratio e do usus. Neste tópico destacamos que o método 

utilizado pelos autores das obras gramaticais, para a construção da norma de 

uso das construções que foram objeto de nossa análise, se deu não pela via da 

aplicação direta da regra geral de concordância verbal associada à definição de 

sujeito contida nas gramáticas, mas por outras vias que se descolaram da 

definição de sujeito. Também apontamos para o conflito entre as diferentes 

posições teóricas dos gramáticos resultando em diferentes critérios de correção 

para a justificação da norma nas contruções analisadas neste trabalho. 
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 2. Fundamentação teórica 

 

 2.1 Historiografia Linguística e Epistemologia 

Normativa 

 

A investigação empreendida neste trabalho tem como objetivo a descrição 

de fatos linguísticos e dos saberes gramaticais construídos ao longo da tradição 

de língua portuguesa. Deste modo, nosso trabalho inscreve-se no âmbito da 

historiografia línguistica. Segundo Swiggers (2004), 

 

A historiografia linguística pode ser definida como o estudo 
(sistemático e crítico) da produção e evolução das ideias 
linguísticas propostas por “atores” que estão em interação entre 
si e com um contexto sócio-cultural e político e que estão em 
relação com seu passado científico e cultural1. (Swiggers 
2004:115) 

 

Trata-se, portanto, de uma investigação, sistemática e crítica, sobre as ideias 

linguísticas produzidas e registradas na gramaticografia de língua portuguesa. 

Interessa-nos resgatar e descrever estas ideias ao longo do processo de 

gramatização2 e verificar as suas transformações ao longo do tempo. O trabalho 

historiográfico permite ainda o alargamento do horizonte de retrospecção, 

definido assim por Auroux (1992): 

 

Todo conhecimento é uma realidade histórica, sendo que seu 
modo de existência real não é a atemporalidade ideal da ordem 
lógica do desfraldamento do verdadeiro, mas a temporalidade 
ramificada da constituição cotidiana do saber. Porque é 
limitado, o ato de saber possui, por definição, uma espessura 
temporal, um horizonte de retrospecção, assim como um 

                                                   

1  O excerto é uma tradução livre do seguinte original: “La historiografía de la lingüística 
pues se puede definir como el estudio (sistemático y crítico) de la producción y evolución de 
ideas lingüísticas, propuestas por "actantes", que están em interacción entre sí y con un contexto 
socio-cultural y político y que están en relación con su passado científico y cultural.” (Swiggers 
2004:115) 

2  Gramatização é um conceito de Auroux (2009:65): “Por gramatização deve-se entender 
o processo que conduz a descrever e a instrumentar a língua na base de duas tecnologias que são 
ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramátiza e o dicionário”. 
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horizonte de projeção. O saber (as instâncias que o fazem 
trabalhar) não destrói seu passado como se crê erroneamente 
com frequência; ele o organiza, o escolhe, o esquece, o imagina 
ou idealiza, do mesmo modo que antecipa seu futuro sonhando-
o enquanto o constrói. Sem memória e sem projeto, 
simplesmente não há saber.” (AUROUX, 1992, p. 11-12) 
 

Deste modo, cabe a este trabalho a recuperação da memória, dos problemas 

suscitados, das soluções propostas, dos conceitos desenvolvidos, enfim, a 

reconstituição e análise dos saberes linguísticos produzidos ao longo da tradição 

gramatical de língua portuguesa. Situando o fazer historiográfico no contexto de 

nossa pesquisa, necessitamos de um recorte de perspectiva da gramática. 

Segundo Leite (2007), com base em proposta de Swiggers (1997), a gramática é 

constituída de três perspectivas: 

 

De modo estrito, pode-se dizer que a gramática como 
instrumento tecnológico e como lugar da aplicação das reflexões 
sobre a língua, desempenha papel cultural relevante, o que se 
realizou por meio de três perspectivas: a categorizante, pelo 
‘formato descritivo’ que inaugurou par aos estudos de língua; a 
uniformizadora pelo papel padronizador que representa para 
uma língua histórica; e a normativa, pela imposição de certos 
padrões e detrimento de outros, julgados bons ou maus, 
corretos ou incorretos. As três perspectivas construíram o 
gênero desse texto conhecido como gramática. (Leite 2007:50-
51) 
  

Sobre a perspectiva categorizante ainda nos diz que:  

 
[...] é organizadora da gramática, que apresenta (até hoje) a 
divisão das partes do discurso (classes de palavras, em 
português), descritas a partir de suas espécies e seus acidentes, 
para classificar todas as palavras ou enunciados. (Leite 2007:51) 
 

Em nossa investigação, a perspectiva categorizante será tratada de forma 

subsidiária, uma vez que não nos interessa, diretamente, a classificação da 

língua no que tange às “partes do discurso” ou às classes de palavras, ou ainda a 

categorização feita pelas gramáticas no que tange as funções sintáticas 

excercidas pelas classes de palavras. Deste modo, não nos aprofundaremos no 

tratamento de noções como as de sujeito ou de objeto, mas serão incorporadas 

em nosso repertório na medida em que forem relevantes para o núcleo central 
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de nossa investigação que reside na perspectiva normativa da gramáica, que é 

decorrente da perspectiva categorizante, conforme nos diz Leite (2007): 

 

As duas outras perspectivas são decorrentes da primeira, 
porque pela categorização faz-se a descrição da língua, e, assim, 
alcança-se a unificação, já que a variedade descrita é a 
prestigiosa e, portanto, a que deve ser imitada por todos que 
desejam ser “bem avaliados” pela linguagem praticada, escrita e 
falada. Disso decorre, necessariamente a perspectiva normativa, 
pois a variedade descrita pelas regras classificatórias é a única 
considerada correta, sendo, assim, obrigatória tanto a expressão 
da verdade quanto à enunciação de ideias claras, o que, depois, 
veio a configurar o que se passou a entender como o bom uso. A 
noção de correção é, portanto, fundamental à construção da 
gramática porque, como se pode concluir, as perspectivas sobre 
as quais se organizou a gramática foram, no fundo duas: a 
categorizante, de um lado, e a normativa, de outro, que 
conduziram a descrição (descreveu-se o que era considerado 
correto), e o que foi descrito tornou-se norma. (Leite 2007:51) 
 

Deste modo, o núcleo de nosso trabalho reside nesta perspectiva 

normativa da disciplina gramatical que, por sua vez, está assentada nos 

critérios de correção de ratio e usus e na constituição da norma. No âmbito da 

norma gramatical, o critério de correção da ratio terá valor central em nossa 

investigação. A ratio, no sentido de explicação teórica do fato gramatical, será 

objeto de descrição e análise em nosso trabalho. O entendimento da explicação 

do fato linguístico é essencial para que possamos entender a norma ou as regras 

de uso das expressões línguisiticas, conforme prescritas nas gramáticas, 

dicionários e obras congêneres. Deste modo, nos apoiamos no aparato teórico 

de Auroux (1980) que enquadrará este tipo de trabalho historiográfico no 

conceito de epistemologia normativa. 

 

A epistemologia pode ser definida como a “filosofia das ciências, isto é, o 

estudo crítico das ciências consideradas como dados em seus desenvolvimentos 

e os seus resultados” (Auroux e Weil 1993, apud Colombat 2017:38). Dentre as 

epistemologias tipificadas por Auroux (1980) constam a normativa, a avaliativa 

e a descritiva. Interessa a este trabalho o conceito de epistemologia normativa, 

definida assim: 
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A epistemologia normativa que chamamos, também, 
metodologia: tenta examinar como funciona o método, o que é 
um raciocínio gramatical bem conduzido3.  (Auroux 1980:08) 
 

Colombat et al. (2017) comentando a noção de epistemologia normativa 

de Auroux (1980), nos diz:  

 
Há um exemplo desse comportamento no número 46 da revista 
Langue française, consagrada à “l’explication em grammaire”: a 
editora A. Zribi-Hertz, coloca na origem do número” uma 
pergunta simples: o que recobre a noção de explicação 
linguística?” (1980:5); ela mostra que a gramática tradicional é 
surpreendentemente pouco explicativa [....] Concerne à 
atividade normal do linguista de hoje refletir sobre a coerência 
do método que utiliza. (Colombat et. al. 2017:38) 
 

Verificamos deste modo que o trabalho historiográfico inclui, além da 

descrição das ideias linguísticas, a investigação e o exame do método adotado 

pelas gramáticas para explicar os fatos linguísticos. Entendemos que o método 

gramatical envolve tanto o arcabouço teórico do conjunto de categorias e 

classificações registradas nas gramáticas, quanto os procedimentos analíticos 

adotado pelos gramáticos para justificarem o uso da língua. Também em 

Auroux 1994 (apud Colombat 2017:106) encontramos a seguinte observação: 

“As regras da gramática, por mais sofisticadas que sejam, não chegarão 

nunca a dar conta totalmente do funcionamento da língua”. O que está em 

questão, portanto, é esta dimensão explicativa da gramática que, para conferir 

legitimidade à sua norma, necessita da construção de raciocínios e de 

expedientes de análise da língua. Portanto, investigar o método gramatical é 

examinar o conjunto dos raciocínios empreendidos por cada autor e os 

caminhos e procedimentos adotados para a explicação dos fatos linguísticos. 

 

Sendo assim, este trabalho historiográfico deve não somente descrever as 

ideias gramaticais registradas em cada obra, e suas coerências, mas também 

identificar eventuais incoerências no método gramatical. Colombat et al. 

(2017:38) citando o artigo “L’explication em grammaire” mostra um exemplo 

de incoerência identificada por Zibri-Hertz (1980:5) na gramática francesa de 
                                                   
3  Esta é uma tradução que extraímos do texto em Colombat et al (2017:38). O texto que 
consultamos no original consta assim: “L’épistémologie normative (la traditionnelle 
méthodologie qui définit a priori la correction des raisonnements, des protocoles 
expérimentaux, etc.)” (Auroux 1980:08) 
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Grevisse (1969:561) em que se apresenta uma regra (“Em princípio, podemos 

colocar na voz passiva todo verbo transitivo direto”), que depois é seguida de 

sua própria anulação: “Todavia, em certos casos, o verbo transitivo não pode 

ser passado para a voz passiva”. Este exemplo apresentado por Zibri-Hertz 

(1980:5) demonstra o caráter pouco explicativo das gramáticas. Além disso, 

também expõe certa incoerência no raciocínio gramatical ao enunciar que 

“todo verbo transitivo direto” pode ser convertido para a voz passiva e depois 

dizer que em certos casos esta conversão não é possível de ser realizada. Apesar 

de a gramática de Grevisse (1969:561) ainda mitigar o enunciado de sua regra, 

com a expressão “em princípio”, a explicação gramatical ainda fica em aberto. 

 

Deste modo, este trabalho toma como base téorica esta ideia de 

epistemologia normativa ou de metodologia, como exame do método ou do 

raciocínio gramatical. A gramática tradicional, concebida com a finalidade de 

impor modelos de uso da língua, modelos calcados eminentemente na literatura 

clássica, precisou, em sua perspectiva categorizante, inicialmente descrever a 

língua para depois estabelecer o modelo a ser prescrito. Ocorre que ao longo 

deste trabalho descritivo percebeu-se que a língua opera sob dois princípios que 

são a analogia e a anomalia. Estes princípios representam as regularidades e as 

irregularidades encontradas no uso da língua. Um dos desafios dos gramáticos é 

estabelecer os padrões de regularidade e suas exceções. Outra dificuldade 

enfrentada pela tradição gramatical normativa é tentar demonstrar esta 

regularidade e ainda explicar as razões pelas quais, dentro do próprio modelo 

adotado (os clássicos da literatura) por esta tradição, existem variações de uso. 

Se o modelo ou o padrão de uso para a construção da norma é extraído dos 

textos clássicos, é também um desafio dos gramáticos tentar explicar o uso 

contrário à norma, encontrado nos próprios textos clássicos. Em nosso 

entendimento, aqui reside o maior desafio dos gramáticos. A tradição 

gramatical normativa sempre operou com a ideia de usos monolíticos da 

linguagem. Contudo, a língua real é extremamente complexa e opera sob o 

princípio da variação linguística. No âmbito da sintaxe, as relações de uma 

língua, como as relações de concordância e de regência, não permitem 

categorizações monolíticas, pois não operam de modo monolítico, mas se 

realizam por meio de múltiplas relações existentes do sistema linguístico. O 
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resultado desta realidade é que dentro do próprio modelo (os textos clássicos) 

adotado pela tradição gramatical para a construção da norma, são encontrados 

usos que contrariam à própria norma ou o próprio modelo. Portanto, examinar 

as ideias, o método e o raciocínio gramátical utilizado para a construção desta 

norma, é o que pretende este trabalho. 

 

 2.2. Critérios de correção linguística (ratio e usus) e 

Norma 

 2.2.1 Critérios de correção linguística (ratio e usus) 

 

A correção linguística ou gramatical é base sobre a qual se erigiu todo o 

edifício da tradição gramatical normativa. Se há norma, em gramática, é porque 

ou existe um uso (usus) consagrado, seja pela literatura, seja por falantes cultos, 

ou porque a língua é constituída de uma organização, de uma lógica interna, que 

concatena seus elementos e lhe confere um sentido de sistema (ratio). Esses 

dois critérios, ratio e usus, são a base do que se denomina critérios de correção 

linguística. 

 

Baratin (2017) situa o nascimento da noção de correção no âmbito da 

disciplina da retórica, mas que em momento posterior se destacaria da análise 

retórica para depois constituir o que seria o núcleo ou o “cerne” da disciplina 

gramatical.  

 

Esse problema deve ser relacionado à abordagem particular de 
uma das “qualidades do discurso”, a correção. Com efeito, 
existem dois modos de conceber a “qualidade”. Pode tratar-se, 
primeiro, daquilo que melhor se diferencia do ordinário; esse é 
o caso do ornamento, por exemplo, que é, por princípio, uma 
melhoria. Mas nem todas as qualidades podem ser consideradas 
como melhorias em relação a uma norma: a correção, em 
especial, não pode ser concebida como outra coisa, senão como 
uma norma. O estudo da correção conduzia, assim, a um tipo de 
análise específico com relação à perspectiva retórica; de fato, a 
correção depende de regras que podemos aplicar 
indistintamente a qualquer discurso, sem nos preocuparmos 
com o seu conteúdo ou suas intenções, ou seja, sem nos 
preocuparmos com aquilo que é a própria essência da 
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perspectiva retórica. Interessar-se pela correção é interessar-se 
por aquilo que, em um enunciado, é independente das 
circunstâncias de emissão ou da pessoa que o emprega. A 
correção é questão de língua, não de discurso. Dessa forma, o 
estudo desta qualidade, a correção, se dissociou de forma 
resoluta da análise retórica e passou a constituir o 
cerne de uma disciplina específica. Essa disciplina 
específica teve o objetivo de revelar as propriedades comuns e 
invariáveis da língua, em uma palavra, os seus aspectos 
sistemáticos. É todo o sentido da concepção da gramática como 
tekhnè, como sistema, tal como ela aparece na virada dos 
séculos I e II antes da nossa era. (Baratin 2017:19. Grifos 
nossos.) 
 

A gramática então nasce desse projeto que visava descrever a língua como 

sistema. Se o domínio da retórica era o discurso, a disciplina gramatical é 

inaugurada porque seu domínio é a língua. Se na atividade da arte retórica a 

preocupação era com a elegância ou o efeito persuasivo do discurso, a atividade 

gramatical projeta seu olhar para o enunciado em si e para as partes que o 

compõe. Segundo Baratin (2017) coube aos primeiros autores de gramáticas 

uma dupla tarefa: a primeira descritiva/analítica e a segunda a de construir uma 

norma, um padrão, uma regra de uso linguístico. Examinando as obras de 

Quintiliano e de Sexto Empírico, nos diz: 

 

Deduz-se, a partir desses textos, que a gramática tem como 
objetivo a sistematização dos problemas de correção. 
Para poder abordá-los devidamente, a gramática deve primeiro 
proceder a uma análise que evidencie os elementos que 
constituem a língua e suas variações formais. Donde o projeto: 
uma primeira parte sobre os elementos (letras, sílabas e 
categorias de palavras) e uma segunda sobre a correção, ou 
seja, sobre os critérios que permitem seu estabelecimento e, 
como consequência, sobre as faltas das quais ela pode ser 
objeto, ou seja, sobre os erros. (Baratin 2017:20. Grifos nossos.) 

 

Deste modo, o trabalho dos primeiros gramáticos, diante dos textos e da 

gama de variações de usos encontradas neles, foi o de descrever os elementos da 

língua e o de criar um padrão ou regras gerais de uso linguístico. Com a 

construção de um padrão ou norma de uso da língua, estabeleceu-se também os 

seus desvios. Foram fixados dois tipos de desvios: a uns chamaram virtuosos e 

aos outros viciosos. Ainda classificaram, principalmente, desvios no âmbito da 

palavra e no âmbito da construção dos enunciados ou da sintaxe. Aos desvios 

viciosos no âmbito da palavra denominaram barbarismos e aos devios viciosos 
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no âmbito da sintaxe, solecismos. Os devios virtuosos correspondentes foram 

denominados de metaplasmos e figuras. 

 

Um dos testemunhos mais antigos de registro de construção de uma norma 

gramatical e da descrição de seus desvios, encontramo-lo em um texto 

intitulado Retórica a Herênio, da década de 80 a.C, de autor desconhecido, 

conforme citado em Desbordes (2007:92, apud. Fortes 2012:204): 

 

Porque se deve examinar a elocução nesses gêneros, foi dito e 
vejamos agora que sorte de coisas uma elocução apropriada e 
completa deve apresentar. Para ser inteiramente apropriada ao 
orador, a elocução deve conter três coisas: elegância, 
composição e dignidade. Elegância é o que faz com que certa 
passagem pareça ser dita de forma pura e clara. Ela se reparte 
em correção [Latinitas] e clareza. A Latinitas é o que mantém a 
língua pura, dela removendo todos os vícios. Os vícios na 
linguagem, porque a tornam menos latina, podem ser de dois 
tipos: solecismo e barbarismo. Há solecismo quando não se 
concatena bem a palavra seguinte às outras palavras. Há 
barbarismo quando, no interior das palavras, algo se produz 
viciosamente. Podemos evitar tais coisas por intermédio do 
sistema [ratio] que abordaremos de forma clara na arte 
gramatical. (Desbordes 2007:92, apud. Fortes 2012:204) 

 

Esta noção de solecismo, como erro na concatenação das palavras, conforme 

nos aponta Leite (2007:40), surge com os estudos estóicos sobre a linguagem: 

“A primeira definição específica e propriamente linguística, técnica, do 

solecismo surge no quadro da teoria estóica, segundo a descrição de Diógenes 

Laércio (VII, 59)”. A noção de Latinitas, de correção ou de pureza da linguagem, 

também está expressa em outra obra da antiguidade clássica, a saber, a 

Institutio Oratoria, de Quintiliano: 

 

Há também regras próprias para fala e as próprias para quem 
escreve. A linguagem fundamenta-se num sistema4 (ratione), 
no tempo, na autoridade e no uso. A analogia e às vezes 
também a etimologia sustentam o sistema. (Quintiliano 2015: 
I,6, I. Grifos nossos.) 

 

                                                   
4  A versão traduzida da obra de quintiliano que consultamos se baseia no seguinte texto 
latino: “Est etiam sua loquentibus observatio, sua scribentibus. Sermo constat ratione vel 
vetustate, auctoritate, consuetudine. Rationem praestat praecipue analogia nonnunquam 
etymologia. 
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Esses quatro critérios de Quintiliano são, na realidade, redutíveis a dois: 

sistema (ratio) e usus, que contempla o uso antigo das expressões já 

incorporadas na língua, o uso da autoridade dos oradores e historiadores e o uso 

do consensum eruditorum. Deste modo, nos explica Quintiliano os quatro 

critérios: 

 

Certa grandeza antiga e, para dizê-lo assim, uma 
religiosidade lhe conferem valor. A autoridade costuma ser 
buscada junto aos oradores e aos historiadores; pois as 
exigências da métrica excluem os poetas[...], quando na 
eloquência seguem, em vez do sistema (ratione), a alternativa 
dos maiores expoentes, ou ocorre o desvio honesto de 
acompanhar os grandes mestres. Em verdade o uso é o mestre 
mais certo do falar, devendo-se usar inteiramente a linguagem 
como o dinheiro, cuja forma é pública. Tudo isso porém exige 
julgamento acurado e principalmente a analogia, que 
denominaram proportionem (proporção) em recente tradução 
de grego para o latim. Sua importância consiste em relacionar 
o que é duvidoso com algo semelhante, de que não se 
questione, e em provar o que incorreto pelo que é certo. Isso se 
consegue por dupla via: pela comparação das semelhanças 
principalmente nas últimas silabas (e, por isso, as que têm 
uma só sílaba não devem ser levadas em consideração) e pelas 
formas diminutivas. Nos nomes a comparação descobre o 
gênero ou a declinação: o gênero, caso se procure saber se funis 
é masculino ou feminino, que se compare com panis; a 
declinação; como se surgir a dúvida se se deva dizer hac domu 
ou hac domo e domuum ou domorum, que se comparem 
domus, anus, manus.(Quintiliano 2015: I,6,I-V. Grifos nossos.) 
  

Verificamos que a preocupação de Quintiliano com a analogia, ou a ratio, se 

restringe à busca de regularidade ou de semelhanças morfológicas e nos dá o 

exemplo de que para a identificação dos gêneros das palavras é necessário 

recorrer ao expediente da analogia, ou da comparação das semelhanças das 

últimas sílabas das palavras. Esta ideia de se buscar descrever o sistema 

linguístico, seus princípios, suas regularidades, se desenvolverá posteriormente 

e se ampliará para o campo da sintaxe. Com relação ao uso, Quintiliano o 

descreve desta maneira: 

 

Em conclusão, resta o uso. Realmente seria bastante ridículo 
preferir a linguagem dos homens no passado àquela que nós 
falamos. E em verdade, que outra coisa é a linguagem antiga 
senão a velha maneira de falar? Entretanto, para isso se faz 
necessária uma definição, sendo indispensável primeiramente 
determinar com precisão aquilo que chamamos uso. Se o uso 
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receber o nome daquilo que a maioria faz, dará uma orientação 
muito perigosa não só para a linguagem como também, o que é 
muito mais importante, para a vida: pois de onde proviria tão 
grande benefício, se fosse aprovado pela maioria o que é 
correto? Portanto, como depilar-se, ondear os cabelos em 
degrau e beber mais nos banhos públicos, se esses usos 
invadirem qualquer comunidade, não constituirão uma 
tradição, porque nenhum deles deixa de merecer censura 
(todavia nos lavamos, cortamos os cabelos e convivemos 
segundo o costume); do mesmo modo, quando falamos, não se 
deverá aceitar como regra se algo de errado for difundido por 
muitos. Em verdade, para passar ao modo pelo qual os incultos 
se expressam vulgarmente, nós sabemos que a plateia inteira 
dos teatros e toda a turba do circo prorrompem as exclamações 
bárbaras. Portanto chamarei tradição da linguagem a 
fundamentada no consenso dos eruditos, da mesma 
maneira que a tradição de viver no consenso dos honestos. 
(Quintiliano, I, 6, 43-45. Grifos nossos.) 

 

Poranto, o usus, como critério de correção, conforme foi definido pela 

tradição gramatical é o consensum eruditorum “consenso dos eruditos”. Os 

autores5 clássicos gregos e latinos, como Homero, Demóstenes, Tucídides, 

Virgílio, Cícero, Plauto, Lucano, Horácio, dentre outros, formaram a base do 

padrão ideal de uso, que ulteriormente foi utilizado para a construção da norma 

gramatical. 

 

É interessante notar que a noção de usus das obras antiguidade clássica, 

ligada a ideia do consensum eruditorum de Quintiliano, atravessou uma 

tradição gramatical milenar e compôs com a ratio a base dos critérios de 

correção gramatical. Podemos ver esta noção enfatizada em algumas obras da 

gramaticografia da língua portuguesa como a obra Reflexões sobre a língua 

porguesa, de Francisco José Freire (1842): 

 

É doutrina certa entre os antigos Gramáticos, e Rethoricos, 
assim Gregos, como Latinos, que a principalíssima qualidade, 
que deve ter qualquer escritor, é a pureza da linguagem, em que 
escreve. Sem propriedade no falar perde muito qualquer obra 
litteraria daquele solido merecimento que depende não do juízo 
do povo ignorante, mas da sentença da critica judiciosa. Esta 
propriedade consiste em usar daqueles vocábulos, daquelas 
frases, e idiotismos, que constituem o distinctivo, e índole 
legitima do idioma, em que se escreve. Para se conseguir esta 
necessária perfeição não ha senão seguir os vestígios dos 

                                                   
5  Ver Casevitz e Charpin (2001:50-51). 
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Auctores Classicos, que tem cada uma das línguas cultas. (Freire 
1842) 

 

Deste modo, o consensum eruditorum, o usus como critério de correção 

gramatical, se fundamentará, emimentemente, nos textos dos autores clássicos, 

os autores de prestigio, segundo esta tradição. 

 

Também há, quanto ao conceito de Latinitas o texto do gramático 

Diomedes, do século IV de nossa era, citando Varrão: 

 

Latinitas é o cuidado com o falar de forma incorrupta, de acordo 
com a língua romana. Consta, além disso, conforme afirma 
Varrão, destas quatro propriedades: natureza, analogia, uso e 
autoridade. A natureza das palavras e dos nomes é imutável; ela 
nos transmitiu nada a mais ou a menos do que o recebido. De 
fato, se alguém disser scrimbo em vez de scribo, não por força 
da analogia, mas da própria natureza será convencido do que se 
trata. A analogia da linguagem produzida de acordo com a 
natureza é, segundo os especialistas, não outra coisa que a 
distinção entre uma língua bárbara e uma erudita, como a prata 
se separa do chumbo.13 (Diomedes, Diom., GL, I, 439, 10, apud 
Fortes 2012:209) 
 

Verificamos, deste modo, nos textos da Retórica a Herênio, em Quintiliano 

e em Varrão, citado por Diomedes, as bases em que foi construída a noção de 

norma gramatical, segundo seus critérios de correção. Podemos dizer que os 

quatro critérios apresentados tanto por Quintiliano, quanto por Varrão, podem 

ser reduzidos a dois, a saber, os critérios de ratio e o usus. Vale destacar que o 

usus, como parte da noção de Latinitas, e, portanto, como critério de correção 

linguística, não é qualquer uso, mas um uso que, na tradição, esteve sempre 

ligado ao uso dos autores consagrados considerados de prestígio. 

 

 Com relação ao critério da ratio, este aparece de modo semelhante nos 

textos de Varrão e Quintiliano já mencionados. O termo ao qual nos referimos 

como ratio, aparece nestes textos com os termos ratione e analogia6. São 

termos que irão se sobrepor e às vezes adquirir nuances semânticas ao longo da 

                                                   
6  Ademais, segundo Abbagnano (1962, Apud Leite 2007:72): “O termo analogia tem dois 
sentidos fundamentais:  1º o sentido próprio e restrito extraído do uso matemático (pelo qual 
vale a proporção) de igualdade de relações; 2º o sentido de extensão provável do 
conhecimento mediante o uso de semelhanças genéricas que se podem aduzir entre situações 
diversas.” 
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tradição dos estudos gramaticais, contudo terão sempre uma significação em 

comum no sentido de regularidade, padrão, princípios e lógica que compõem o 

sistema linguístico. Ainda há outro excerto no texto da Institutio Oratoria de 

Quintiliano em que se discorre sobre ao conceito de analogia e apontará para 

certa contradição e imbricação entre a ratio e o usos: 

 

De fato, a própria analogia reconhece que, com os verbos 
terminados em -o na primeira pessoa do indicativo, são 
formadas as do pretérito dos mais diversos modos, uma vez que 
cado faz cecidi; spondeo, spopondi [...] Pois, não foi logo que os 
homens foram criados, que a analogia vinda do céu lhes 
conferiu a forma de falar, mas foi descoberta depois de estarem 
falando e se foi percebendo na conversa o que de algum modo 
mais convinha. Por isso, ela não se apoia na razão, mas no 
exemplo, nem há uma lei na linguagem, mas sim a observação, 
tanto que o uso e não qualquer outra coisa estabeleceu a própria 
analogia. (Quintiliano, I, 6, 15-16) 
 

Esta relação imbricada, e de certo modo contraditória, entre usus e ratio já 

foi denunciada por Sexto Empírico, filósofo grego do século II d.C. em sua obra 

Contras os Gramáticos. Em Leite (2007), esta discussão está exposta da 

seguinte maneira:  

 

Nesse ponto reside um dos dilemas, um dos “nós górdios”, da 
gramática: a correção e os parâmetros sobre os quais se 
estabeleceu. Já na antiguidade, sec. II d.C., Sexto Empírico 
negou “a validade da noção de correção em matéria de 
gramática” e denunciou a contradição dos critérios de correção 
sobre os quais se assentava (assenta ainda hoje) a gramática, 
quanto ao que se considerava solecismo: o uso ou a analogia. 
Segundo o questionamento do filósofo, se algum enunciado 
fosse considerado, pelo critério do uso, um solecismo, 
significava que teria sido formado sobre um modelo não 
praticado normalmente pelos falantes; se o enunciado fosse 
considerado solecismo, pelo critério da analogia, teria sido 
formado em desacordo com a formação da língua como sistema. 
(Leite 2007:46) 

 

Os autores da gramática de Port-Royal (1660) também discorreram sobre 

esta relação imbricada entre ratio e usus: 

 

Ora, é um princípio que os que trabalham com a língua viva 
devem ter sempre diante dos olhos: que os modos de falar, 
autorizados pelo uso geral e não contestados, devem ser 
considerados bons, embora sejam contrários às regras e à 
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analogia da língua. Não devem, porém, ser alegados para se 
pôr em dúvida a validade de regras e perturbar a analogia, 
nem para autorizar, por consequência, outros modos de falar 
não autorizados pelo uso. De outro modo, quem se ativer 
apenas às esquisitices do uso, sem observar esse princípio, fará 
que uma língua permaneça sempre incerta e que, não dispondo 
de alguns princípios, nunca possa se fixar. (Arnauld e Lancelot 
[1660] 2001:74. Grifos nossos.) 

 

Conforme veremos ao longo deste trabalho, esta relação complexa a 

conflituosa entre ratio e usus ainda representa uma dificuldade para a doutrina 

gramatical nos dias de hoje. 

 

Discorrendo sobre a significação do termo ratio, apesar da existência de 

certa polissemia em seu conceito, este termo possui uma base conceitual comum 

e estará de algum modo vinculado à busca de explicações sobre as relações 

existentes entre os elementos constituintes da linguagem. Como se pode inferir 

dos textos antigos, o termo ratio denota a ideia de regularidade (analogia) 

existente nos paradigmas encontrados nas classes de palavras. No trabalho de 

descrição de língua, conclui-se que havia certa regularidade nas desinências de 

nomes e verbos, conforme apontado no texto de Quintiliano. As formas 

desviantes destas regularidades eram consideradas como anomalias. 

Considerando que os estudos gramaticais em seus primórdios priorizaram a 

fonética e a morfologia como seus objetos, a análise da ratio se circunscrevia e 

se confundia com a própria descrição e identificação das regularidades 

morfológicas dos elementos linguísticos. Com o desenvolvimento da doutrina 

gramatical e o posterior avanço dos estudos no campo da sintaxe, o termo ratio 

foi ampliado para uma noção de explicação dos fatos sintáticos. A noção de 

ratio também se estende e se imbrica com a noção de sistema linguístico, nas 

relações existentes entre seus elementos constituintes. A noção de ratio adquire 

maior força e ainda é polemizada com os gramáticos do século XV como Scaliger 

(1540) e Sanctius (1587). Segundo Padley (2011), 

 

Os autores das gramáticas latinas e filosóficas, de onde a de 
Port-Royal tira suas origens, se exprimem de modo nítido sobre 
esta questão das relações recíprocas da razão e do uso. 
Campanella (1638) reivindica a honra de ter posto fim à tirania 
do uso e de ter introduzido em seu lugar a razão como rex 
sermorum, ao passo que Scaliger declara secamente que “cabe 
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ao filósofo colocar os direitos da razão acima dos caprichos 
humanos”. (Padley 2011:81:82. Grifos nossos.) 

 

E sobre Sanctius diz: “Este mesmo termo ratio é de importância capital 

para Sanctius, que procura elevar os direitos da razão acima dos do uso”. 

(Padley 2011:77. Grifos nossos.) 

 

A noção de ratio foi também captada por Rey (2011:117. Grifos nossos.) nos 

seguintes dizeres: “A história das reflexões sobre a linguagem, sobretudo a da 

gramática, reflete e ilustra um esforço constante para atingir o sistema, 

portanto a regra objetiva, ratio, através dos produtos do uso, usus.” 

 

Portanto, o conceito de ratio neste trabalho abarcará esse sentido geral, 

atribuído pelos autores antigos e modernos, envolvendo a ideia de explicação do 

fato linguístico, baseada nas relações existentes no interior do próprio sistema, 

mobilizando as dimensões fonética, semântica, morfológica e sintática que lhe 

são constitutivas. 

 

 2.2.2 Norma 

 

Os critérios de correção, ratio e usus, já analisados neste trabalho, têm 

como finalidade sustentar a norma gramatical, o modelo ou o padrão de uso 

definido por uma tradição. Deste modo, discorrendo sobre a noção de norma, 

nos diz Colombat et. Al. (2017): 

 

Nós chamamos, então, regra à forma discursiva que toma, em 
uma gramática, a expressão de uma norma. Uma norma é um 
tipo de proposição que pode se parafrasear por uma frase 
introduzida por dever. Nesse sentido o normativo se distingue 
do “constativo” ou do descritivo. O normativo enuncia um dever 
ser, enquanto o descritivo ou constatativo enuncia um estado de 
coisas. Uma proposição normativa não pode então ter valor de 
verdade. Apenas pode ter um valor de verdade uma proposição 
que enuncia o que é, ou o que não é. (Colombat et Al. 2017:118) 
 

Portanto, a norma é um dever ser, é uma imposição e não tem valor de 

verdade. Vale ressaltar que não estamos tratando aqui da norma da linguagem 

preconizada por autores como Coseriu (1980:123), para quem a “norma 
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abrange fatos linguísticos efetivamente realizados”. A norma a qual nos 

referimos pertence a outra ordem de conceito. É a norma que abrange os fatos 

linguísticos selecionados por uma tradição gramatical com base em critérios de 

correção estabelecidos pela própria tradição. É a norma gramatical, com base 

em uma noção de certo e errado, diante de um ideal de língua escrito e falado. 

Segundo Casevitz e Charpin (2011:49), se referindo à norma da tradição 

gramatical que tem na definição de gramática7  de Dionisio o Trácio o seu 

discurso inaugural, como obra que sistematizou o conhecimento gramatical,  “A 

norma não é o estudo dos mecanismos linguísticos que permitem emitir 

enunciados aceitáveis; não é sequer a descrição do uso anterior, é 

simplesmente tradição”. Leite (2005) reforça esta ideia de norma gramatical 

prescritiva da seguinte maneira: 

 

Hoje entendemos que toda a realização da língua está 
submetida a uma norma e que, portanto, tudo é normativo. A 
denominação “gramática normativa”, todavia, relaciona-se a 
uma certa visão de língua, a que julga haver uma norma “mais 
perfeita” que as demais, que a norma é elaborada a partir da 
descrição de textos literários, de diversas fases da história da 
língua, considerados de prestígio. (Leite 2005:189) 
 

Trata-se, portanto, da norma extraída de um modelo dos textos clássicos da 

literatura. A norma a que nos referimos também se alinha com a conceito de 

normativo definido por Aléong (2011), em oposição ao conceito de norma 

normal: 

 

Se entende por normativo um ideal definido por juízos de valor 
e pela presença de um elemento de reflexão consciente da parte 
das pessoas concernidas, o normal pode ser definido no sentido 
matemático de frequência real dos comportamentos 
observados. (Aléong 2011:144) 
 

Portanto, a norma a qual nos referimos é a norma normativa de Aleong 

(2011) ou a “frase introduzida por dever”, conforme os termos de Colombat et 

Al. (2017). Esta norma está contida nas gramáticas tradicionais, e também se 

alinha com a noção de norma-padrão. Gagné (2002) discorrendo sobre a língua 

francesa nos diz: 

                                                   
7  “o conhecimento empírico do que disseram os poetas e os prosadores” (Casevitz e 
Charpin 2011:49) 
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Em relação à realidade da variação linguística evidenciada na 
utilização do código oral, é possível conhecer a existência de 
uma norma que seria única e prescritiva? Neste caso, uma 
variedade dialetal, uma variedade social e um registro seriam 
considerados como pertencentes à norma e, por isso, 
qualificados de padrão. (Gagné 2002:172) 

 

Esta ideia de norma associada a um “padrão”, em nosso caso, é uma 

variedade “única e prescritiva”, veiculada pelas gramáticas tradicionais, elegida 

socialmente no estamento, eminentemente, dos autores clássicos da literatura 

ocidental. Em outros termos, nos diz Bagno (2002): 

 

A norma-padrão clássica (NP) clássica do português, inspirada 
nos postulados da gramática tradicional, ainda hoje define 
como seu objeto único de estudo e prescrição a língua escrita, 
mais precisamente a língua empregada, com finalidades 
estéticas, por um conjunto restrito de ficcionistas e poetas. 
(Bagno 2002:30) 

 

Portanto, em comum com a terminologia de norma adotada neste trabalho, 

há um espectro de outras expressões como norma normativa, norma 

prescritiva e norma-padrão. Contudo, em um sentido prático e mais particular, 

a norma a qual nos referimos é a norma de uso8 contida nas gramáticas 

tradicionais, que diante de duas ou mais possibilidades de uso linguístico 

sanciona apenas um uso único e proscreve o outro, ou ainda nas palavra de Rey 

(2011:130) discorrendo sobre a norma prescritiva salienta que seu discurso é do 

tipo “não diga X, diga Y”. Sendo assim, por um lado, a gramatica tradicional 

abona o uso de sentenças como em: 

 

(1) O exercício é para eu fazer. 

(2) Faz cinco anos que não o vejo. 

(3) Consertam-se sapatos. 

(4) Havia dois lugares no ônibus. 

 

De outro lado, a gramática tradicional proíbe o uso destas outras: 

                                                   
8  Alguns autores de gramáticas tradicionais denominam as próprias normas de 
“linguagem culta” (Luft 2008:178), ou “Lingua culta” (João Ribeiro 1889:209). 
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(5) O exercício é para mim fazer9. 

(6) Fazem dois anos que eu não vejo minha avó10. 

(7) Conserta-se sapatos11 

(8) Haviam dois lugares no ônibus. 

 

Norma, neste sentido ao qual adotaremos neste trabalho, é norma de uso 

das expressões linguísticas. Deste modo, em nosso estudo, investigaremos a 

norma ou a regra de uso das construções com a partícula SE e com o verbo 

haver “existencial”, sujeita à regra geral de concordância verbal, no contexto da 

gramaticografia de língua portuguesa. 

 

 

 

                                                   
9  “A preposição para rege o verbo fazer, cujo sujeito é o pronome pessoal eu. Evite-se a 
construção errônea o exercício é para mim fazer”. (Bechara 2005:534) 

10  Para Cunha e Cintra (2007:458) o verbo fazer quando indica tempo decorrido é 
impessoal, ou seja, não possui sujeito devendo ser empregado, “invariavelmente”, na terceira 
pessoa do plural. 

11  Os erros gramaticais contidos no emprego destas sentenças (7 e 8) serão amplamente 
discutidos neste trabalho. 
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 3. Método 

 

 3.1 Parâmetros: cobertura, perspectiva e profundidade 

de análise. 

 

Segundo Swiggers12 (2009), o núcleo do trabalho historiográfico, que 

compreende a análise, a descrição e a interpretação dos materiais, deve ser 

norteado por três tipos de parâmetros: cobertura, perspectiva e profundidade 

da análise. O parâmetro de cobertura, por sua vez, é constituído de outros três 

elementos (período, campo geográfico e temática). Deste modo, com base na 

tipologia dos parâmetros apresentados por Swiggers (2009), passaremos a 

expô-los do seguinte modo: 

 

                                                   
12   “A la fase de acceso a la documentación sigue la del análisis, descripción e 
interpretación16 de los materiales. Este tipo de actividad, que forma el núcleo del trabajo 
historiográfico, tiene que ser llevado a cabo en plena conciencia de los varios parámetros (y su 
posible “llenado” por parte del historiógrafo) que afectan al trabajo: (i) la cobertura: qué 
periodo, qué campo geográfico y qué temática constituyen el objeto de tratamiento 
historiográfico (el parámetro de la cobertura está en correlación con el tipo de documentación 
accesible/estudiado, con el poder explicativo de la hipótesis del historiógrafo, con el tipo de 
investigación interdisciplinaria que se impone); (ii) la perspectiva: es fundamental aquí la 
distinción entre una historiografía (más) interna, que analiza las ideas y prácticas lingüísticas 
en sí mismas (y por sí mismas), y una historiografía (más) externa, que se focaliza en el 
contexto17 (político, sociocultural …) en el cual han surgido ideas y prácticas. (iii) la 
profundidad del análisis: hay tipos de historiografía que se concentran más en la 
presentación de datos, de textos, mientras que otros intentan analizar, en clave 
históricocrítica, ideas y prácticas lingüísticas; y hay también trabajos que intentan explicar 
los grandes procesos de evolución en la historia de la lingüística. El parámetro de la 
profundidad no está solamente determinado por el interés, el gusto o la vocación más o menos 
teórica del historiógrafo; en muchos casos está determinado por el objeto de estudio elegido y 
por la documentación disponible”. (Swiggers 2009:70) 
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O período selecionado para nossa investigação parte do início13 da 

gramatização da língua portuguesa e chega até os dias atuais. O objetivo de 

abarcar este percurso temporal foi o de tentar recuperar o maior número 

possível de ideias linguísticas e do saber gramatical produzido ao longo da 

história da gramaticografia de língua portuguesa, para o recorte das duas 

construções examinadas neste trabalho, com vistas a buscar os elementos 

explicativos que ancoraram a construção da norma gramatical.  

Vale ressaltar que não é preocupação de nosso trabalho classificar as 

gramáticas de acordo com filiações teóricas ou estabelecer uma periodização das 

obras gramaticais, conforme trabalhos já realizados como os de Cavaliere 

(2002), Elia (1975) e Polachini (2013). A proposta de Cavaliere (2002), por 

exemplo, divide o percurso dos estudos linguísticos brasileiros em quatro 

períodos: embrionário, iniciando com a Gramática de Anchieta (1595) e se 

estende até a publicação da Epítome de Gramática Portuguesa de Antonio de 

Moraes Silva (1808); racionalista, que parte da publicação da Epítome e vai até 

a publicação da Gramática Portuguesa de Júlio Ribeiro (1881); científico, 

iniciando com a obra de Júlio Ribeiro e finalizando com a publicação dos 

Princípios de Linguística Geral, de Mattoso Câmara Jr. (1941); linguístico, que 

se inicia com a obra de Mattoso Câmara e se estende até os nossos dias. Para o 

nosso trabalho, independentemente da escola teórica a que se filia determinada 

obra, importa descrever e analisar as ideias linguísticas contidas em cada uma 

delas, situando-as no âmbito da perspectiva normativa da gramática e 

submetendo-as ao crivo e à crítica da epistemologia normativa, quanto à análise 

do método e do raciocínio gramatical adotado por cada autor, em cada obra. O 

que também é fundamental para o nosso trabalho é o caráter normativo que 

                                                   
13  Os fatos linguísticos analisados neste trabalho estão contidos nas obras (gramáticas, 
dicionários, compêndios, etc.) que contribuíram para a construção da gramaticografia de Língua 
Portuguesa, desde os seus primórdios até os dias atuais. A literatura sobre o tema apontará a 
obra Grammatica da Lingoagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira (1536), como a primeira 
gramática publicada sobre a língua portuguesa. Esta gramática versa eminentemente sobre 
assuntos de fonética e praticamente não aborda as questões de sintaxe (resumindo-se a este 
tema em uma página e meia contida no capítulo 49 da obra) objeto de nosso estudo, razão pela 
qual não foi incluída no corpus de obras deste trabalho. A segunda gramática de língua 
portuguesa foi a de João de Barros, datada de 1540. Esta obra já contém alguma doutrina sobre 
uma das construções analisadas neste trabalho, sendo deste modo a primeira obra incorporada 
em nosso corpus de análise. 
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perpassa estas obras da tradição gramatical14. Se por um lado a escola 

racionalista15 influenciou determinadas obras e a escola histórico-comparativa16 

outras, o fato que as une neste trabalho é o seu caráter normativo. O pendor 

prescritivista sempre esteve presente na tradição gramatical, como podemos 

observar, por exemplo, na Gramatica Expositiva Curso Superior de Eduardo 

Carlos Pereira (1945), citando o prólogo de sua primeira edição, em que ao 

mesmo tempo que diz que ampara suas teorias gramaticais em autoridades da 

escola “cientificista” como “F. diez, A. Darmesteter, C. Ayer, Mason, Bain, 

Brachet, Andrés Bello, F. Zambaldi”, insere em sua obra um tópico dedicado 

aos Vícios de Linguagem, que “deturpam e desvirtuam” o “vernáculo”. Dentre 

os exemplos de vícios citados está o solecismo, definido por Pereira (1945:277) 

como “Qualquer erro sintático de concordância ou regência”. Também a 

obra de Júlio Ribeiro (1881) que se apoia em uma extensa lista de autores 

vinculados à corrente científica dos estudos gramaticais, como Max Müller, 

William Dwight Whitney, Michel Bréal, Friedrich Diez, dentre outros, ao 

discorrer sobre o uso do superlativo acrescido de “graus”, como nas expressões 

“Mais péssimo/Mais suprema”  delibera que “taes construcções no estado 

actual da lingua são erros deploraveis. (Ribeiro 1881:219). Em outro 

trecho da mesma gramática diz, sobre o uso de pronome pessoal entre um verbo 

finito e outro no infinitivo, que “E’ erro vulgar no Brazil usar-se em casos 

taes da relação subjectiva; diz-se, por exemplo, « Vi ELLE caminhar ás 

pressas—Deixa ELLE ir » em vez de “Ei vi-o caminhar ás pressas—Deixa-o ir”. 

Portanto, a preocupação deste trabalho estará voltada para esta noção de erro 

da perspectiva normativa das obras gramaticais. 

 

                                                   
14  Alguns autores como Chevaliere (1996) e Lyons (1979) definem as gramaticas desta 
tradição como gramática tradicional. Para Chevaliere (1996, apud Leite 2007,30), “A gramática 
tradicional é aquela que segue o modelo surgido na Antiguidade Clássica, isto é, que traz em 
seu bojo a matéria ordenada segundo a tradição greco-latina:alfabeto, ortografia, partes do 
discurso e sintaxe, com variações próprias de cada estágio de desenvolvimento dos estudos 
linguísticos”.  Para Lyons (1979:18;19), “Temos empregado a expressão gramática tradicional 
como se diz geralmente, para nos referirmos à tradição de análise e da teoria linguística que 
se originou na Grécia, desenvolveu-se depois em Roma e na Europa medieval, e se estendeu ao 
estudo das línguas vernáculas desde a renascença”. 

15  Ver Cavaliere (2014:49-52) 

16  Ver Cavaliere (2014:28-43) 
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A única divisão que estabelecemos foi entre obras que se iniciaram no 

período de gramatização de língua portuguesa até o advento da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) e o período pós-NGB. Este fato deveu-se à 

constatação que fizemos ao longo de nossa pesquisa, e que trabalhos17 

anteriores também já haviam constatado, de que houve uma ruptura no fazer 

gramatical com a instituição da NGB. Em particular, o que observamos foi que 

esta ruptura resultou na uniformização do critério da ratio, nas gramáticas 

publicadas pós-NGB. As obras gramaticais até o advento da NGB operaram com 

um conjunto diverso de explicações para justificar o estabelecimento da norma 

gramatical. Com as gramáticas pós-NGB, este conjunto de explicações na 

dimensão da ratio, se tornou homogêneo, conforme poderá ser observado ao 

longo da exposição deste trabalho. Para o enquadramento das obras no período 

pós-NGB, consideramos a datação das edições que utilizamos e não a referência 

da primeira edição, uma vez que obras de Almeida (2009) e Lima (2008) 

tiveram edições anteriores ao advento da NGB.  

O corpus selecionado no período pré-NGB foi: Grammatica da língua 

Portuguesa, de João de Barros (1540), Orthographia da Lingoa Portuguesa, de  

Duarte Nunes de Leão (1576), Origem da Lingoa Portuguesa, de Duarte Nunes 

de Leão (1606), Regras da Lingua Portugueza, Espelho da Lingua Latina, de 

Jerônimo o Contador de Argote (1725)18, Arte da Grammatica da Lingua 

Portugueza, de Antonio José dos Reis Lobato (1770), Arte da Grammatica 

Portugueza, de Pedro José de Figueiredo ([1799]1827), Epitome da 

Grammatica da Língua Portuguesa, de Antonio de Moraes Silva (1806), 

Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, de Jeronymo Soares Barboza 

(1822), Grammatica Analytica da Lingua Portugueza, de Francisco Solano 

Constancio, (1831), Novo Diccionario Critico e Etymologico da Lingua 

Portugueza (1836), Reflexões sobre a língua portuguesa, de Francisco José 

                                                   
17  Ver Baldini (1999). 

18  Adotamos a obra de Argote, datada de 1725, como sendo a primeira edição, 
considerando que trata-se de edição modificada em relação a edição anterior, de 1721, assinada 
com pseudômino, conforme nos aponta Leite (2011:667): “A gramática de Argote, Regras da 
lingua portugueza, espelho da lingua latina, teve duas edições, tendo sido a primeira, de 1721, 
publicada sob o pseudônimo Pe. Caetano Maldonado da Gama. A gramática organiza-se em 
quatro partes: a primeira, com onze capítulos, trata de morfologia; a segunda, com oito 
capítulos, trata de sintaxe; a terceira, com sete capítulos, trata de sintaxe figurada; e a 
quarta, acrescentada na edição de 1725, trata da variação linguística.” 
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Freire (1842), Grammatica Portugueza, de Francisco Sotero dos Reis, 

([1866]1871), Grammatica Portugueza, de Augusto Freire da Silva 

([1875]1906), Grammatica Analytica da Lingua Portugueza de Charles Adrien 

Olivier Grivet (1881), Grammatica Portugueza, de Julio Júlio Ribeiro (1881), 

Grammatica Portugueza, 3º anno, de João Ribeiro ([1887]1889) e 

Grammatica Portugueza, curso superior, de João Ribeiro ([1887]1920), 

Grammatica Portugueza, de Alfredo Gomes ([1887]1913), Serões 

Grammaticaes, de Ernesto Carneiro Ribeiro ([1890]1915), Grammatica 

Descriptiva, de Maximino Maciel ([1894]1926)19, Gramática Expositiva (Curso 

Superior) de Eduardo Carlos Pereira ([1907]1945) Dificuldades da Língua 

Portuguesa de Manuel Said Ali ([1908]2008), Gramática Secundária da 

Língua Portuguesa, de Manuel Said Ali (1923),  O Idioma Nacional (V.III), de 

Antenor Nascentes ([1928] 1942), Grammática Histórica da Língua 

Portugueza, de Manuel Said Ali (1931), Gramatica Normativa da Língua 

Portuguêsa Curso Superior, de Francisco da Silveira Bueno (1951). 

 

O corpus selecionado no período pós-NGB foi: 132 restrições ao 

Anteprojeto de Simplificação e Unificação da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira, de Cândido Jucá Filho (1958), Pequena Gramática (Para a 

explicação da Nova Nomenclatura Gramatical), de Adriano da Gama Kury 

(1960), Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de 

Almeida (2009), Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Carlos 

Henrique da Rocha Lima (2008), Novíssima Gramática da Lingua Portuguesa, 

de Domingos Paschoal Cegalla (2010), Moderna Gramática Brasileira, de Celso 

Pedro Luft (2002), Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso 

Cunha e Lindley Cintra (2007), Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo 

Bechara (2005), Gramática, de Faraco e Moura 2003. 

O Campo geográfico das obras selecionadas envolve as produções nos 

territórios de Portugal e do Brasil que constituíram a gramaticografia de língua 

                                                   
19  “Maciel publicou sua primeira gramática em 1887, com o título Grammatica 
analytica da lingua portugueza. Em 1894, publica uma segunda edição desta, inteiramente 
modificada e com novo título: Grammatica Descriptiva baseada nas doutrinas modernas” 
(Polachini 2015:56) 
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portuguesa. O interesse de obras portuguesas justifica-se por uma questão de 

continuidade teórica expressa na noção de horizonte de retrospecção e de 

projeção. Contudo, ressaltamos que o foco do nosso campo geográfico está nas 

obras gramaticais brasileiras. Por isso, a partir da Epítome de Gramática 

Portuguesa de Antonio de Moraes Silva (1808), considerada por parte 

literatura20 sobre o tema como o primeiro autor de uma gramática brasileira, 

elegemos apenas autores brasileiros21, com exceção da obra de Jerônimo Soares 

Barboza (1822), pela sua importância no horizonte de retrospecção dos autores 

brasileiros e da obra de Francisco José Freire (1842), em razão de seu  

posicionamento teórico sobre a construção com o verbo haver “existencial”, 

conforme será exposto ao longo do trabalho. 

 

O tema selecionado, a saber, a concordância verbal nas duas construções 

(com a partícula SE e com o verbo haver “existencial”) resultou de alguns 

critérios determinantes. O primeiro deles foi que estas construções têm sido 

objeto de polêmica e de diferentes posições doutrinárias por parte da 

gramaticografia de língua portuguesa. O fato de estas construções apresentarem 

apenas um argumento22 explícito, dificulta a identificação do sujeito e deste 

modo complexifica o fenômeno da concordância verbal. Diferente de outros 

verbos e de outras construções explicitamente biargumentais, sobre as quais 

não há divergências doutrinárias e sobre as quais se pode fazer a aplicação 

direta da regra geral de concordância verbal (“o verbo deve concordar com seu 

sujeito”), conforme veremos ao longo deste trabalho, estas duas construções 

apresentam dificuldades diante da aplicação da regra geral de concordância 

verbal e têm disseminado o dissenso entre os autores da gramaticografia de 

língua portuguesa. Poder-se-ia eleger outros verbos que também apresentam a 

mesma dificuldade, mas pelo imperativo e pela necessidade de recorte do fazer 

historiográfico, limitamos a nossa investigação a estas duas construções. 

 

                                                   
20  Ver Polachini (2013). 

21  Observamos que a Nova Gramática do Portugues Contemporâneo tem autoria de 
Celso Cunha compartilhada com o autor português Lindley Cintra. 

22  Conforme Castilho (2012:665), argumento é o “constituinte da sentença selecionado 
pelo verbo ou outro predicador”. 
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Quanto ao parâmetro da perspectiva, adotamos como foco de nosso 

trabalho uma perspectiva interna da historiografia, ou seja, descrevemos e 

analisamos as ideias e as práticas linguísticas em si mesmas. Nos interessa neste 

trabalho a doutrina gramatical, as classificações, as definições, os conceitos e as 

análises feitas sobre os fatos linguísticos, sob a ótica da epistemologia 

normativa, conforme já mencionado anteriormente. Contudo, também 

tangenciamos em parte uma perspectiva externa da historiografia, ao 

correlacionarmos a escolha de determinadas doutrinas, por parte dos 

gramáticos de obras publicadas após o ano de 1959 à instituição da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). 

 

Quanto ao parâmetro da profundidade de análise, este trabalho não 

somente descreve ou apresenta os dados e textos das obras, mas também 

correlaciona conceitos na tentativa de compreender os fenômenos que subjazem 

à construção da norma gramatical. A ideia central deste trabalho é investigar o 

método e o raciocínio gramatical sob a ótica da perspectiva normativa da 

gramática. Considerando ainda que a sustentação da perspectiva normativa 

está ancorada nos critérios de correção de ratio e usus, este trabalho examinará 

as ideias linguísticas na gramaticografia de língua portuguesa que subjazem aos 

critérios de correção e que contribuíram para a construção da norma 

gramatical. 

 

 3.2 Construções analisadas 

 

 3.2.1 Construção com a partícula SE 

 

Conforme mencionado anteriormente, a seleção das duas construções a 

serem analisadas neste trabalho deveu-se ao fato de existir uma dificuldade na 

identificação do sujeito por parte dos autores da gramaticografia de língua 

portuguesa. A construção com a partícula SE, estudada neste trabalho, tem 

ainda o agravante de se confundir com construções semelhantes com a mesma 

partícula. Deste modo, descrevemos aqui, em primeiro lugar, quais serão as 
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construções com a partícula SE das quais não trataremos em nosso trabalho, 

como as seguintes:  

 

(09) Precisa-se de encanadores. (construção com verbo transitivo 

indireto) 

(10) Dormiu-se bem. (construção com verbo intransitivo) 

(11) Bebe-se muito vinho. (construção com verbo intransitivo tomado 

transitivamente) 

(12) É-se feliz. (construção com verbo de ligação) 

(13) Feriu-se. (construção com verbo transitivo e pronome reflexivo) 

 

A construção com a partícula SE que será objeto de nosso estudo se 

restringe a uma construção com verbo transitivo direto-não reflexivo, 

acompanhado de sintagma23 nominal, como nos seguintes exemplos: 

 

(14) Vende(m)-se casas.   

(15) Conserta(m)-se relógios.  

(16) Publicara(m)-se os livros. 

 

Vale observar que a construção com SE analisada neste trabalho tem sido 

tratada pela tradição gramatical ora como construção de voz passiva, ou seja, 

em que o sujeito da sentença é o paciente da ação verbal, ora como construção 

impessoal, ou seja, como sentença ativa, tendo a partícula SE a função de sujeito 

indeterminado.  

 

Considerando que estamos investigando o fenômeno da concordância 

verbal nestas construções, descreveremos e analisaremos as ideias linguísticas 

das obras gramaticais com vistas à fixação da norma de uso destas construções. 

Encontramos uma variação de uso destas construções, tanto com o verbo 

flexionado no plural quanto no singular, em citações nas obras analisadas neste 

trabalho, de exemplos colhidos nos clássicos da literatura. Contudo, como 

veremos, a tradição gramatical endossará apenas o uso destas construções com 

                                                   
23  Segundo Castilho (2012:692), sintagma é a “unidade de análise sintática composta de 
um núcleo, uma margem esquerda e uma margem direita”. 
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a concordância entre o verbo e o sintagma nominal que o acompanha. 

Analisaremos então o método e os critérios de correção utilizados pelas 

gramáticas e congêneres para a construção da norma na construção com a 

partícula SE. 

 

 3.2.2 Construção com o verbo haver 

 

A construção com o verbo haver que será analisada neste trabalho possui a 

seguinte estrutura sintática básica :Verbo+sintagma nominal+(locativo). 

 

(17) Há homens. 

(18) Havia(m) muitas pessoas na festa.  

(19) Havia(m) muitos livros na biblioteca. 

 

Assim como na construção com a partícula SE, esta construção tem 

apresentado dificuldade de análise do sujeito para os gramáticos. Além disso, 

este tipo de construção tem sido identificada pela tradição gramatical, em sua 

maior parte, como uma construção de sentido “existencial”. Considerando que 

não faz parte do escopo deste trabalho resolver a questão semântica do verbo 

haver nestas construções, ou ainda estabelecer uma nova terminologia para esta 

construção, adotaremos esta terminologia de construção com o verbo haver 

“existencial”. Contudo, não entendemos que esta seja uma construção 

“existencial” conforme o entendimento da tradição gramatical que estabelece 

uma equivalência semântica entre o verbo haver o o verbo existir. De todo 

modo, esta questão será problematizada ao longo do trabalho, conforme as 

doutrinas que serão apresentadas nas obras analisadas. Na realidade, em nosso 

entendimento, o verbo haver, nestas sentenças, remete muito mais a uma ideia 

e uma significação de “presença” do que “existência”, como proporemos ao 

final do trabalho. 

 

Além da questão semântica, as ideias linguísticas contidas nas obras 

analisadas adotam posições distintas quanto aos aspectos sintáticos envolvidos 
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na análise desta construção. As diferentes doutrinas apresentadas pelos 

gramáticos resultarão em uma tipologia de cinco sujeitos para esta construção. 

Dentre estas análises, uma questão intensamente discutida será sobre a 

existência ou não de termos elípticos nas sentenças.  

 

Todas estas questões desembocam na dificuldade da doutrina gramatical 

em sustentar a norma monolítica de uso do verbo haver com base na regra de 

concordância verbal. Deste modo, reconstruímos o trajeto percorrido por 

autores portugueses e brasileiros, em suas diferentes análises, com vistas a 

examinar, investigar e refletir sobre os fundamentos da doutrina gramatical 

para a manutenção da norma gramatical. 

 

 3.3 Metalinguagem 

 

Na teorização que faz Swiggers (2010) sobre a metalinguagem, este autor 

define primeiramente terminologia e vocabulário. Para swiggers (2010:12)24, 

terminologia se refere a “um conjunto de termos técnicos que fazem parte de 

um vocabulário (teórico)”. Por sua vez, o vocabulário é: 

 

“um conjunto de termos, de procedimentos e definições que 
representam um quadro teórico (conceitual, metodológico e 
“instrumental”) de uma abordagem (científica ou 
“fenomenológica”) particular (de um autor, de uma escola, de 
uma disciplina, etc.). (Swiggers 2010:12) 
 

A metalinguagem seria então: 

 

A terminologia e o vocabulário estudados em relação ao seu 
campo de aplicação e ao seu funcionamento sintático, utilizados 

                                                   
24  Estes excertos sobre a definição de metalinguagem fazem parte de nossa tradução livre 
do seguinte texto original extraído de Swiggers (2010:12;13): “terminologie: l’ensemble des 
termes techniques faisant partie d’un vocabulaire «théorique» (circonscrit par rapport à un 
auteur, une école, une (sous-)discipline, etc.);12 vocabulaire: l’ensemble des termes, des 
procédures et des définitions qui représentent le cadre théorique (conceptuel, méthodologique 
et «instrumental») d’une approche (scientifique ou «phénoménologique») particulière (à un 
auteur, à une école, à une (sous-)discipline, etc.); métalangage: la terminologie et le 
vocabulaire, étudiés en rapport avec leur champ d’applicabilité et leur fonctionnement 
syntaxique, qui sont mis em œuvre, dans l’étude d’un champ d’objets spécifiques, par un 
auteur, par une école, par une (sous-)discipline, etc.” 
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em um campo de objetos específicos, por um autor, por uma 
escola, por uma disciplina, etc. (Swiggers 2010:12;13) 

 

 Sendo, então, a metalinguagem esta combinação entre terminologia e 

vocabulário, vinculados a um campo de aplicação e objetos específicos, 

interessa-nos pontuar os termos e conceitos-chave que aparecem ao longo das 

obras analisadas neste trabalho, com vistas a clarificar suas significações e situá-

los dentro deste campo de aplicação que é a disciplina gramatical. Vale também 

destacar que nossa intenção neste tópico não é a de recobrir todo o espectro de 

significações da metalinguagem, nos termos-chave por nós elencados, que 

surgiram ao longo da história da disciplina gramatical, mas sim a de oferecer 

um ferramental fundamental e subsidiário para a compreensão das ideias 

linguísticas contidas nas obras. 

 

 3.3.1 Regra de concordância verbal 

 

Como discorremos anteriormente, a noção de correção, da linguagem 

correta, imposta pela norma gramatical, se tornou “o cerne” da disciplina 

gramatical, conforme nos aponta o texto de Baratin (2017). A norma, como 

regra de uso das expressões linguísticas, é sustentada pelos critérios da ratio e 

do usus. Como já conceituada neste trabalho, a ratio representa a dimensão do 

sistema da língua que, por sua vez, é constituída de regras e/ou princípios25. 

Conforme mencionado anteriormente, a gramática tradicional, em sua 

perspectiva categorizante, descreve a língua com base em um modelo calcado 

na autoridade dos clássicos da literatura. Deste modelo, que apresenta 

regularidades de formas de uso da língua, a gramática tradicional extrai regras, 

como, no âmbito da sintaxe, as regras de colocação das palavras, as regras de 

regência e de concordância.  As regras de concordância se dividem em 

concordância verbal e nominal. Dentro das regras de concordância verbal há 

                                                   
25  Discorrendo sobre a obra de Sexto Empírico que expõe a constradição entre ratio e 
usus, nos diz Baratin (2000:230, apud Leite 2007:72): “A explicação para esse caso seria um 
alteração em um principio geral da língua, como o da concordância, segundo o que, p. 
ex., deve haver concordância entre termos determinantes e termos determinados. Na frase 
‘Atenas é uma bela cidade’, todavia, não há solecismo porque, de acordo com o uso, está 
correta, embora haja um desacordo entre o nome determinado Atenas e seus determinantes, 
bela cidade. Por isso o filósofo conclui que se o critério empregado é o uso, a analogia não tem 
razão de ser”. (Grifos nossos) 
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algumas possibilidades de concordância, como veremos adiante, contudo, o que 

nos interessa analisar neste trabalho é a regra geral de concordância verbal. 

 

Conforme a primeira gramática que constitui o nosso corpus, a 

Grammatica da lingua Portuguesa, após tratar das letras, das sílabas e da 

dicção, João de Barros (1540) passa a tratar da construção, que é “hua 

cõveniência antre partes, póstas e seus naturáes lugares”. No âmbito da 

construção, tece a seguinte reflexão sobre a concordância: 

 

Duas cousas aquecem a construiçam: concordánçia, e 
regimento. Concordánçia e hua cõveniencia de duas dições 
correspondentes hua á outra, em numero, em genero: em caso, 
pessoa, ou em algua destas cousas. Em numero, genero, e cáso: 
como o adjetivo cõ seu substãtivo. Em genero, numero e pessoa: 
como, o relativo e o seu antecedete. Em numero, e pessoa: 
como, o nominativo e verbo. (Barros 1540:30) 
 

Barros (1540) define a concordância como uma “cõveniencia de duas 

dições”. Poderíamos atualizar o termo “dições” como significando “palavras” ou 

“termos”.  Neste trecho, verificamos que Barros (1540) define tanto a 

concordância de relação entre os nomes (concordância de gênero, número, 

pessoa e caso) quanto à concordância verbal (entre o verbo e o nominativo ou 

sujeito) que é a concordância de número e pessoa. Neste excerto de Barros 

(1540) está a fórmula da regra geral de concordância verbal que constará nas 

gramáticas ulteriores, a saber, que “o verbo deve concordar com seu sujeito, em 

número e em pessoa”. Dentre as regras particulares de concordância verbal, há 

nuances de dupla possibilidade de variação de concordância como em quando o 

sujeito é “um e outro”:  

 

(20) Um e outro é meu irmão ou um e outro são meus irmãos. (Júlio 

Ribeiro 1881:259) 

 

Ou ainda quando o sujeito é coletivo partitivo:  

 

(21) A maioria dos gregos pedia (ou pediam) a paz. (João Ribeiro 

1920:147). 

 



38 

 

Ou também quando o sujeito da terceira pessoa é o pronome “tudo”:  

 

(22) Tudo são flores ou tudo é flores no presente. (Cegalla 2010:463) 

 

Outras regras de concordância verbal podem ser geradas por diversos 

fatores como: precedência de pessoa verbal (“Eu e tu iremos à cidade” - Pereira 

1945:238), proximidade com o substantivo (“O general com todos os seus 

soldados padecia ou padeciam grande fome” – Júlio Ribeiro 1881:259), 

concordância com a ideia, dentre outras. O fato é que há uma complexidade 

muito grande nas regras de concordância elencadas pelas gramáticas em 

sentenças de sujeito composto (com mais de um sujeito). Nos parece que 

Pereira (1945), captou bem essa diversidade de regras de concordância verbal 

expondo a reflexão de Vasconcelos: 

 

A concordância do verbo com o sujeito, observa o Sr. 
Vasconcelos, em sua gramática histórica, obedece atualmente a 
leis muito variadas e complexas, tendo sido isto o resultado do 
trabalho evolutivo da língua. No antigo português passava-se 
tudo mais simplesmente. Sendo o sujeito composto ou múltiplo, 
o verbo concorda geralmente com o mais próximo; sendo um 
coletivo, empregava-se o verbo ordinariamente no plural, 
concordando com a ideia que era plural e não com o vocábulo 
que era singular, exs.: Os céus, o mar e a terra APREGOA a 
glória de Deus. Compadecei-vos de tôda esta gente que 
MORREM de fome. (Pereira 1945:238-239) 

  

De todo modo, a regra que nos interessa é a regra geral de concordância 

verbal, pois as construções analisadas neste trabalho são construções com 

sujeito simples e ainda sem a presença de verbos de ligação. Esta regra geral de 

concordância verbal é praticamente universal nas gramáticas analisadas neste 

trabalho, conforme podemos ver no quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Regra geral de concordância verbal (período pré-NGB) 

Autor Regra Geral 

Barros (1540:30) Concordánçia e hua cõveniencia de duas dições 
correspondentes hua á outra, [...] Em numero, e pessoa: 
como, o nominativo e verbo. 

Argote (1725):191 O verbo concorda em número, e em pessoa com o nome, 
que lhe serve de nominativo. 

Lobato(1770:197) Regra única - O Verbo na oraçao concorda com o seu 
nominativo em número  e pessoa.  

Barboza (1822:373) Todo o verbo da proposição concorda em numero, e em 
pessoa com o sujeito da mesma, claro ou oculto. 

Constancio (1831:210) He quase escusado dizer que o verbo da proposição 
concorda em numero e pessoa com o sujeito da mesma, 
expresso ou subentendido. 

Sotero dos Reis 
([1866]1871:174) 

O verbo, concorda com o sujeito em pessoa e numero, 
acommodando-se pela fórma á pessoa e numero do 
sujeito. 

Júlio Ribeiro 
(1881:258) 

O verbo concorda com o sujeito em numero e pessoa. 

Pacheco e Lameira 
(1887:424) 

Em regra, o verbo concorda com o sujeito em numero e 
pessoa. 

João Ribeiro 
([1887]1920:147) 

Regra geral.—O verbo concorda em numero e pegioa com 
o sujeito. 

Gomes 
([1887]1913:267-268) 

Regra fundamental. — O verbo concorda com o sujeito 
em pessoa, numero e genero. O verbo concorda em 
genero, quando estiver no          participio passado com o 
sujeito próprio. 

Ernesto Ribeiro 
([1890]1915:605) 

o verbo concorda com o sujeito a que se refere em 
numero e pessôa. 
 

Maciel 
([1894]1914:286) 

Concordância verbal é a conformidade da flexão verbal 
com o numero e a pessoa do sujeito. 

Pereira 
([1907]1945:237) 

Regra geral – o verbo concorda com o sujeito em número 
e pessoa de sorte que o número e a pessoa do sujeito 
determinam o número e a pessoa do verbo. 
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Quadro 2 – Regra geral de concordância verbal (período pós-NGB) 

Autor Regra geral 

Kury (1960:95) Em português há concordância [...] do verbo com o 
seu sujeito em número e pessoa. 

Almeida (2009:441) Regra Geral – O verbo concorda com o sujeito em 
número e pessoa. 

Lima (2008: 388) Havendo um só núcleo (sujeito simples) com ele ee 
concorda o verbo em pessoa e número. 

Cegalla (2010:450) O Sujeito sendo simples, com ele concordará o verbo  
em número e pessoa. 

Luft (2008:43) O Verbo concorda com o sujeito em número e em 
pessoa. 

Cunha e Cintra 
(2007:510) 

A variabilidade do verbo para conformar-se ao 
número e à pessoa do sujeito. 

Bechara (2005:543) Diz-se concordância verbal a que se verifica e 
número e pessoa entre o sujeito (e às vezes o 
predicativo) e o verbo da oração) 

Faraco e Moura 
(2003:434) 

O verbo da oração sempre concorda com o sujeito 
em pessoa e número. 

 

Conforme podemos constatar, a regra geral de concordância verbal é 

universal, mas ela em si não é suficiente para gerar a norma de uso das 

construções estudadas neste trabalho. Se por um lado, a norma de uso de uma 

sentença como “Os meninos chutaram a bola” é fixada pela aplicação direta da 

regra geral de concordância verbal, associada à noção de sujeito das 

gramáticas,  por outro lado, isto não ocorre em sentenças como “há maçãs na 

mesa” ou “quebraram-se os vasos”, pois há divergências doutrinárias e 

dificuldades na identificação do sujeito destas sentenças. Se há dúvidas na 

identificação do sujeito, não se pode aplicar diretamente a regra de geral de 

concordância verbal que é definida pelas gramáticas como a concordância entre 

o verbo e o sujeito. Deste modo, o que investigaremos neste trabalho é o método 

e o raciocínio gramatical empreendido pelos autores da gramaticografia de 

língua portuguesa para a aplicação da regra geral de concordância verbal com 

vistas à fixação da norma de uso destas construções. Apenas destacamos que, 

considerando que para a aplicação da regra geral de concordância verbal 

depende-se da definição de sujeito, a dificuldade das gramáticas, como veremos 

a seguir, não está na aplicação da regra geral de concordância verbal, mas na 

identificação de sujeito. 
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 3.3.2 Sujeito 

 

Conforme já mencionamos anteriormente, a seleção das construções com o 

verbo haver “existencial” e a construção com a partícula SE, como tema desse 

trabalho, se deu pelo fato de verificarmos na gramaticografia de língua 

portuguesa uma dificuldade na identificação do sujeito nestas construções. Se 

por um lado não há divergência nem polêmica nas obras gramaticais quando se 

trata de identificar o sujeito em uma sentença do tipo, 

 

(23) O menino comprou uma bola. 

 

Por outro lado, sentenças do tipo: 

 

(24) havia muitas pessoas naquela festa.  e; 

(25) consertam-se relógios.  

 

geraram distintas opiniões e diferentes doutrinas por parte dos autores da 

gramaticografia de língua portuguesa, para identificarem os seus sujeitos. 

Considerando ainda que o propósito deste trabalho é investigar o método e a 

explicação gramatical para a construção da norma de uso destas construções, e 

que esta está submetida à regra de concordância verbal, interessa-nos também 

examinar a definição de sujeito das obras, uma vez que a aplicação da regra 

geral de concordância verbal (o verbo concorda com o sujeito em número e em 

pessoa) depende da definição de sujeito. 

 

Podemos dizer que uma primeira idealização da noção de sujeito e sua 

contraparte que é o predicado, já se esboça na obra Crátilo de Platão, quando 

divide as partes do discurso em nome (ónoma) e verbo (rhêma). Na obra de 

Aristóteles este par de termos ganhará os contornos de dois conceitos que serão 

praticamente universais da tradição gramatical: o de sujeito (hupokeimenon) e 

predicado (Kategorema). Segundo Colombat et Al. (2010:93), o termo predicado 

significa na obra Categoria de Aristóteles, “O que é dito a propósito de”. Já o 

termo sujeito significa “O que é colocado na base”. 
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Em Da Interpretaçao de Aristóteles encontramos a seguinte definição de 

verbo (rhêma):  

 

O verbo é o que não apenas transmite uma significação 
particular, como também possui uma referência temporal. 
Nenhuma parte por si mesma tem um significado. Ele indica 
sempre que alguma coisa é dita ou predicada de outra coisa. 
(Aristóteles 2010:83) 
 

Portanto, para Aristóteles, este par de termos, nome e verbo, sujeito e 

predicado, se imbricam em uma relação de “algo que é dito” (verbo) sobre 

“alguma coisa” (nome). Os estóicos, em seus estudos sobre as proposições26 

(axioma), também discorreram sobre os binômios nome/verbo e 

sujeito/predicado. Segundo Neves (1987), 

 

As proposições simples são formadas de um sujeito expresso 
por um substantivo ou pronome e de um predicado expresso 
por um verbo. O predicado por si só é um lektón incompleto que 
requer um sujeito. Em Diógenes Laércio está a definição estóica 
do predicado: “aquilo que é enunciado de alguma coisa ou ainda 
uma ação ligada a uma coisa ou coisas (segundo Apolodoro) ou 
ainda uma enunciação incompleta, construída com um caso reto 
para exprimir um julgamento”. O conjunto do sujeito e do 
predicado forma um lektón completo ou uma proposição 
simples. (Neves 1987:86) 

 

Vemos que tanto Aristóteles quanto os Estóicos definem o predicado 

praticamente da mesma forma, como “algo que é dito” ou “que é enunciado” de 

“alguma coisa”, que é o seu sujeito. 

 

Posteriormente, os estudos da latinidade, em suas principais obras, como as 

de Donato e Prisciano, segundo Colombat (2017), deram maior ênfase ao 

binômio verbo-nome do que ao de sujeito e predicado. De todo modo, estes dois 

pares acabaram por se tornar quase que indissociáveis na tradição gramatical. A 

gramática de Port-Royal (1660) também testemunha este fato: 

 

                                                   
26   Segundo Neves (1987:85) a proposição é “autotelés” (“que tem expressão prefeita”). 
Ainda segundo Neves (1987:85),discorrendo sobre os estudos estóticos sobre a linguagem diz 
que “A proposição propriamente dita é a afirmação de alguma coisa que se demonstra como 
verdadeiro ou falso.” 
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Contudo é bom assinalar alguns princípios gerais, que são de 
largo uso em todas as línguas. O primeiro, que nunca existe um 
nominativo que não tenha relação com algum verbo expresso ou 
subentendido, porque não fala só para indicar o que se concebe, 
mas para expressar o que se pensa sobre aquilo que se concebe, 
o que se indica no verbo. O segundo, que não há também verbo 
que não tenha seu nominativo expresso ou subentendido, 
porque, sendo próprio do verbo afirmar, é indispensável haver 
alguma coisa de que se afirme, que é o sujeito ou o nominativo 
do verbo. (Arnauld e Lancelot [1660] 2001:126) 

 

Deste modo, estas e outras obras da antiguidade clássica, e posteriormente 

dos estudos gramaticais latinos, estabeleceram as noções de sujeito e predicado 

que viriam a compor o quadro doutrinário da gramaticografia de língua 

portuguesa. Observando as obras analisadas neste trabalho, podemos verificar 

que a definição de sujeito é praticamente universal: 
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Quadro 3 – Definição de Sujeito nas obras analisadas (período pré-NGB) 

Autor Sujeito 

Barros (1540:II) Chamã os latinos ao primeiro cáso, Nominativo, por ser o 
primeiro que nomea a cousa. 

Lobato(1770:200) O nominativo significa o agente da oração, isto he, o 
sujeito, ou cousa, que exercita a significação do verbo. 

Figueiredo ([1799] 
1827:95) 

Falando sobre as partes da oração diz: “As primarias ou 
essenciais são o verbo ou acção, e o nome ou sugeito da 
acção” 

Silva (1806:82) Sujeito, de quem se afirma, o qual deve ser um nome só, 
ou modificado por articulares, e atributivos. 

Barboza (1822:363) Exprime a pessoa ou couza, da qual se diz e enuncia 
alguma couza  
 

Constancio 
(1831:204-205) 

O agente ou o nominativo pode ser um nome, ou 
substantivo, só ou ligado com seu  attributo. 

Sotero dos Reis 
([1866]1871:169) 

Sujeito, é a pessoa ou cousa a que se attribúe alguma 
qualidade: é a idéa principal, o objeto do juízo. 
 

Freire da Silva 
([1875]1906) 

Sujeito é a pessoa ou cousa a que convem alguma 
qualidade: é a idéa principal, o objeto do juízo. 

Grivet (1881:14) Sujeito é a palavra ou conjunto de palavras que rege ao 
verbo em numero e pessoa. 

Júlio Ribeiro 
(1881:199) 

Toda a sentença consta de dous elementos:1) o que 
representa a cousa a cujo respeito se falla: chama-se 
sujeito.  

Pacheco e Lameira 
(1887:420-424) 

A proposição compõe-se de termos essências (sujeito e 
predicado [...] O sujeito de uma proposição póde ser 
expresso por um substantivo, pronome, por outra 
qualquer palavra substantivada, ou ainda por uma outra 
oração. 

João Ribeiro 
([1887]1920:145) 

Sujeito é o ser de que se affirma alguma cousa 

Gomes 
([1887]1913:250) 

Sujeito é o ser a que se refere a acção, phenomeno ou 
estado expresso pelo predicado. 

Maciel 
([1894]1914:254) 

Sujeito é o ser de quem se diz alguma cousa. 

Pereira 
([1907]1945:218) 

Sujeito é o membro da proposição do qual se declara 
alguma coisa. 

Said Ali (1923:173) Sujeito denota o ser a proposito do qual se declara 
alguma coisa. É expresso por um nome ou um pronome. 
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Quadro 4 – Definição de Sujeito nas obras analisadas (período pós-NGB) 

Autor Sujeito 

Kury (1960:99) Sujeito é, pois, o ser de quem se diz algo. 
Brandão (1963:16) Sujeito é o ser ao qual se atribui o enunciado verbal ou 

nominal do predicado 
Almeida (2009:410) Sujeito de um verbo é a pessoa ou coisa sobre a qual se 

faz alguma declaração. 
Lima (2008:234) Sujeito: o ser de quem se diz algo. 
Cegalla (2010:324) Sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. 
Luft (2008:46) Sujeito – ser de quem se diz alguma coisa. 
Cunha e Cintra 
(2007:136) 

Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. 

Bechara (2005:409) Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que 
estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal 
para constituir uma oração. 

Faraco e Moura 
(2003:434) 

Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. 

 

Assim como a regra geral de concordância verbal, podemos dizer que a 

definição de sujeito, com exceção27 única da definição proposta por Grivet 

(1881), é também praticamente homogênea nas obras analisadas neste trabalho 

e remetem a uma definição comum, que poderíamos parafrasear como sendo “O 

assunto (pessoa, coisa, ente) sobre o qual se fala”. Esta noção de sujeito, 

praticamente universal nas gramáticas, será utilizada de modos distintos pelos 

autores, para análise das construções objeto de nosso estudo, conforme veremos 

ao longo do trabalho. 

 

 3.3.3 Solecismo 

 

Outro termo fundamental na metalinguagem utilizada pela tradição 

gramatical é o solecismo. A disciplina gramatical teve, desde seus primórdios, 

conforme nos aponta Baratin (2017), a noção de correção como núcleo de sua 

atividade. A necessidade de construção de um padrão ideal de uso linguístico 

                                                   
27 A definição de sujeito de Grivet (1881) é uma exceção porque se afasta da definição tradicional 
de sujeito,  aristotélica, que identifica o sujeito com o termo que representa o assunto sobre o 
qual se fala, e inaugura, dentre as obras analisadas neste trabalho, uma definição de sujeito que 
se torna dependente da relação de concordância com o verbo. Destacamos que esta definição de 
sujeito será adotada posteriormente nos estudos sobre a linguagem da corrente gerativista. 
Contudo, as gramáticas de caráter normativo, como as gramáticas pós-NGB examinadas neste 
trabalho, mantiveram a definição da tradição. 
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criou ao mesmo tempo sua contraparte, ou seja, os usos desviantes deste 

padrão. Retores e gramáticos antigos, gregos e romanos, classificavam os 

desvios em dois tipos: virtuosos e viciosos. Eram denominados desvios virtuosos 

os metaplasmos e as figuras, desvios cometidos pelas atividades de poetas e 

oradores. Eram considerados desvios viciosos, ou erros, o barbarismo e o 

solecismo, cometidos pelo restante dos usuários da língua. O trabalho de Fortes 

(2012:153) nos aponta este fato: 

 

Para ilustrar, também Donato e o próprio Sacerdos, citado há 
pouco, revelam o fato notório de que determinado solecismo 
pode ser uma figura, se empregado no contexto da poesia. Em 
sua Ars, Sacerdos (Sac., GL VI, 450,24-451,2) afirma: “estas 
expressões, se ditas por nós, são vícios; se forem ditas por 
poetas e oradores, nós a chamamos de esquemas, isto é, 
figuras”139. E Donato (Ars, GL IV, 394,23-24): “Solecismo na 
oração em prosa, na poesia, é chamado de figura”140.  (Fortes 
2012:153. Grifos nossos) 

 

Um dos testemunhos mais antigos de registro da definição de solecismo está 

na obra Retórica a Herênio, da década de 80 a.C, de autor desconhecido, 

conforme citado em Desbordes (2007:92, apud. Fortes 2012:204): 

 
Porque se deve examinar a elocução nesses gêneros, foi dito e 
vejamos agora que sorte de coisas uma elocução apropriada e 
completa deve apresentar. Para ser inteiramente apropriada ao 
orador, a elocução deve conter três coisas: elegância, 
composição e dignidade. Elegância é o que faz com que certa 
passagem pareça ser dita de forma pura e clara. Ela se reparte 
em correção [Latinitas] e clareza. A Latinitas é o que mantém a 
língua pura, dela removendo todos os vícios. Os vícios na 
linguagem, porque a tornam menos latina, podem ser de dois 
tipos: solecismo e barbarismo. Há solecismo quando não se 
concatena bem a palavra seguinte às outras palavras. Há 
barbarismo quando, no interior das palavras, algo se produz 
viciosamente. Podemos evitar tais coisas por intermédio do 
sistema [ratio] que abordaremos de forma clara na arte 
gramatical. (Desbordes 2007:92, apud. Fortes 2012:204) 

 

Se por um lado o barbarismo é uma produção viciosa, ou erro, no interior 

da palavra, de outro lado o solecismo é um erro na concatenação das palavras, é 

erro na dimensão do enunciado, portanto, é um erro de sintaxe. Segundo nos 

aponta Leite (2007:40), a definição de solecismo surge com os estudos estóicos 

sobre a linguagem: “A primeira definição específica e propriamente linguística, 
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técnica, do solecismo surge no quadro da teoria estóica, segundo a descrição 

de Diógenes Laércio (VII, 59)”. 

 

O solecismo foi abordado por diversos28 autores da antiguidade clássica. O 

texto de Quintiliano, também discorre sobre o solecismo: 

 

Quanto ao vicio que acontece com os graus, como magnum 
peculiolum, haverá os que o consideram um solecismo, porque 
pela forma normal se teria usado o diminutivo:tenho uma 
dúvida em chamá-lo preferentemente de impróprio, pois há 
incorerência na significação; realmente, o vício do solecismo 
não reside na significação, mas no sistema. (Quintiliano 
2015:115) 

 

Os autores modernos, em continuidade a esta tradição gramatical, também 

trabalharam com a noção de solecismo, que passariam a conferir-lhe um papel 

central com o desenvolvimento e a valorização da sintaxe, conforme podemos 

ver na obra de Francisco Sánchez de Las Brozas, Minerva (1587, apud Hackerott 

1994:10): 

 
"Ouvi a Minerva: criou Deus o homem participante da razão, a 
quem, porque quisera que fosse sociável, lhe deu a língua como 
um grande dom; e, para aperfeiçoar a língua, lhe mostrou três 
trabalhadores: o primeiro é a Gramática, que retira da oração os 
solecismos e os barbarismos; o segundo é a Dialética, que 
trata da verdade da língua, e o terceiro é a Retórica, que indaga 
apenas sobre o ornamento da língua." (Minerva, ed. 1733, p.15. 
Apud Hackerott 1994:10. Grifo nosso.) 

 

Como podemos observar, combater o solecismo, ao lado do barbarismo, 

passa a ser a finalidade da gramática, para autores como Sánchez de Las Brozas. 

Vale destacar que o modelo gramatical greco-latino legou à posteridade noções, 

como a do solecismo, que permaneceram praticamente intactas durante 

milênios. Por exemplo, verificamos que na gramatica filosófica, datada de 1822, 

                                                   
28  “Quintiliano, Donato, Diomedes e a maioria dos grammatici Latini abordaram a 
questão do solecismo, considerando sua diferença do barbarismo e, eventualmente, sua 
classificação [...] De fato, em uma breve pesquisa, poderemos elencar que a questão do 
solecismo comparece também em Sacerdos (GL VI, 449,15-451,2), Carísio (GL I, 266,15-270,21) 
e nos comentadores de Donato: Sérvio (GL IV, 445,35-44721) e Pompeu (GL V, 288,22-
292,39)”. (Fortes 2012:151) 
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Jerônimo Soares Barboza define solecismo citando o texto de Quintiliano, autor 

latino do século I d.C.: 

 

Segundo Quintiliano (I,5), há solecismo em qualquer oração de 
hum sentido total, quando nella se põe adiante alguma palavra, 
que não condiz nem concorda com seus antecedentes. Todo 
solecismo pois he hum erro de syntaxe, ou de 
concordancia, ou de regencia; mas daquela principalmente. 
(Barboza 1822:385) 

 

Deste modo, a gramaticografia de língua portuguesa segue na esteira do 

horizonte de retrospecção das ideias linguísticas das obras da cultura greco-

latina. João Ribeiro (1889:295) também definirá solecismo de modo semelhante 

ao de Barboza (1822): “O solecismo é um vicio syntactico commettido quando 

se não observa a concordancia ou a colocação grammatical dos vocábulos”. É 

interessante notar também que dentre os exemplos de solecismos citados pelos 

gramáticos, muitos deles incluem a construção do verbo haver “existencial”, 

quando esta construção é formada de substantivo no plural: 

 

Chamam-se vícios de linguagem as anomalias da língua, 
devidas á ignorância popular, ao desleixo do escritor subalterno, 
e ás vezes ao pedantismo clássico. Comprehendem os 
barbarismos e os solecismos [...] os solecismos consistem no 
emprego das construcções viciosas, contra a índole da língua. 
São pois, vícios syntacticos: tu sois, para tu, houveram 
homens. (Pacheco e Lameira 1887:503. Grifos nossos.) 

 

Também na obra de Pereira (1945:277) encontramos como exemplo de 

solecismo a construção com o verbo haver “existencial”: “Solecismo é qualquer 

erro sintático de concordância ou regência. Exs.: Haviam muitas senhoras na 

sala, por havia muitas senhoras”. Encontramos ainda na Grammatica 

Descriptiva de Maximino Maciel (1914) outra terminologia para o conceito de 

solecismo, ao qual ele denomina de cacologia e inclui em sua lista de “erros de 

syntaxe” tanto a construção com o verbo haver “existencial” pluralizada quanto 

a construção com SE flexionada no plural: 

 

Cacologia é qualquer erro de construção em que se transgridam 
as regras de syntaxe originando-se expressões infensas á 
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linguagem correcta, ex.: ir na cidade, por ir á cidade; vende-se 
livros, por vendem-se; para mim vêr, em vez de para eu vêr; 
haviam festas, por havia festas; comprei ele, em vez de comprei-
o. (Maciel 1914:393;394) 

 

Contudo, esta terminologia utilizada por Maciel (1914) é exceção, 

considerando as gramáticas analisadas neste trabalho. Em geral, quando se fala 

de erro sintático, os gramáticos se referem à terminologia de solecismo, como 

em Gomes (1913:397): “Solecismo é erro de concordancia ou de regencia:  

(26) Nós vais, ellas irá.  

(27) Elle foi um dos que fez a questão.” 

 

Ou ainda em Júlio Ribeiro (1881:285): “O vicio syntactico chama-se 

solecismo, e consiste em infringir as regras da syntaxe, ex.:  

(28) “Nós vai—Para tu”, em vez de “Nós vamos—Para ti.” 

 

 3.3.4 Idiotismo 

 

Se temos de um lado o conceito de solecismo como erro de uso linguístico 

no âmbito da sintaxe, ou seja, um uso que infringe as regras gramaticais, de 

outro lado temos o conceito de idiotismo, que é também um desvio destas 

regras, contudo, um desvio já incorporado na língua e aceito pela norma 

gramatical. Freire da Silva (1906) discorre sobre esta relação: 

 

Os vícios opostos á pureza são: os arcaísmos [...] os neologismos 
[...] os solecismos, porque são construções viciosas contrarias ás 
leis da syntaxe recebida. Denominam-se corruptelas os 
solecismos de uso geral nas classes incultas; e idiotismo os 
que são aceitos por todas as classes da sociedade. (Freire da 
Silva 1906:404) 

 

Se, então, temos no solecismo um uso desviante, ou uma “corruptela”, 

originada nas “classes incultas”, no idiotismo temos um uso desviante aceito 

“por todas as classes da sociedade”, incluindo em “todas as classes” os escritores 

modelares, os autores de prestígio, que constituem a fonte de onde a gramática 



50 

 

extrai seus modelos visando a construção da norma. A ideia de idiotismo como 

infração sintática também aparece em outras obras como a de Pereira (1945): 

 

Idiotismo (greg. Idios = próprio) é o termo ou dição de uma 
língua que não tem correspondente em outra língua, ou, ainda, 
frases peculiares que se apartam das normas da sintaxe, sendo, 
porém, consagradas pelo uso de pessoas cultas. (Pereira 
1945:260) 

 

Pereira (1945) ainda inclui a construção com o verbo haver “existencial” em 

sua lista de idiotismos: 

 

O verbo haver, empregado no singular com sujeito 
indeterminado, pode ainda entrar como um idiotismo da língua 
como: há homens, houve frutas. Na mesma classe entra a 
anteposição do artigo ao possessivo: o meu livro os nossos 
pesares. Nota – São estes idiotismos convencionais, pois se 
observam construções análogas em outras línguas. 

 

Aqui verificamos certa incoerência no raciocínio gramatical de Pereira 

(1945) que define idiotismo como “o termo ou dição de uma língua que não tem 

correspondente em outra língua” para sem seguida dizer que a construção com 

o verbo haver “existencial” é um idiotismo “convencional” e que se “observam 

construções análogas em outras línguas”. De todo modo, podemos inferir que a 

definição de Pereira (1945) de idiotismo abarca duas noções distintas: a de erro 

sintático e de um uso particular da língua (que pode também ser encontrado em 

outras línguas), mas que não está associado a noção de erro. Nos parece que 

esta definição de idiotismo de Pereira (1945) decorre de uma definição mais 

antiga de idiotismo que encontramos em Argote (1725), para quem o idiotismo é 

“o modo particular de falar uma língua”. Argote (1725) também entende por 

idiotismo, 

 

 [...] os termos de falar da língua Portuguesa, que não têm 
conveniência, ou semelhança com a Gramática Latina, ainda 
que os tais modos de falar da língua Portuguesa se achem na 
Gramática de outras línguas vulgares, assim como na 
Castelhana, Italiana, etc.” (Argote 1725:258).  

 

Também em Pacheco e Lameira (1887) define-se idiotismo de modo 

semelhante ao de Pereira (1945), e cita também os “idiotismos convencionais”: 
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Idiotismo. — Dá-se este nome (do grego idiotismos = modo de 
fallar trivial, vulgar) ás dicções, aos factos grammaticaes, 
peculiares a uma lingua, mas que muitas vezes reagem á 
analyse. Os idiotismos germinam de preferencia na linguagem 
familiar e popular; mas — como pondera Longino — dão 
elegância e energia ao discurso, e delles se aproveitaram com 
vantagem escriptores clássicos e de boa nota. Os idiotismos são 
phrases construídas contra a etymologia e a syntaxe natural da 
lingua, e cuja significação é, em regra, arbitraria e convencional. 
Os idiotismos convencionaes coincidem em varias linguas : 
— schöne Fraue, a pretty woman, bonita mulher é o mesmo 
que femina formosa, apesar da inversão dos termos ; there are 
Bird, il est — il y a — des oiseaux, ha pássaros tem em outras 
linguas equivalentes lógicos. How do you do = comment vous 
portez-vous = como estaes? (Pacheco e Lameira 1887:508) 

 

Como poderemos constatar ao longo deste trabalho, a tradição gramatical 

trata a construção com o verbo haver “existencial”, na sua forma singularizada, 

de duas maneiras: ora como solecismo convertido em idiotismo, ora apenas 

como idiotismo. João Ribeiro (1889), analisando a construção com o verbo 

haver “existencial” também discorre sobre a relação solecismos e os erros 

“aprovados pelo uso”: 

 

Ha solecismos historicos, que estejam approvados pelo uso? 
Querem muitos que na expressão ha homens, exista um puro 
solecismo consagrado pelo uso e apoiam-se no facto 
incontestavel de que, em taes casos, o verbo haver adquiriu o 
sentido antietymologico de existir. (João Ribeiro 1889:295) 

 

Aqui João Ribeiro (1889) dialoga com autores como Freire (1842): 

 

Na concordância do verbo com o seu nominativo temos tambem 
um particular idiotismo no verbo Haver: porque nas terceiras 
pessoas do numero singular não concorda em numero com o 
seu nominativo [...] porque com todos os clássicos de nossa 
lingua se prova que o estar este verbo no singular, o seu 
nominativo Homens, ou iguarias no plural, é um idiotismo, e 
grammatica irregular, muito propria da nossa linguagem. 
(Freire 1842:69) 

 

Neste exemplo de Freire (1842) temos um solecismo convertido em 

idiotismo. Para Freire (1842) a construção com o verbo haver “existencial” é 

uma construção que infringe a regra de concordância verbal. Segundo este 

autor, o substantivo que acompanha o verbo haver é o seu sujeito, portanto, a 
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não concordância do verbo haver com seu sujeito configura erro sintático, mas 

que o uso frequente dos autores clássicos converteram em idiotismo ou em 

norma gramatical. Por outro lado, a definição de idiotismo não se restringe à 

noção de erro convertido em uso aceitado pelos clássicos, mas também em um 

“uso particular”, conforme definido em Argote (1725) e Pereira (1725). Esta 

noção de idiotismo como um uso particular da língua, não associado à noção de 

erro gramatical está também registrada na obra de Sotero dos Reis (1871): 

 

Ha na lingua portugueza um, verbo unipessoal, que se emprega 
quasi sempre com sujeito occulto, o verbo, Haver, com a 
significação de, existir [...] O emprego d'este verbo com 
sujeito occulto é um dos idiotismos da lingua, assim como o é 
tambem o do infinito pessoal, e o do verbo composto com o 
gerundio. (Sotero dos Reis 1871: 139. Grifos nossos.) 

 

Entendemos que aqui Sotero dos Reis (1871) considera o idiotismo como 

um “uso particular” da língua portuguesa, mas sem estar associado à noção de 

erro sintático, uma vez que para Sotero dos Reis (1871) o verbo haver concorda 

com um sujeito oculto na sentença. No entanto, o que percebemos é uma falta 

de explicação mais detalhada sobre este “uso” particular. O fato de o verbo 

haver ser empregado com sujeito oculto, nos parece pouco explicativo para 

distinguir um “uso particular” da língua em oposição a um “uso geral”.  

 

De todo modo, temos dois tratamentos para a noção de idiotismo nas obras 

analisadas neste trabalho. Para alguns, como Freire (1842) o uso do verbo haver 

“existencial” configura erro sintático abonado pelo uso, mas outros, como para 

Sotero dos Reis (1871), que analisa a construção de outro modo, o idiotismo se 

dá não em virtude de erro sintático, mas apenas em razão de um “uso 

particular” da expressão, como por exemplo o uso do verbo haver “existencial” 

com seu sujeito oculto. 

 

 3.3.5 Teoria da Elipse 

 

O termo elipse aparece como metalinguagem da disciplina da gramática 

desde os seus primórdios. Apolônio Díscolo, autor do século II d.C. já 
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mencionava em sua obra Da Sintaxe, a figura da elipse29. Se por um lado, a 

elipse foi, ao longo da tradição gramatical, tratada como figura, ou seja, como 

desvio virtuoso da linguagem, por outro lado, foi Francisco Sánchez de las 

Brozas (1587) em sua obra Minerva, que imprimiu importância capital sobre 

esta noção em seus estudos sobre a linguagem. Hackerrot (1984), descrevendo 

as regras apresentadas na obra de Sánchez de las Brozas (1587) para o uso da 

elipse, nos diz: “Estas regras mostram, como bem apontou Chevalier, que 

Sánchez deu à elipse, antiga figura de retórica, um papel gramatical de 

reconhecer na exceção a confirmação da regularidade da língua”. (Hackerrot 

1994:29) 

 

A figura da elipse, com o tratamento dado por Francisco Sánchez de las 

Brozas (1587), adquiriu status de teoria segundo alguns autores30, terminologia 

a qual passaremos a adotar. 

 

Em uma das primeiras gramáticas analisadas em nosso trabalho, a 

gramática de José dos Reis Lobato (1770), em sua introdução, também faz 

referência direta da influência da obra de Sánchez de las Brozas e também as 

das obras de Perizonio e Vossio, com relação à teoria da elipse: 

 
Se a alguem causar novidade este supplemento de palavras, será 
por desconhecer o uso da figura Grammatical Ellipse ; e se lhe 
parece muito extenso, maiores admittem os Grammaticos 
Latinos de melhor nota , pois usão de frases compridas , e ás 
vezes duras, para reduzirem á Syntaxe simples as orações 
figuradas, como se pôde ver em Sanches, Perizonio, e Vossio. 
(Lobato 1770:XL) 

 

A doutrina de Sanchez de las Brozas, contudo, foi o eixo condutor principal 

da obra de Lobato (1770), conforme seu próprio testemunho: 

 

Nas doutrinas segui, além de outros Grammaticos, ao 
doutissimo Sanches, nao só por serem tratadas filosoficamente 

                                                   
29  Ver Sánchez (1998) 

30  Ver Stefano (1982:32), discorrendo sobre a obra Minerva: “Em efecto, el libro entero 
está de algún modo tocado por la teoría de la elipsis, que es central no sólo em sentido 
cuantitativo, sino sobre todo em cuanto sínteses, ejemplo emblemático, de toda la 
argumentacion sanctiana”. E ainda sobre a teoria da elipse ver Giuliani-Puglielli (1975. Apud 
Stefano 1982:32) 
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com grande louvor dos homens doutos, mas tambem por 
mandar Sua Magestade Fidelissima, nas Instrucções para os 
Estudos, observar a erudita Minerva deste insigne Author. 
(lobato 1770: XLV,XLVI) 

 

Segundo Hackerott (1994:28) Sanchez de las Brozas (1587) define a elipse 

como “falta de uma ou várias palavras na construção correta”. Os autores da 

gramática de Port-Royal (1660) também definem elipse como falta, de um 

termo no discurso: 

 

O que elimina qualquer coisa do discurso se chama elipse ou 
falta; pois às vezes se subentende o verbo, o que é muito comum 
em hebraico, em que o verbo substantivo está quase sempre 
subentendido; por vezes o nominativo (nominativo é o sujeito 
verbal, na medida em que ele é o assunto, é denominado, 
nomeado, identificado; daí nominativo) como pluit, por Deus 
ou natura pluit (“Deus” ou “a natureza chove”). (Arnauld e 
Lancelot [1660] 2001:129) 
 

Em nosso trabalho, a teoria da elipse influenciou boa parte dos autores das 

obras gramaticais entre os séculos XVIII e XIX, no que se refere à análise da 

construção com o verbo haver “existencial”. Dentre as obras analisadas em 

nosso trabalho, a primeira obra a se apropriar das ideias contidas na teoria de 

elipse foi a Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de José dos Reis Lobato 

(1770). Conforme já mencionado, Lobato (1770) faz referência direta da 

influência da obra de Sanchez de las Brozas (1587) em sua Grammatica e ainda 

define elipse do seguinte modo: 

 

Ellipse he uma figura, de que usamos, quando na oração para a 
sua perfeita composição falta huma, ou mais palavras. Exemplo. 
Estou tratando da sintaxe figurada. Nesta oração para sua 
perfeita composição falta a palavra Eu que se sobentende, pois 
quer dizer: Eu estou tratando da sintaxe figurada. Usa-se da 
figura Ellipse, quando na oração o verbo não tem nominativo, 
ou accusativo expressão, e o adjectivo tem o seu substantivo 
oculto, e também quando se acha algum nome em ablativo sem 
ter antes de si a preposição que o rege; e em outras muitas 
ocasiões, por ser muito frequente o seu uso, pois por meio dela 
se evita a larga expressão de palavras, que já pelo contínuo uso 
de fallar se sobentendem, e suppoem sabidas, como v.g., 
quando saudamos a alguém, dizendo-lhe: Bons dias, já todos 
entendem de fóra estas palavras, ou outras semelhantes, Te dê 
Deos,  as quaes pelo uso de se não exprimirem, se alguem 
disser, fallará conforme as regras communs da Grammatica, 
mas não segundo o costume da língua. (Lobato 1770:233;234) 
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Vemos que Lobato (1770) confere grande importância à figura da elipse e a 

utilizará para analisar a construção com o verbo haver “existencial”. O Segundo 

autor, dentre as obras analisadas neste trabalho, a utilizar o recurso da elipse 

será Antonio Moraes Silva (1806) e a definirá assim, falado também da sintaxe 

figurada: 

 

Quando na composição não observamos as regras expostas, a 
sentença é incorreta. Mas ás vezes a incorrecção é apparente, e 
dá uma nova figura, ou apparencia á composição, que por isso 
se diz figurada. Estas semelhanças de incorrecção, ou Figuras 
procedem 1º da falta de algua palavra, que facilmente se suppre 
para a sentença ser completa; e a figura, que sentença toma pela 
dita falta, se diz Ellipse. (Silva 1806:103) 

 

Também, falando das figuras de sintaxe, define a elipse João Ribeiro 

(1889:290): “Ellipse é a que indica suppressão de um ou mais vocábulos na 

phrase”. Vemos que a todos é comum a ideia de elipse como um uso das 

sentenças em que há um termo faltante que pode ser recuperado em uma outra 

sentença. Portanto, ao longo do trabalho veremos com mais detalhes como se 

deu a aplicação da chamada teoria da elipse na gramaticografia de língua 

portuguesa. 
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 4. Descrição e análise das obras (período 

de 1540 a 1958) 

 

Neste capítulo examinaremos o conteúdo das obras que contribuíram ou 

que fizeram parte da gramaticografia de língua portuguesa até a instituição da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). Conforme já mencionado 

anteriormente, analisaremos o método e o raciocínio gramatical empreendido 

pelos autores para o estabelecimento da norma gramatical, ou suas regras de 

uso. Considerando ainda que a norma gramatical é sustentada pelos critérios de 

correção linguística da ratio e do usus, investigaremos o modo como estes 

critérios foram utilizados para o estabelecimento da norma em cada obra, para 

as duas construções analisadas neste trabalho. 

 

Destacamos inicialmente que apesar de o nosso contexto de análise das 

obras da gramaticografia de língua portuguesa ter como primeira obra analisada 

a obra de João de Barros (1540), este processo de gramatização tem um 

horizonte de retrospecção que remonta à antiguidade clássica e tem como 

matrizes as Tékhnaí gregas e as Ars latinas. Como não é escopo central do 

trabalho discorrer sobre esta herança grego-latina dos estudos gramaticais, não 

iremos nos debruçar e nos aprofundar sobre este tema, contudo, muitos 

trabalhos já foram realizados neste sentido e apontamos aqui as obras de 

referências nas quais nos ancoramos e sugerimos como leitura para maior 

aprofundamento sobre o tema.  Para o nascimento da gramática tradicional 

ocidental, resultado de uma produção cultural helenística31, situada na Grécia 

do século II a.C, com vistas à preservação da cultura helênica, há os trabalhos 

que consultamos de Baratin e Desbordes (1981), Neves (1987), Baratin (2017), 

Casevitz e Charpin (2011), Colombat (2017) e Leite (2007). Nestes trabalhos, 

avalia-se o contexto que precedeu ao surgimento da disciplina gramatical, 

apontando a literatura grega (poemas homéricos e as obras de Hesíodo e 

Píndaro) como marco de referência de reflexões sobre o logos (a linguagem). 
                                                   
31  Convencionou-se chamar de Helenístico o período que, sucedendo à época clássica, 
começa na morte de Alexandre (323 a.C.) e precede o período romano (146 a.C., data da tomada 
de Corinto pelos romanos). (Casevitz e Charpin 2011:24) 
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Neste momento da história ainda se desenvolve uma atividade epilinguística, ou 

seja, uma reflexão não teórica da linguagem. São observadas as relações entre a 

linguagem e o agir das pessoas, seu poder de persuasão e sua capacidade de 

registrar os feitos heróicos da civilização grega. As reflexões embrionárias sobre 

a linguagem avançam no pensamento da atividade sofística, que visava a 

persuasão, e a vitória das disputas da arte política. Em geral são observações de 

uso da linguagem com a finalidade prática de vencer os debates. Contudo, já há 

entre os sofistas, sobretudo em Protágoras, que distingue quatro espécies de 

frases e os gêneros dos nomes, um embrião de uma futura sistematização 

gramatical da linguagem. Das reflexões sobre a linguagem no âmbito da 

sofística passa-se a discuti-la no campo da filosofia. É na obra de Platão, o 

Crátilo, que as questões sobre a linguagem têm um tratamento que já se desloca 

para questões propriamente linguísticas. Já se visualiza as partes do discurso 

com a divisão inicial entre nome (ónoma) e verbo (rhêma). Com as obras de 

Aristóteles já se classificam os sons articuláveis (stoicheîon), a sílaba (syllabé), a 

conjunção (sýndesmos), o caso (ptósis) e os sons significativos (ónoma e 

rhêma) que compõem o enunciado (logos). Após os estudos de Platão e 

Aristóteles, no contexto da cultura helênica, passa-se para o período histórico da 

civilização helenística. Com o declínio da pólis, a perda de hegemonia de atenas 

e a descentralização cultura do mundo grego, surge a necessidade de 

preservação deste patrimônio cultural e é nesse contexto que se dá a 

contribuição da filosofia estóica para os estudos da linguagem. Serão os estóicos 

que apresentarão uma teoria do signo, com as noções de significante (semaînon, 

phoné) e significado das (semainómenon). Também apresentarão uma doutrina 

da proposição (axioma) formada pelo sujeito e pelo predicado, definido como 

“aquilo que é enunciado de alguma coisa”. Os estóicos também contribuem 

com reflexões sobre a dicotomia analogia e anomalia. A crença em relações 

necessárias entre as formas léxicas e os conceitos, ou ainda a regularidade das 

formas linguísticas era denominada analogia. Os desvios e irregularidades das 

formas eram considerados anomalia.  

 

O conceito de analogia será fundamental para a gramática e constituirá o 

seu fundamento, pois é a partir da busca de regularidades e de um padrão de 
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uso linguístico que construirá a noção de norma gramatical. Em Neves (1987), 

temos: 

 

O princípio estóico de que não é toda linguagem que é obra da 
natureza, mas apenas a linguagem certa, pressupõe uma busca 
deliberada da orthétes. Diógenes Laércio cita livros de Crisipo 
que tratam do problema do consenso, aproximadamente aquilo 
que hoje chamamos norma linguística. Insistem os estóicos nas 
qualidades da linguagem: clareza, concisão, conveniência, 
propriedade, e especialmente, helenismo, isto é, o uso da 
expressão autenticamente grega, não comprometida pelo 
estranho. (Neves 1987:97-98) 

 

E ainda, 

 

Linguagem correta, considerada padrão, o helenismo é a 
concretização da analogia linguística. Empregar a linguagem 
helênica é por em prática a analogia linguística. O problema da 
analogia em si e por si é lógico, mas a analogia, passando para o 
terreno linguístico como tal, concretiza-se no padrão que 
representa o helenismo e chega a significar a própria língua 
grega. A exposição dos fatos dessa língua é, afinal, a gramática. 
(Neves 1987:99) 

 

Este é o momento de surgimento da disciplina gramatical. Após a 

desintegração político-social do mundo grego, helênico, há a necessidade de 

preservação deste patrimônio cultural que desemboca em uma intensa atividade 

filológica de recuperação, análise, compreensão e padronização dos textos 

clássicos gregos. Essa atividade filológica foi gestada principalmente no centro 

de produção cultural de Alexandria. Os estudiosos e eruditos de Alexandria que 

se dedicavam à explicação das palavras, ao estudo dos sinais gráficos, das 

flexões e buscava um padrão de formas linguísticas foram chamados de 

grammatikós. Estes foram os responsáveis por destacar a linguagem do terreno 

filosófico para considerá-la como um objeto autônomo digno de reflexão. 

Dentre os gramáticos da escola de Alexandria será Dionísio o Trácio (Século II-I 

a.C.) quem organizará a arte da gramática e será considerado como o modelo 

inaugural de gramática, intitulada téchne grammatiké, do mundo ocidental. 

 

Outro marco na história da gramática tradicional ocidental é a obra de 

Apolônio Díscolo, gramático grego que viveu na primeira metade do século II 

d.C.. Se de um lado a téchne de Dionísio o Trácio inaugura a gramática como 
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obra sistematizada, com objeto próprio de reflexão e um método de organização 

de seus conteúdos, a obra de Apolônio Díscolo será a pioneira nos estudos sobre 

a sintaxe. A obra de Dionísio abrigou apenas a fonética e a morfologia, 

analisando os elementos da língua isoladamente, ao passo que a obra de 

Apolônio Díscolo, Da Sintaxe, relaciona os termos do discurso e investiga a 

natureza e as propriedades destas relações. Podemos dizer que a obra de 

Dionísio opera no domínio das partes do discurso (tà mére lógou) e que a obra 

de Apolônio Díscolo atua no domínio do próprio discurso ou, em outros termos, 

da oração completa (autotelès logos). 

 

No domínio latino vieram as artes, nomenclatura correspondente às 

tekhnai dos gregos. Dentre as artes gramaticais latinas, merece destaque o 

manual de Donato, autor do século IV d.C., que influenciou a tradição 

gramatical ocidental com conceitos e seu modelo de método. A obra de Donato, 

apesar da grande influência exercida na tradição, enfatizou mais os conteúdos 

no âmbito da morfologia do que da sintaxe. O conjunto doutrinário da obra se 

restringe a análise e categorização das partes do discurso e seus acidentes. O 

fato é que a obra de Donato faz parte deste horizonte de retrospecção da 

gramatização das línguas vernáculas, conforme nos aponta Colombat et Al.: 

 

[...] o modelo das gramáticas elaboradas durante o período 
antigo constitui-se em modelo de referência a partir do qual se 
podia proceder à descrição de outras línguas. As gramáticas dos 
vernáculos foram assim elaboradas a partir de uma operação de 
transferência do modelo da gramática latina e de suas 
categorias[...] (Colombat et Al. 2017:140) 

 

Outro autor importante para a constituição da tradição gramatical ocidental 

foi Prisciano de Cesaréia, autor do século VI. Sua obra Instituições Gramaticais 

renovou os estudos latinos conferindo maior peso aos estudos sobre a sintaxe. 

Segundo Colombat et Al. (2017:143) as “compilações teóricas” de Prisciano 

“alimentam a reflexão gramatical durante toda a Idade Média e deram 

origem a um número considerável de comentários”. Também nos cita um 

exemplo prático da obra de Prisciano na tradição gramatical dos vernáculos, 

como francês: 
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Podemos ver isso com um exemplo preciso e emblemático como 
o da descrição dos tempos verbais. O edifício teórico que os 
autores das gramáticas francesas elaboraram a partir do século 
XVI empresta sua organização conceptual do capitulo que 
Prisciano consagra ao tempo. Colombat et Al. 2017:143) 

 

Portanto, é a partir destes modelos de conceitos e métodos de análises 

contidos na tradição greco-latina que serão constituídas as primeiras descrições 

das línguas vernáculas. Há ainda três32 correntes que versaram sobre a questão 

das noções universais inerentes a todas as línguas e que influenciaram também 

os modelos de gramatização dos vernáculos: a gramática especulativa medieval, 

as gramáticas latinas da Renascenças (Sanctius e Scaliger) e a gramática de 

Port-Royal. Segundo Hackerott (1994) a obra de Francisco Sanchez de la Brozas 

(1572), a Minerva, e gramática de Port-Royal (1660), de Antoine Arnauld e 

Claude Lancelot, foram duas matrizes que nortearam aos primeiros gramáticos 

da língua portuguesa. Deste modo, os modelos teóricos greco-latinos, a 

gramática especulativa medieval, as gramáticas latinas da Renascença e obra de 

Port-Royal constituíram uma tradição gramatical que influenciou e desembocou 

na gramaticografia de língua portuguesa, a qual passaremos a descrever e a 

analisar. 

 

 4.1 João de Barros (1540) 

 

 4.1.1 Construção com a partícula SE 

 

Considerando que a primeira gramática da língua portuguesa, de Fernão 

de Oliveira (1536), praticamente não trata de questões de sintaxe, podemos 

dizer é a Grammatica da lingua Portuguesa, de João de Barros (1540), a 

primeira a tratar, de fato, de aspectos sintáticos da língua. É uma obra inaugural 

neste sentido e, apesar de não se aprofundar no tratamento de algumas 

questões, como a construção com a partícula SE, nos traz o embrião das 

reflexões que serão objeto de polêmica por alguns séculos na gramaticografia de 

                                                   
32  Ver Colombat (2017:172;175) 
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língua portuguesa. A construção com a partícula SE é abordada da seguinte 

maneira por Barros (1540): 

 

Chamam os latinos verbo impessoal, todo aquele que se 
conjuga pelas terceiras pessoas do número do singular, e não 
tem primeira nem segunda pessoa. Estes verbos impessoais 
são de duas maneiras, a uns chamam de voz ativa, e 
outros da voz passiva. Os da voz ativa acerca de nós são 
releva, cumpre, convém, acontece, e outros semelhantes... A ti 
releva aprender ciência, e a mim convém dar 
doutrina. Estes verbos conjugam-se por todos os tempos e 
modos, com este caso dativo, dizendo. A mim, a ti, a ele, a nós, 
a vos e a todos os homens releva, cumpre, convém, falar 
verdade. Os verbos impessoais da voz passiva, acerca 
dos latinos, sempre denotam ação com generalidade de 
obrar: e propriamente vem de todos os verbos neutros 
absolutos. Nós não temos estes verbos, mas quando 
falamos por este modo, tomamos o verbo em a terceira pessoa 
do singular, e este pronome da terceira pessoa, SE, e 
reciprocando dizemos, no paço se pragueja fortemente. 
(Barros 1540:19. Grifos nossos.) 

 

O exemplo trazido por Barros (1540) não é exatamente o exemplo de 

construção com SE o qual estamos analisando. A construção com SE que 

analisamos, conforme já mencionado, tem uma estrutura de verbo transitivo 

direto-não reflexivo. O exemplo trazido por Barros (1540) é constituído por 

verbo intransitivo. O que nos interessa no exemplo de Barros é o caráter de 

indeterminação que ele atribui ao “verbo impessoal” acompanhado da partícula 

SE. A despeito da descrição um pouco confusa que nos faz Barros (1540), 

dizendo que os verbos impessoais da voz passiva vem de todos os verbo neutros, 

sendo que o verbo neutro, para Barros (1540), “não se pode converter ao modo 

passivo e cuja ação não passa em outra coisa”, entendemos que o exemplo do 

qual trata Barros (1540) é de um verbo intransitivo, que, acompanhado da 

partícula SE, transmite uma ideia de “generalidade de obrar” ou de 

indeterminação do agente da ação verbal. 

 

Deste modo, o trabalho de Barros (1540) referente à construção com a 

partícula SE é puramente descritivo e classificatório, ou em outros termos, trata 

a questão apenas sob a perspectiva categorizante da gramática. Não há aqui um 

tratamento da norma gramatical, portanto não há também abordagem dos 
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critérios de correção da ratio e usus para a validação de uma norma. Contudo, 

extraímos da obra de Barros (1540) esta primeira ideia de indeterminação do 

agente da ação verbal vinculada à partícula SE. 

 

Por fim, esclarecemos que não encontramos uma reflexão de Barros (1540) 

sobre a construção com o verbo haver “existencial”. 

 

 4.2 Duarte Nunes de Leão (1576 e 1606) 

 

 4.2.1 Construção com a partícula SE 

 

Duarte Nunes de Leão publicou duas obras que abordam as construções 

com a partícula SE. O interessante a se notar é que este autor se posicionou, 

doutrinariamente, de modo diferente em cada uma destas obras. A primeira 

obra é a Orthographia da Lingoa Portuguesa, datada de 1576, em que se 

discorre sobre a partícula SE da seguinte maneira: 

 

Que esta partícula, SE, junta aos verbos da terceira pessoa do 
singular, de qualquer tempo, faz que signifiquem 
passivamente ou impessoalmente, per arrodeo, por falta 
de palavras, de que a lingoa Hespanhol carece. Porque em lugar 
de amatur, & amabatur, impessoal, dizemos amase, & 
amávase, & em lugar de amatur da voz passiva, dizemos 
também amase, em lugar de he amado, como dizemos, a 
virtude amase dos bons. A qual partícula SE devemos escrever 
separada, & per um S. no que vulgarmente os mais erraõ e 
dizem digasse, façasse, passesse, naõ attentando, que alteraõ 
assi as syllabas na quantidade, & mudaõ o acento, & de duas 
dições fazem hua, & causaõ confusaõ no significado. Pollo que 
assi como dizemos aquillo se ama, prepoendo o, SE, assi 
hemos de dizer separadamente , amase, quando o postpoemos, 
& com hum .S. somente, como, faz se, diz se, navega se, ajunte 
se, pode se, passe se. (leão 1576:54-55. Grifos nossos) 

 

Verificamos já nesta obra que Leão (1576) avança no sentido de abordar 

duas construções com a partícula SE, em vez de apenas uma, como abordou 

Barros (1540). Leão (1576) fala de dois tipos de construções com a partícula SE: 

 

• Construções com significado passivo. 
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• Construções com significado impessoal. 

 

Leão (1576) propõe uma equivalência semântica entre as expressões com a 

partícula SE e as expressões impessoais e passivas da língua latina, “de que a 

lingoa Hespanhol33 carece”. O que depreendemos do texto de Leão (1576) é que 

este autor propõe uma equivalência semântica entre os seguintes termos: 

 

• amatur>amase (impessoal) = alguém ama 

• amatur> amase (passivo) = he amado  

 

Ao nos depararmos com outra obra, Origem da Lingoa Portuguesa, 

publicada em 1606, verificamos que Duarte Nunes de Leão (1606) refaz suas 

considerações sobre as construções com a partícula SE: 

 

A parte da oraçaõ que se chama verbo que he aquella, que tem 
significaçaõ com tempo, pessoas, modos e números, tem três 
vozes hua activa, outra impessoal, outra passiva. A activa he 
quando dizemos eu amo, tu amas [...] que demonstra a minha 
pessoa, a tua [...] A impessoal He quando naõ se faz mençaõ 
de pessoa algua, & dizemos, amase , ensinase [...] A passiva he 
quando a obra que eu fazia ma faz outrem a mym ou a outros, 
eu sou amado, tu es amado[...] De duas vozes destas s. da 
impessoal, e passiva carece a lingoa portuguesa como as 
outras[...] porque o impessoal suprem com as terceiras 
pessoas do verbo activo do mesmo tempo, e modo, e com este 
pronome, se, dizendo sem, demonstração de pessoa 
algua amase, correse, ou absolutamente sem a ajuda do 
pronome pelas terceiras pessoas do plural do mesmo modo, e 
tempo, e dizem, amaõ, correm. E assi por o que os latinos dizem 
currebatur, amabatur, dizem corriase, amauase, curriaõ, 
amauaõ & assi por todo o restante da conjugação em todos os 
modos. A voz passiva se supre pelo verbo sou, és, & pelo 
particípio da passiva do tempo passado do mesmo verbo, & 
dizemos eu sou amado, tu es amado [...] (Leão 1606:117-118)  
 

                                                   
33  Quanto ao uso desse termo, note-se que: “No recorte do continuum dialetal das falas 
ibéricas na reflexão gramatical portuguesa e espanhola dos 1500 e 1600, o português será 
uma das linguagens da Espanha. Espanha,  do latim Hispania, o termo usado pelos romanos 
para designar suas possessões na Península Ibérica como um todo; é nesta acepção original, e 
mais ampla, que a palavra e seus derivados – hispânico, espanhol, etc – será usada ao longo 
do período medieval em todas as partes da Península, e na Europa em geral. Na Idade Média, 
enquanto Espanha designa a Península, Castela designará um dos reinos que a integram – 
assim como Portugal, Aragão, ou Navarra.” (Paixão de Sousa 2004:271) 
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A descrição do quadro teórico das vozes verbais que encontramos em Leão 

(1606) difere de sua obra anterior de 1576 e também da gramática de João de 

Barros (1540). Os verbos agora possuem três vozes definidas, que, segundo Leão 

(1606), são: 

 

• Ativa (“que demonstra a minha pessoa, a tua”) 

• Passiva (“quando a obra que eu fazia ma faz outrem”) 

• Impessoal (“quando não se faz menção a pessoa alguma”) 

 

Leão (1606) nos diz que a língua portuguesa não possui as vozes passiva e 

impessoal, pois associa a ideia de voz verbal às desinências verbais contidas nos 

termos latinos. Por meio de exemplos, Leão (1606) nos diz que estas vozes estão 

representadas nas seguintes sentenças: 

 

• Ativa (Eu amo) 

• Passiva (Eu sou amado) 

• Impessoal (amase ou amam) 

 

Portanto, o resumo do quadro de vozes verbais nas obras de Duarte Nunes 

de Leão é: 
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Quadro 5 - As vozes verbais nas obras de Leão (1576 e 1606) 

 

 Leão (1576) Leão (1606) 
Ativa Eu amo Eu amo 
Passiva Amase (a virtude amase 

dos bons = a virtude é 
amada dos bons) 

Eu sou amado 

Impessoal Amase (alguém ama) Amase (alguém ama) 
Amam (alguns amam) 

 

 

Assim com a obra de Barros (1540), as obras de Duarte Nunes de Leão (1576 

e 1606) apenas descrevem e classificação as construções com a partícula SE, 

operando deste modo apenas sob a perspectiva categorizante da gramática. 

Não há, portanto, ainda, a construção de um aparato doutrinário que constitua 

uma norma gramatical para a construção com SE. Contudo, o que nos interessa 

extrair dos textos de Leão (1576 e 1606) é o caráter de indeterminação atribuído 

à construção com SE, que desembocará nas discussões das gramáticas ulteriores 

para a construção da norma de uso das duas construções que analisamos neste 

trabalho. Também salientamos que não encontramos nas obras de Leão (1576 e 

1606) nenhuma reflexão sobre a construção com o verbo haver “existencial”. 

 

 4.3 Jerônimo o Contador de Argote (1725) 

 

 4.3.1 Construção com a partícula SE 

 

Na obra Regras da Lingua Portugueza, Espelho da Lingua Latina, de 

Jerônimo o Contador de Argote (1725), escrita em forma de diálogo, 

encontramos a seguinte reflexão sobre a construção com a partícula SE: 

 

[ D. ]  Os turcos matavam-se à espada pelos Portugueses. 
Nesta oração a partícula Se faz passivo o Verbo 
Matavam, e vale o mesmo que se disséramos Os turcos eram 
mortos à espada, etc. Porém nesta outra Oração Os Turcos 
matavam-se por não ficarem cativos, a partícula Se 
reciproca o Verbo matavam, porque mostra que a ação de 
matar saía dos Turcos, e tornava para eles, e vale o mesmo 



66 

 

que se dissera. Os Turcos matavam a si mesmos por não 
ficarem cativos.  
[ M. ] E como se conhece Se a partícula se faz o Verbo 
passivo, ou recíproco?  
[ D. ] Conhece-se desta sorte. Atenta-se donde nasce a ação, ou 
significação do Verbo, e se nasce do nome que está na Oração 
em nominativo, está o verbo reciprocado; porém se nasce de 
nome, que está em acusativo com a preposição Por, ou 
Ablativo com preposição, está o Verbo na voz passiva.  
[ M. ] Dizei exemplo.  
[ D. ] Pedro pintava-se neste painel.  
Nesta Oração a ação de pintar nasce de Pedro, que está em 
nominativo, e assim o Verbo Pintava está reciprocado.  
Ao contrário nesta Oração.  
Pedro pintava-se neste painel pelo seu Mestre.  
Nesta Oração a ação de pintar nasce, e sai do Mestre, que está 
em acusativo com a preposição Por, ou Pelo, e assim 
mostra que o Verbo Pintava com a partícula Se está passivo. 
(Argote 1725:263-264 Grifos nossos) 

 

Argote (1725) também define o verbo passivo da seguinte maneira: 

 

[ M. ] Qual é o Verbo Passivo?  
[ D. ] É o que significa coisa, que outrem faz a mim, assim como 
Ser amado, ser assado, ser entendido. (Argote 1725:147) 

 

Argote (1725), sobre a construção com a partícula SE, propõe uma 

equivalência semântica entre as seguintes sentenças: 

 

(29) Os turcos matavam-se à espada pelos Portugueses.  

(30) Os turcos eram mortos à espada pelos Portugueses 

 

A equivalência semântica das sentenças se fundamenta ainda na 

equivalência das expressões “matavam-se” e “eram mortos”, pois Argote (1725) 

nos diz que “A partícula Se faz passivo o Verbo Matavam”. Observa, porém, 

Argote (1725), que esta equivalência só é admitida para sentenças com a 

presença de um agente da ação verbal. No caso de uma sentença sem a presença 

do agente da ação verbal, como em “Os Turcos matavam-se por não ficarem 

cativos” a expressão “matavam-se” deveria ser interpretada com sentido 

reflexivo. Neste caso a expressão “matavam-se” equivaleria à expressão 

“matavam a si mesmos”. Vemos aqui que Argote (1725) identifica uma dupla 

função para a partícula SE. A função de passividade para construções com o 
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agente da ação verbal e a função de reflexividade (reciprocidade na terminologia 

de Argote) para construções sem a presença do agente da ação verbal. 

 

O caso que nos interessa analisar neste trabalho é a concordância verbal nas 

construções transitivas-não reflexivas com SE , sem a presença do agente da 

ação verbal. Ocorre que o exemplo apresentado por Argote (1725) para estas 

construções é um exemplo de uso do português clássico, que utiliza estas 

construções com a presença do agente da ação verbal. Apesar de o exemplo de 

Argote (1725) não se enquadrar nas construções com SE analisadas neste 

trabalho, Argote (1725) inaugura o discurso sobre a hipótese de apassivação da 

partícula SE, que será posteriormente utilizada para subsidiar a aplicação da 

regra de concordância desta construção, para o estabelecimento de sua norma 

de uso. 

 

Em resumo, Argote (1725), em sua análise da construção com SE, 

permanece na perspectiva categorizante da gramática e não avança para a 

perspectiva normativa. Deste modo, ainda não aborda a questão da norma de 

uso desta construção. O que extraímos da análise de Argote (1725) é a sua 

hipótese de apassivação da partícula SE. 

 

 4.3.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Considerando que as obras de Barros (1540) e Leão (1576 e 1606) não 

trataram da construção com o verbo haver “existencial”, a obra “Regras da 

Lingua Portugueza, Espelho da Lingua Latina” de 1725, do padre Jerônimo, o 

Contador de Argote será a primeira, de nosso corpus, a tratar desta construção. 

Argote (1725) diz que em sentenças como “Há muitas flores neste jardim” ou 

“Havia muitas flores no jardim” o verbo haver não concorda em número com o 

seu nominativo “flores”.  Argote (1725) dirá que esse uso é um idiotismo34, ou 

                                                   
34  Conforme mencionado anteriormente, para Argote (1725), idiotismo é “o modo 
particular de falar uma língua”. Argote (1725) também entende por idiotismo “os termos de 
falar da língua Portuguesa, que não têm conveniência, ou semelhança com a Gramática 
Latina, ainda que os tais modos de falar da língua Portuguesa se achem na Gramática de 
outras línguas vulgares, assim como na Castelhana, Italiana, etc.” (Argote 1725:258) 
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um modo particular de falar uma língua. Argote (1725) ainda nos esclarece 

sobre o que pretende dizer com o comportamento “particular” do verbo haver: 

 

[ D. ] Há muitas flores neste jardim. Onde o Verbo Haver está 
no número singular, e o seu nominativo Flores no plural. Da 
mesma sorte Havia muitas flores neste jardim, etc. O que é um 
Idiotismo, e Gramática muito irregular. (Argote 1725:269) 
 

Para Argote (1725), o uso do verbo haver “existencial” é um uso particular, 

pois infringe a regra35 de concordância verbal prevista na tradição gramatical, 

em que o verbo deve concordar com o seu sujeito. Argote (1725) identifica o 

sujeito da oração como sendo o termo “flores”, que não concorda com o verbo 

com o verbo haver, que deveria ser flexionado para o plural “hão” para 

concordar com o termo “flores”. Deste modo, há um uso, o do verbo haver no 

singular, que infringe a regra gramatical. Daí resulta o comentário de Argote 

(1725) que dirá que este uso do verbo haver é um “idiotismo e Gramática muito 

irregular”. Vale destacar que aqui Argote (1725) fala deste uso do verbo haver 

como idiotismo e não como solecismo. Apesar do uso do verbo haver 

contrariar a lógica da concordância verbal, este uso já foi “incorporado” na 

língua, não sendo considerado, portanto, por Argote (1725), como um 

solecismo, ou erro gramatical, mas como um idiotismo, uma forma já 

internalizada como um padrão de uso na língua portuguesa, portanto que deve 

ser aceita como modelar, apesar de “irregular”.  

 

Portanto, a norma do verbo haver “existencial” em Argote (1725) é 

construída não com base no critério de correção da ratio, ou em um principio da 

língua, como a da concordância entre o verbo e o seu nominativo, mas é uma 

norma determinada pelo critério do uso.  

 

                                                   
35  Conforme já mencionado no tópico sobre a metalinguagem, em que mostramos a 
universalidade da regra geral de concordância verbal nas obras analisadas neste trabalho. 
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 4.4 Antonio José dos Reis Lobato (1770) 

 

 4.4.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, de autoria de José dos 

Reis Lobato (1770), encontramos apenas a seguinte descrição sobre as vozes 

verbais: 

 

Verbo he huma palavra, que na oracao. affirma alguma cousa, 
como v. gr. nesta oração: Pedro ama as virtudes; onde a palavra 
ama he verbo, porque affirma a acção, que Pedro faz de amar as 
virtudes. Os Grammaticos dividem o verbo em varias especies. 
As principaes são: Activo, e Passivo. Verbo activo he aquelle que 
affirma alguma acção, isto he, que se faz alguma cousa. E desta 
acção, que significa, he que toma o nome, como quando digo: 
Pedro ferio a Paulo. Onde a palavra ferio he verbo activo, por 
affirmar a acção, que Pedro obrou de ferir a Paulo. Verbo 
passivo pelo contrario he aquelle, que affirma paixão, isto he, 
que alguem padece a acção, que outro obra. E desta paixão, que 
significa, toma o nome, como quando digo: Paulo foi ferido por 
Pedro, onde o verbo foi ferido he passivo, por affirmar que 
Paulo padeceo a acção, ou ferimento, que Pedro lhe fez. O verbo 
tanto activo, como passivo tem conjugação por Modos, (a) 
Tempos, (b) e Pessoas, (c). (Lobato 1770:62:63. Grifos nossos) 

 

Em outro trecho, Lobato (1770) também falará sobre o pronome recíproco 

SE: 

 

Pronome Reciproco he aquelle, que exprime a relação de 
huma cousa a ella mesma, como se vê, quando digo: Pedro 
ferio-se com a espada. Onde a palavra se he Pronome 
Reciproco, por se referir a Pedro, exprimindo que a acção de 
ferir sahio de Pedro, e que no mesmo se empregou. (Lobato 
1770:44. Grifos nossos.) 

 

Lobato (1770), portanto, não considera ou não aborda, as construções 

transitivas diretas-não reflexivas com SE. No tópico das vozes verbais esta 

construção não é mencionada e quando discorre sobre o pronome SE, apenas o 

considera em sua função reflexiva. 
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 4.4.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Vimos anteriormente que a análise sintática feita por Argote (1725) em 

sentenças como “Há muitas flores neste jardim”, considera o sintagma nominal 

que acompanha verbo haver como sujeito da sentença. Contudo, na Arte da 

Grammatica da Lingua Portugueza, Antonio José dos Reis Lobato (1770) não 

analisa o sintagma nominal, mas diz que o sujeito da sentença é oculto.  A 

análise empreendida por Lobato (1770), de sentenças com o verbo haver, em 

sentido “existencial”, é totalmente distinta da análise feita por Argote (1725), 

uma vez que a doutrina gramatical de Lobato (1770) sofre influência da teoria 

da elipse36 disseminada principalmente na obra Minerva, de Francisco Sanchez 

de La Brozas (1587). Verifiquemos, então, de que modo a obra de Lobato (1770) 

é afetada pela teoria da elipse e de que modo isso transforma radicalmente o 

modo de análise de sentenças com o verbo haver: 

 

Parece que se nao observa a dita regra no verbo Haver, quando 
pelo costume da lingua lhe ajuntamos na terceira pessoa do 
singular nominativo do plural , como v. g. quando dizemos: Ha 
muitos homens, que amão as sciencias: onde parece , que 
ao verbo Ha na terceira pessoa do singular do presente do 
indicativo lhe serve de nominativo o substantivo 
Homens no número plural; porem não he assim, por faltarem 
palavras, que se sobentendem, e quer dizer: Ha número de 
pessoas, que são muitos homens, que amão as 
sciencias: onde claramente se vê, que ao verbo Há só lhe serve 
de nominativo o substantivo occulto número, com quem 
concorda em estar no número singular, e na terceira pessoa. 
(Lobato 1770:197-198. Grifos nossos) 

 

Como podemos constatar, a solução encontrada por Lobato (1770) para 

justificar o uso do verbo haver no singular, em expressões “existenciais”, difere 

da solução apresentada por Argote (1725). Lobato (1770) busca construir a sua 

ratio baseado na teoria da elipse. Na realidade, Lobato (1770) propõe que as 

construções com o verbo haver, em sentido “existencial”, na forma que se 

apresentam normalmente, são construções elípticas e que, se recuperadas na 

sua integralidade de termos, resultariam em outras sentenças. Assim, uma 

                                                   
36  Já mencionada no tópico metalinguagem deste trabalho. 
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sentença como “Ha muitos homens, que amão as sciencias” teria como 

equivalente semântica a seguinte sentença: 

 

(31) Há número de pessoas, que são muitos homens, que amam as 

sciencias. 

 

Deste modo, Lobato (1770) justifica a não pluralização do verbo haver não 

por falta de concordância com o sintagma nominal posposto ao verbo, ou seja, 

não pelo motivo da infração à regra gramatical de concordância, conforme 

apontado por Argote (1725), mas pela concordância com um suposto “sujeito 

occulto”. Aqui nos parece que Lobato (1770) leva ao limite a teoria da elipse ao 

acrescentar uma oração inteira ao período original, composto inicialmente por 

duas orações. Com esse entendimento, altera-se totalmente a construção 

sintática da frase não permitindo mais a análise da função sintática do termo 

“Homens” na sentença que contém o verbo haver, pois este sintagma nominal 

passa a se relacionar na segunda sentença com outro verbo, que é o verbo ser. 

 

Portanto, para Lobato (1770), diferentemente de Argote (1725), o verbo 

haver em sentenças do tipo “Há homens”, ao ser mantido no singular, está 

perfeitamente de acordo com a regra gramatical, pois ele concorda com um 

sujeito oculto (número), que também está no singular. O que também nos 

parece é que há uma excessiva artificialidade na proposta de sentença elíptica 

proposta por Lobato (1770). Se tentarmos extrapolar a aplicação da teoria da 

elipse, nos moldes de Lobato (1770), para o exemplo37 de Argote (1725), 

teríamos como uma possibilidade de sentença elíptica recuperada a seguinte: 

 

 (32) Há número de vegetais, que são flores, no jardim. 

 

Portanto, nos parece muito artificial criar a expressão “número de 

vegetais” para justificar o uso do verbo haver no singular. É interessante 

observar que a noção de sujeito (o sujeito é o “nominativo”) é a mesma para 

Argote (1725) e Lobato (1770), contudo, se a noção ou definição de sujeito é a 

                                                   
37  “Ha flores no jardim”. 
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mesma nas duas obras, o modo de identificação do sujeito se altera, por conta 

da teoria da elipse, ou em outros termos, há uma ratio distinta para cada 

autor. Vemos aqui que temos uma regra de concordância verbal (o verbo 

deve concordar com o sujeito ou o nominativo da sentença) que é a mesma para 

os dois autores. Temos uma definição de sujeito38 que é a mesma para os 

dois autores. Temos uma regra de uso do verbo haver que é a mesma para 

ambos. Contudo, o raciocínio lógico, a investigação sobre as relações de 

concordância entre os termos da sentença, ou a busca por uma ratio para 

identificação do sujeito da sentença é diferente para os dois autores. 

 

Em resumo, a construção da norma do verbo haver “existencial” em Lobato 

(1770) se sustenta pelo critério da ratio, ancorada na teoria de elipse com a 

identificação de um sujeito oculto no singular. 

 

 4.5 Pedro José de Figueiredo ([1799]1827) 

 

 4.5.1Construção com a partícula SE 

 

A Arte da Grammatica Portugueza, de Pedro José de Figueiredo, na versão 

de 1827 que analisamos, discorre deste modo sobre as construções com a 

partícula SE: 

 

Além desta passiva ordinaria supprida com o auxiliar Ser, e o 
participio, temos outra maneira de formar a voz passiva, 
tomando as terceiras vozes do singular da activa , em 
qualquer dos tempos , e acrescentando a cada uma delas antes 
ou depois o pronome pessoal indefinido , se , que perde 
então a natureza de reflexivo , e reciproco , e assim dizemos 
significando passivamente A virtude ama-se , ou se ama , 
em lugar de é amada ; amavam-se , ou amaram-se as 
virtudes , ou as virtudes se amavam , ou se amaram , em lugar 
de eram , ou foram amadas etc. Mas este modo de formar 
a passiva é imperfeito; porque só tem lugar nas terceiras 

                                                   
38  O nominativo significa o agente da oração, isto he, o sujeito, ou cousa, que exercita a 
significação do verbo; pois na oração v. gr. Pedro ama es letras, Pedro he nominativo, por 
significar o sujeito, ou agente, que obra a acção de amar. (Lobato 1770:200).  
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formas, e se equivóca muito com o modo de formar os verbos 
reflexivo , e reciproco. (Figueiredo 1827:52. Grifos nossos.) 

 

Assim como Argote (1725), Figueiredo (1827) também advoga a 

equivalência semântica entre as sentenças passivas e as construções com SE. 

Deste modo, são equivalentes, semanticamente, as seguintes sentenças: 

 

(33) A virtude ama-se 

(34) A virtude é amada 

 

Além disso, Figueiredo (1827) reforça, assim como Argote (1725), o caráter 

apassivador da partícula SE, quando diz que “o pronome pessoal indefinido, se, 

que perde então a natureza de reflexivo, e reciproco, e assim dizemos 

significando passivamente A virtude ama-se, ou se ama, em lugar de é 

amada”. Figueiredo (1827), contudo, objeta que este uso das construções com a 

partícula SE é “imperfeito”, pois se “equivoca muito com o modo de formar os 

verbos reflexivo, e reciproco”. Como já apontada por Argote (1725), novamente 

aqui é apontada a ambiguidade que pode ser gerada com interpretações 

passivas ou reflexivas, nas construções com SE. 

 

Apesar de não problematizar a questão da concordância verbal nas 

construções com SE, observamos também que Figueiredo realiza a 

concordância do verbo com a partícula SE e o sintagma nominal que o 

acompanha, como no exemplo “Amaram-se as virtudes”. Contudo, o autor nos 

deixa em dúvida a respeito da regra de concordância em construções “passivas” 

com SE, uma vez que Figueiredo (1827) nos diz que este tipo de passiva se forma 

tomando “as terceiras vozes do singular da activa”. Devido a esta falta 

de clareza na explanação do texto, ficamos sem uma definição da norma de uso 

da construção com SE, quanto à concordância ou não-concordância do verbo 

com o sintagma nominal que o acompanha. 
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 4.5.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo (1827)  

encontramos a seguinte explicação sobre o uso do verbo haver “existencial”: 

 

As vozes ha , havia , houve , e as mais da terceira forma do 
plural em todos os outros tempos do verbo haver são , as que 
elle só têm, na significação de ser porque então, como disse, 
é impessoal : E note-se tambem um peculiar idiotismo da 
lingua portugueza, que consiste em concordarmos os nomes 
no plural com estas vozes, que parecem do singular ; pois 
nunca diremos bem : Hão , haviam , ou houveram 
muitos homens ; mas sim : Havia muitos homens ; houve 
muitos annos ; houvera, haveria, ou haja muitas cidades, etc, e 
assim o usaram constantemente todos os classicos , não 
se encontrando em nenhum delles exemplo em 
contrario, o que faz grande força ; nem poderemos defender 
de erro , os que hoje sem advertencia, e por falta de doutrina o 
não praticam , em que homens mui doutos de ordinario 
cahem sem nenhuma desculpa muitas vezes , como 
achamos cada dia em livros destes nossos tempos. 
(Figueiredo 1827:128. Grifos nossos.) 

 

Vemos que Figueiredo (1827) faz um discurso grandiloquente tomando 

como base o uso infalível dos clássicos, para justificar a norma, ou a regra de 

uso da construção com o verbo haver “existencial”.  Aqui verificamos o primado 

do usus sobre a ratio. A causa do idiotismo citado por Figueiredo (1827) é a 

mesma defendida por Argote (1725). A concordância verbal prevista seria a de 

concordar “os nomes do plural” com “vozes” no plural, contudo, o fato 

linguístico aponta para uma discordância entre nomes no plural e “vozes” dos 

verbos no singular. Ocorre que, apesar de existir esta discordância verbal, 

infringindo a regra geral de concordância prevista nas gramáticas, este uso se 

torna um idiotismo justificado pelo uso de “todos os clássicos”. Figueiredo 

(1827) também tangencia uma questão que será problematizada por outros 

gramáticos, que é a questão da semântica do verbo haver, e compara sua 

significação com o verbo ser. 

 

Em resumo, o que justifica, para Figueiredo (1827), a norma da construção 

com o verbo haver “existencial” é o critério do usus. O verbo haver deve sempre 

ser flexionado no singular, mesmo quando infringe a regra de concordância 
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gramatical (no caso de estar acompanhado de sintagma nominal no plural), pois 

a autoridade dos “clássicos” transforma este uso em norma gramatical. 

 

 4.6 Antonio de Moraes Silva (1806) 

 

 4.6.1 Construção com a partícula SE 

 

A obra de Antonio de Moraes Silva, a “Epitome da grammatica da língua 

portuguesa”, datada de 1806, nas periodizações propostas por Cavaliere (2002), 

Parreira (2011) e Polachini (2015)39 é considerada como a primeira gramática 

brasileira de língua portuguesa. Nesta gramática, encontramos a seguinte 

abordagem sobre a construção com SE: 

 

O 2° modo de supprir a falta dos verbos passivos é ajuntar o 
caso se aos sujeitos da terceira pessoa, que não podem fazer a 
acção em si mesmos: v.g. “cortão se arvores; tecem se sedas; 
edifica se o edifício ( Lusiada , 1o. 13o ): Festa sem comer não se 
festeja (Cruz, Poes.f. 66.): Quanto se tens se val; i.é, quanto 
haver se tem, tanto valor se val ( Caminha, Epist. 5.). Vê se, 
Parece se; é visto, parecido. ( ** ) Quando os verbos se apassivão 
de qualquer dos dois modos os sujeitos concordão com o 
verbo em numero, e pessoa. (Silva 1806:58-59) 
 

Silva (1806) é o primeiro autor, dentre as obras analisadas neste trabalho, 

a propor uma norma clara de uso para as construções com a partícula SE. Silva 

(1806) considera como sujeito o sintagma nominal que acompanha estas 

construções. Deste modo o verbo concorda com o sujeito, ou na fórmula de Silva 

(1806), o sujeito concorda com o verbo. Vale observar que apenas os três 

primeiros exemplos (cortão se arvores; tecem se sedas; edifica se o edifício) se 

enquadram na construção transitiva direta-não reflexiva com SE analisada 

neste trabalho, pois os outros exemplos apresentados por Silva (1806) se 

                                                   
39  Quando comparamos nossa periodização “complexa” com as demais, concordamos 
com Cavaliere (2002) e Parreira (2011) em que Morais Silva (1806) inauguraria a 
gramaticografia brasileira do português, visto que além de ser o primeiro autor de 
gramáticas do português nascido no Brasil, já apresenta ao menos um dado referente à fala 
cotidiana do Brasil, em oposição àquela de Portugal.” (Polachini 2015:30) 
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enquadrariam em outro tipo de construção como as de verbos intransitivos ou 

intransitivos tomados transitivamente. 

 

Em resumo, em Silva (1806) temos a primeira construção de uma norma 

de uso para a construção com SE. Esta norma está ancorada na explicação já 

dada por Argote (1725) que é a hipótese de apassivação do verbo por meio da 

partícula SE e na identificação do sintagma nominal que acompanha o verbo 

como sujeito da sentença. Deste modo, identificando o sujeito e aplicando a 

regra geral de concordância verbal, chega-se à norma de uso da construção com 

SE. 

 

 4.6.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A obra de Antonio Moraes Silva, a “Epitome da grammatica da língua 

portuguesa”, discorre deste modo sobre as construções com o verbo haver 

“existencial”: 

 

Haver sempre é activo, e nunca significou existir, como 
dizem Argote, e outros. Tanto é incorreto dizer = Ha homens = 
por existe homens; como supor, que na significação de ter é 
idiotismo Portuguez concordar com sujeitos do plural. Ha 
homens é uma sentença elliptica, com sujeito do singular; i. 
é, o mundo, a especie humana tem homens: “nesta terra ha boas 
frutas;” i. é, a especie das frutas (ha) tem, contêm: “Em mim ha 
dois eus;”, i. é, o meu individuo, sujeito, supposto contém dois 
eus. (SILVA, 1806:62-63. Grifos nossos) 

 

E ainda, em outro trecho da obra, Silva nos diz: 

 

Ha homens, ha frutas não são concordâncias irregulares: nestas 
sentenças, e semelhantes falta um sujeito do singular; e os 
nomes do plural são a coisa possuída pelo verbo activo haver: 
“Acabadas as inimizades, que havia entre Deus, e os homens”: 
i.e., as inimizades, que o pecado havia posto, feito, causado,  
entre Deus, e os homens. (Silva 1806:88) 

 

A obra de Silva (1806), das obras analisadas neste trabalho, é a primeira 

em que se problematiza a semântica do verbo haver, opondo a significação de 

existir à significação de ter. Apesar de Silva (1806) citar que esta discussão já 
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havia sido feita por Argote e “outros autores”, não há na gramática de Argote 

(1725), consultada neste trabalho, nenhuma menção a esta ideia. A proposta de 

Silva (1806) para explicar o uso do verbo haver no singular é semelhante à de 

Lobato (1770), quando recorre ao expediente da teoria da elipse para construir 

seus argumentos. Contudo, difere de Lobato (1770) ao propor a equivalência 

semântica entre haver e ter. Ocorre que Silva não deixa muito claro o próprio 

sentido de ter. Apenas em um dos exemplos menciona que o verbo ter equivale 

a conter. Contudo, podemos inferir que a diacronia a que se refere Silva é a do 

verbo ter equivalente ao sentido de possuir, uma vez que ele diz que “os nomes 

do plural são a coisa possuída pelo verbo activo haver”. Deste modo, 

entendemos que para Silva (1806) haver significar ter/possuir. 

 

Retornando à analise que faz Silva (1806) da construção, justifica que o 

verbo haver deve sempre ser flexionado no singular, pois deve concordar com 

seu sujeito no singular, que é elíptico. Silva (1806) rejeitará a hipótese de Argote 

(1725) de classificar como sujeito os substantivos pospostos ao verbo haver. Os 

exemplos utilizados por Silva (1806) são: 

 

(35) Ha homens (?) 

(36) Nesta terra ha boas frutas 

(37) Em mim ha dois eus. 

 

Ancorando sua análise na teoria da elipse, Silva (1806) converterá as 

sentenças analisadas em sentenças recuperadas em sua integralidade gramatical 

do seguinte modo: 

 

(38) O mundo, a espécie humana, tem homens 

(39) A especie das frutas tem (?)  

(40) o meu individuo, sujeito, suposto contém dois eus. 

 

A doutrina de Silva (1806) nos parece confusa, pois nos diz que em 

sentenças como “ha homens” e “ha frutas”, falta um sujeito, contudo, quando 
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verificamos a definição de sentença40 em Silva (1906), como um enunciado de 

“sentido perfeito”, não encontramos esta correspondência nas “sentenças” “há 

homens, ha frutas”. Não nos parece que estas “sentenças” tenham um sentido 

completo ou perfeito. Nos parece que falta em ambas um termo locativo ao qual 

Silva (1806) propõe como sujeito oculto. 

 

Outra questão é que os outros dois exemplos utilizados por Silva (1806) já 

possuem um sentido completo. Não haveria necessidade de se buscar outros 

termos para completar o sentido de uma sentença como em “Nesta terra há 

boas frutas”. Contudo, Silva (1806) não aceitando a interpretação de Argote 

(1806), de que há uma discordância entre verbo e sujeito nessa construção, 

recorre à teoria da elipse para encontrar um outro sujeito. Mesmo que para isso 

proponha uma outra sentença, que, ao nosso ver, não tem sentido completo, 

como a sentença “a especie das frutas (ha) tem, contêm”. 

 

Também é problemática a identificação que faz Silva (1806) do termo “o 

mundo”, como sujeito da sentença “Há homens”. Se cotejamos o termo 

“mundo” com a definição de sujeito apresentada por Silva (1806), não nos 

parece ser sustentável a hipótese de alçar à condição de sujeito o termo 

“mundo”. Vejamos, então, como Silva descreve a noção de sujeito: 

 

O verbo é a palavra, com que declaramos o que a alma julga, ou 
quer á cerca dos sujeitos . (Silva 1806:47. Grifos nossos.) 

 

E ainda: 

  

Da boa composição das partes da oração entre si resulta a 
sentença, ou sentido perfeito, com que nos fazemos entender 
falando com palavras. Todas as sentenças se reduzem a declarar 
o que julgamos das coisas[...] ou aquillo que queremos, que as 
pessoas ou coisas sejão, fação, sofrão [...]  Nestas são notáveis: 
1º O sujeito, de quem se afirma, o qual deve ser um nome só, 
ou modificado por articulares, e atributivo: v.g. “este homem 
virtuoso(Silva 1806:82. Grifos nossos.) 

 

                                                   
40  “Trata pois a Grammatica das Sentenças (isto é, ensina a fazer proposições, ou 
sentidos perfeitos)”. (Silva 1806:09) 
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Portanto, o sujeito para Silva (1806), pode ser definido como coisa ou 

pessoa de quem se afirma algo. Em sentenças como “Há homens no mundo/ 

Nesta terra há boas frutas”, o verbo haver está afirmando algo sobre homens 

e frutas que deveriam ser, portanto, sujeitos da sentença, segundo a definição 

de Silva (1806).  

 

Em resumo, Silva (1806) contrói sua norma de uso do verbo haver 

“existencial” baseado na teoria da elipse somada à questão da diacronia do 

verbo haver no sentido de ter/possuir. 

 

 4.7 Jeronimo Soares Barboza (1822) 

 

 4.7.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, de Jerônimo Soares 

Barboza (1822) encontramos a seguinte reflexão sobre as construções com a 

partícula SE: 

 

Além desta passiva ordinaria e geral feita do verbo substantivo e 
seus auxiliares com os participios perfeitos passivos, ha outro 
modo particular mais breve de formar a voz passiva das 
terceiras pessoas principalmente, quando os sujeitos das 
Linguagens são couzas inanimadas; que he ajuntar o reciproco 
se ás terceiras pessoas tanto do singular, como do plural 
do verbo adjectivo deste modo : Neste paiz estima-se a 
virtude , e premea-se o merecimento. Isto entende-se 
muito bem. Quando as guerras são justas , applaudem-se as 
victorias; onde Estima-se , Premea-se, Entendes e , Applaudem-
se , estão em lugar de He estimada, He premiada, He entendido, 
São applaudidas. (Barboza 1822:256. Grifos nossos.) 

 

Para Barboza (1822), há também equivalência semântica entre a voz 

passiva com particípio (chamada por Barboza de voz passiva ordinária) e a 

construção com SE. Os exemplos de equivalência dados por Barboza (1822) são: 

 

(41) Estima-se a virtude = a virtude he estimada 

(42) Applaudem-se as vitorias = as virtudes são applaudidas 
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Apesar de Barboza (1822) não explicitar como seus antecessores, inferimos 

que a equivalência semântica proposta é resultado do apassivamento da 

expressão por conta da partícula SE. Barboza (1822) também identifica o 

sintagma nominal posposto ao verbo como sujeito e aplica, então, a regra geral 

de concordância verbal para definir a norma de uso da construção com SE.  

 

 4.7.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, a análise de 

sentenças com o verbo haver “existencial”, empreendida por Barboza (1822), 

defende a manutenção do verbo sempre em seu uso no singular. O argumento 

apresentado por Barboza (1822) é o de que o verbo haver, em sentenças 

“existenciais”, não possui sujeito determinado e, portanto, deve se manter no 

singular.  

 

O verbo Haver, como impessoal, significa tambem existencia, 
como quando digo: Ha muitos homens. Havia muita gente. 
(Barboza 1822:196) 

 

Diferentemente dos seus antecessores, analisados neste trabalho, Barboza 

(1822) é o primeiro a classificar a construção com o verbo haver “existencial” 

com sujeito indeterminado:  

 

Chamam-se verbos pessoaes aquelles, que se usam em todas as 
pessoas de ambos os numeros como bastar, cumprir, haver, 
parecer, relevar, ser, e infinitos outros. Mas estes mesmos, e 
outros passão a impessoaes, quando se empregão so nas 
terceiras pessoas do singular indeterminadamente sem 
expressar o sujeito, como: A mim convem dar doutrina, A ti 
releva aprender sciencia, Aos homens apraz ter dinheiro, Ás 
mulheres cumpre honestidade, e a todos obedecer aos preceitos 
da Igreja. (Barboza 1822:242. Grifos nossos.) 

 

E ainda: 

 

Os verdadeiros impessoaes são aquelles, que se não usão se não 
na terceira pessoa do singular, como: Amanhece, Anoitece, 
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Chove, Neva, Orvalha, Troveja ou Trovôa, Venta, &c. Os 
sujeitos destes verbos, que podem ser Deos, O Ceo, A 
nuvem, &c., pela maior parte se sobentendem, ás vezes 
porém se expressão, como: Se amanhece o Sol, a todos aquenta;  
e se chove o Ceo, a todos molha. (Barboza 1822:242-243. Grifos 
nossos) 

 

Aqui notamos uma dificuldade na doutrina exposta por Barboza (1822). O 

autor diz que os sujeitos dos verdadeiros verbos impessoais se 

“sobentendem”, como, por exemplo, na sentença “chove” os sujeitos podem 

ser o céu ou a nuvem.  Estes seriam os mesmos sujeitos ocultos ou elípticos de 

Lobato (1770) e Silva (1806). Contudo, Barboza (1822) também nos diz que 

verbos impessoais sãos os que se empregam somente nas terceiras pessoas do 

singular “indeterminadamente sem expressar o sujeito”. Vemos então que 

Barboza (1822) faz duas classificações de verbos impessoais: verbos de sujeito 

elíptico e verbos com sujeito indeterminado. 

 

O caso do verbo haver “existencial” é enquadrado por Barboza (1822) 

como impessoal de sujeito indeterminado. Barboza (1822) desenvolve sua 

reflexão sobre a questão da concordância do verbo haver “existencial” em sua 

gramática no tópico da figura da Silepse — discordancia material e aparente 

para fazer uma concordância real, porêm só mental (Barboza 1822:378). Para 

Barboza (1822), o uso do verbo haver, em sentido “existencial”, se enquadra na 

figura da silepse de número. Para Barboza (1822), 

 

Há Syllepse dos numeros, quando a nomes do singular se 
ajuntão adjectivos ou verbos no plural; ou pelo contrario 
quando a nomes do plural se ajuntão verbos no singular. 
Succede isto principalmente com os nomes collectivos. [...] 
Assim como os collectivos geraes do singular se põe ás vezes o 
adjectivo e o verbo no plural, assim com os substantivos do 
plural, tomados collectivamente, se põe ás vezes o verbo no 
singular: o que acontece sempre com o verbo Haver 
impessoal na significação de existir, e com os verbos, que 
o determinão ao infinito, como: Há tempos, Houve muitos 
homens, Haverá cem anos, Pode haver alguns, Accontece haver 
pessoas, &c. (Barboza 1822:381,382. Grifos nossos.) 

 

O que o texto de Barboza (1822) nos diz então é que o verbo haver, se é 

silepse de número, não concorda com o termo gramatical expresso, mas 
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concorda com outro termo ou ideia não expressa (“concordância real”) na 

sentença, mas realmente presente em nossa mente. O que o texto não nos diz é 

qual é a ideia com a qual concorda o verbo haver. Barboza (1822), ao mesmo 

tempo que insiste na existência de um sujeito indeterminado que acompanha o 

verbo haver, também silencia ao não identificar este sujeito. 

 

Lembramos que silepse é figura de linguagem, portanto, não é erro 

gramatical, mas apenas discordância aparente e que, segundo Barboza (1882), 

“admitidas pela necessidade, concordadas pela rasão, e auctorizadas pelo 

uso”. 

 

Em todas estas syllepses as discordâncias aparentes dos termos 
da proposição são admitidas pela necessidade, concordadas 
pela rasão, e auctorizadas pelo uso. (Barboza 1822:384. 
Grifos nossos) 

 

Aqui vale a comparação com a tese defendida por Argote (1725), de que o 

uso do verbo haver é idiotismo, ou seja, um usus particular, que infringe a ratio, 

mas que é um uso autorizado pela norma gramatical. Para Barboza (1822) o 

entendimento é outro e o uso do verbo haver no singular é justificado não pelo 

expediente do idiotismo, mas pelo artificio da figura de linguagem da silepse. 

Neste caso, o uso autorizado não decorre apenas da força do próprio usus, mas 

também da ratio, que se materializa pela concordância com uma ideia não 

expressada na sentença, mas presente no pensamento.  

 

Retornando à questão sujeito, Barboza (1822) cita que em exemplos como 

“havia muitos homens”, há aí, um sujeito indeterminado. Vejamos então a 

definição de sujeito de Barboza (1822): 

 

Toda oração tem necessariamente três termos, hum que 
exprime a pessoa ou couza, da qual se diz e enuncia alguma 
couza; outro que exprime a couza, que se enuncia; e o terceiro 
que exprime a identidade e coexistência de huma couza com 
outra. O primeiro termo chama-se Sujeito, o segundo 
Attributo, e o terceiro verbo. (1822:363. Grifos nossos) 
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Ora, se o sujeito é definido por Barboza (1822) como a “pessoa ou couza, da 

qual se diz e enuncia alguma couza”, então nos parece que no exemplo “havia 

muitos homens”, estamos falando de “homens”, que deveria então ser alçado à 

condição de sujeito. 

 

Outro problema que identificamos na doutrina de Barboza (1822), também 

defendida já por Silva (1806) é necessidade de existência obrigatória de três 

termos em todas as sentenças ou orações, sendo um deles o atributo e outro o 

verbo “substantivo”. Segundo Barboza (1822), o atributo é o termo que 

“exprime a couza que se enuncia”. Esta definição é válida para sentenças com o 

verbo ser, por exemplo, contudo, em sentenças com o verbo haver o elemento 

atributo não existe. Em uma sentença como “Havia muitas flores no jardim” 

não há nenhum termo que se relacione com o termo “flores” para “exprimi-lo”. 

O terceiro termo da sentença, “no jardim”, não é um atributo, mas uma 

expressão locativa.  

 

Em resumo, a construção da norma de uso do verbo haver “existencial” 

flexionado sempre no singular é justificada na obra de Barboza (1822) em 

decorrência do fenômeno da silepse, ou seja, por “concordância real mental” 

com um termo, ou sujeito indeterminado. 

   

 4.8 Francisco Solano Constancio (1831 e 1836) 

 

 4.8.1 Construção com a partícula SE 

 

Na obra a Grammatica Analytica da Lingua Portugueza, de Francisco 

Solano Constancio, de 1831 (1ª edição), não encontramos nenhuma menção a 

construções com a partícula SE, contudo, encontramos no Novo Diccionario 

Critico e Etymologico da Lingua Portugueza (1836), do mesmo autor, o seguinte 

excerto: 

 

Verbo passivo ou voz passiva do verbo activo, que exprime 
acção sofrida, padecida por pessoa, animal ou cousa; forma-se 
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do participio passivo com o verbo ser, v. g. ser amado, ferido, 
levado, ou com o verbo activo e o pronome se, quando a acção 
se não refere a individuo determinado, v.g. lavra-se a terra, tece-
se o linho, que equivalem a : a terra he lavrada ; o linho he 
tecido. (Constancio 1836:750. Grifos nossos.) 

 

Constancio (1836) propõe também a equivalência semântica entre a 

construção passiva com particípio e a construção com a partícula SE. Deste 

modo, a expressão “Lavra-se a terra” corresponde a sentença “A terra he 

lavrada”. Constancio (1836) não vai além desta reflexão e deste modo não 

problematiza a questão da concordância verbal para a construção com a 

partícula SE. 

 

 4.8.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na obra a Grammatica Analytica da Lingua Portugueza, de Francisco 

Solano Constancio, edição de 1831, encontramos a seguinte discussão sobre o 

verbo haver “existencial”: 

 

Até no impessoal de Haver, ha, houve, haverá, haveria, não 
muda a significação primitiva do verbo ; porquanto estas 
expressões , sobre as quaes tantas opiniões erroneas se 
encontrão nos nossos autores, e que são idiotismos 
francezes {il y a, il y eut, il aura, etc. ; il est, il fut, etc. ), 
equivalem a — existir, subsistir, habitar, ter capacidade ou 
poder, ser capaz de, estar em estado ou condição de, saber por 
experiencia ; accepções diversas de habeo em latim. Ha gente 
que de tudo duvida, e não falta quem em tudo crê de leve. 
Nesta oração tanto ha como falta conservão a sua significação 
stricta; o primeiro equivale a gente ha vida ou existencia, gente 
existe ; e por isso em francez, em allemão, em inglez , assim 
como em latim, em grego e nas mais das linguas , se usa antes 
do verbo ser, dizendo he e não há [...] A explicação que 
Moraes dá da significação do impessoal haver, he destituida de 
fundamento. Este autor, mais erudito que analysta, quer que ha 
gente, ha homens seja o equivalente de — a terra, o mundo, a 
especie humana ha ou tem gente — homens. Não reflectio no 
uso geral do verbo ser para exprimir a mesma ideia, o que 
assaz mostra que haver se refere á vida dos indivíduos que d'ella 
gozâo, e á duração das cousas, e não á terra ao mundo como 
agente ou sujeito d'estas orações. En francez diz-se: il est 
des hommes, e em latim sunt homines. (Constancio 
1831:108,109) 
 

E ainda, 
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Ha gente ; ha nações , etc, indica a existencia actual , e neste 
caso haver he quasi synonymo de existir , porque se lhe 
subentende existencia , vida; e nas phrases ha tempo, ha seis 
dias, ha dez annos , se subentende passado, decorrido o tempo 
de — . (Constancio 1831:162. Grifos nossos.) 

 

A posição doutrinária adotada por Constancio (1831) rejeita a hipótese de 

Antonio Morais Silva (1806), de fazer equivalência semântica entre o verbo 

haver e o verbo ter. Constancio (1831) propõe a equivalência semântica entre 

haver e existir e diz que em uma expressão como “Há gente” equivale a 

expressão “gente existe”. Contudo, Constancio (1831) não enfrenta o problema 

da concordância com o verbo existir. Seguindo o raciocínio de Constancio (1831) 

teríamos que a expressão “Há homens” seria equivalente a “Existem homens” ou 

“Existe homens”. Constancio (1831) não problematiza esta questão. Na 

realidade, Constancio (1831) não enfrenta diretamente a questão da 

concordância do verbo haver “existencial”, apenas nos diz que seu significado é 

“quasi synonymo de existir”, “porque se lhe subentende existência”, mas não 

explica o uso do verbo haver no singular em contraposição ao uso do verbo 

existir no plural. Constancio (1831) faz apenas uma menção, sem maiores 

detalhes, de que é um “idiotismo francês”, o que nos leva a concluir que há 

então entre o sujeito e verbo uma discordância aceita pela norma, por 

idiotismo. 

 

 4.9 Francisco José Freire (1842) 

 

 4.9.1 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Não encontramos na obra Reflexões sobre a língua portuguesa, de 

Francisco José Freire (1842) nenhuma análise para a construção com a 

partícula SE, contudo, consideramos relevante suas considerações e seu 

posicionamento teórico sobre a construção com o verbo haver “existencial”. A 

obra nos diz o seguinte acerca das construções com o verbo haver “existencial”. 
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Na concordância do verbo com o seu nominativo temos tambem 
um particular idiotismo no verbo Haver: porque nas terceiras 
pessoas do numero singular não concorda em numero com o 
seu nominativo. Os ignorantes, e também muitos dos que 
presumem não o ser, governando-se pelas regulares 
conjugações de outros verbos, têm por erro crassissimo ouvirem 
dizer; Houve homens que nunca havião de ter nascido, em lugar 
de; houveram homens etc. Havia muitas iguarias no banquete, 
em vez de Haviam muitas iguarias, etc. Porém estes presumidos 
são os que errão, porque com todos os clássicos de nossa lingua 
se prova que o estar este verbo no singular, o seu nominativo 
Homens, ou iguarias no plural, é um idiotismo, e grammatica 
irregular, muito propria da nossa linguagem. (Freire 1842:69) 

 

Verificamos que a doutrina de Freire (1842) é exatamente a mesma de 

Argote (1725), inclusive a expressão “grammatica irregular” é utilizada 

também por Argote (1725). Portanto, a posição que adota Freire (1842) é a de 

analisar o sintagma nominal que acompanha o verbo haver “existencial” como 

sujeito da sentença e, portanto, de defender como idiotismo o uso de verbo 

haver “existencial”. Vale destacar ainda o comentário que nos faz Freire (1842) 

sobre a autoridade do uso frente à ratio: 

 

Por virtude do mesmo idiotismo temos outros muitos modos de 
conjugar os verbos, de que não poderíamos usar, a seguirmos as 
regras da syntaxe regular. Dizemos v.g. Aborreço a affectação 
em vez de Aborreçe-me a affectação: Esqueceu-me o negócio, 
em logar de Esqueci-me do negócio [...] e outros muitos modos 
que o uso ensina, quero dizer, o uso daqueles que cuidam em 
falar com pureza, e correcção, seguindo sempre os vestígios dos 
clássicos; de cuja autoridade só os ignorantes duvidam. (Freire 
1842:69-70) 

 

Este excerto de Freire (1842) é bastante contundente quanto ao embate 

entre os critérios de correção, ratio e usus. As construções com o verbo haver 

“existencial” infringem a ratio da gramática, entendida aqui como uma analogia 

ou uma regularidade nos padrões de concordância verbal, mas o uso, que é 

autoridade dos “clássicos” sanciona a norma. Deste modo, para Freire (1842) o 

critério determinante da norma de uso do verbo haver “existencial” é o critério 

do usus. 
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 4.10 Francisco Sotero dos Reis ([1866]1871) 

 

 3.10.1 Construção com a partícula SE 

 

A Grammatica Portugueza, de Francisco Sotero dos Reis, cuja primeira 

edição data de 1866, discorre desta maneira sobre a construção com SE: 

 

O verbo attributivo, está sempre na fórma de verbo activo, 
porque a lingua portugueza não tem fórma de, verbo passivo; 
mas forma-se a voz passiva do, verbo transitivo, juntàndo-
se, como nas linguas suas analogas, ao verbo substantivo o 
participio preterito do, verbo attributivo, ou o attributo sob ésta 
fórma, como se vê em, Amar (voz activa), Ser amado (voz 
passiva). (Sotero dos Reis 1871:110. Grifos nossos.) 

 

Em outro trecho, temos: 

 

Ha ainda na lingua portugueza outra forma de apassivar o, 
verbo transitivo, nas terceiras pessoas do singular e plural, 
dando-lhe por complemento directo apparente o 
pronome, se, quando o sujeito da proposição é cousa, e não 
pessoa propriamente dita, como se vê em, «A obra fez-se», 
«Celebrou-se a festa». (Sotero dos Reis 1871:120. Grifos 
nossos.) 

 

Sotero dos Reis (1871) destoa das análises anteriores no que se refere à 

classificação da partícula SE, que considera como “complemento directo 

apparente”. O “celebrou-se a festa” é analisado por Sotero dos Reis (1871) como 

tendo por sujeito o sintagma nominal posposto ao verbo e tendo a partícula SE 

como complemento directo. Vemos aqui apenas uma classificação arbitrária, 

pois Sotero dos Reis (1871) não explica, nem como pode a partícula SE ser 

complemento direto da sentença, nem como se dá o caráter apassivador da 

expressão. Para o estabelecimento da norma de uso da construção com a 

partícula SE, inferimos que esta se dá pela aplicação direta da regra de 

concordância verbal, uma vez identificado o sujeito da sentença. 
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 3.10.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Para Sotero dos Reis (1871), em sua Grammatica Portugueza, também o 

verbo haver “existencial” deve sempre ser flexionado no singular, uma vez que a 

sentença possui sujeito oculto, conforme o trecho a seguir: 

 

Ha na lingua portugueza um, verbo unipessoal, que se emprega 
quasi sempre com sujeito occulto, o verbo, Haver, com a 
significação de, existir. Este sujeito é de ordinario, numero, 
classe, especie, quantidade, espaço, periodo, como se vê nos 
seguintes exemplos:  
«Ha homens extraordinarios; isto é, numero, classe, especie de 
homens».  
« Ha dias que não te tenho visto; isto é, numero, quantidade de 
dias». 
 «Ha tempos bem calamitosos; isto é, espaço, periodo de 
tempos».  
N. B. O emprego d'este verbo com sujeito occulto é um dos 
idiotismos da lingua, assim como o é tambem o do infinito 
pessoal, e o do verbo composto com o gerundio. (Sotero dos 
Reis 1871: 139) 

 

Sotero dos Reis (1871) justifica também o uso do verbo haver no singular 

avocando o argumento da existência de sujeito oculto, contudo, onde Lobato 

(1770) enxergava a expressão “numero de pessoas” e Silva (1806) o substantivo 

“mundo”, com haver no sentido de ter, Sotero dos Reis (1871) visualizava o 

termo “número de”, com haver no sentido de existir. O problema que surge 

quando se advoga a equivalência semântica entre haver e existir é que, então, 

não seria necessário recorrer ao expediente da teoria da elipse com sujeito 

oculto. Este fato também não é problematizado por Sotero dos Reis (1871). Se a 

sentença “Existem homens” equivale a sentença “Há homens” e na sentença 

com o verbo existir não se recorre à teoria da elipse, então também não haveria 

necessidade de fazê-lo com o verbo haver. O que nos parece é que os gramáticos 

resistiram a admitir a discordância entre o verbo haver e o seu sintagma 

nominal posposto, com a função de sujeito, como no caso do verbo existir, e se 

esforçaram para construir uma justificativa que retirasse desta construção este 

caráter de “erro” ou de infração à  regra geral de concordância verbal prescritas 

nas gramáticas. 
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Vale apontar para a identificação que Sotero dos Reis (1871) faz da 

construção do verbo haver como idiotismo, pois não é o mesmo sentido de 

idiotismo adotado por Argote (1725). Na realidade, são idiotismos de diferentes 

causas. Para Argote (1725) o idiotismo do verbo haver tinha como causa a 

irregularidade da expressão, ou sua discordância com a regra gramatical. Sotero 

dos Reis (1871) não define idiotismo em sua gramática, mas depreendemos que 

ele adota a definição de idiotismo conforme a tradição, como uma 

“particularidade da língua”, uma vez que a construção com o verbo haver, 

concordando com um sujeito oculto, não constitui uma gramática “irregular”, 

no sentido de infração a uma regra gramatical. A particularidade do uso do 

verbo haver, para Sotero dos Reis (1871) estaria no fato de o verbo concordar 

com um sujeito oculto.  

 

Vejamos agora a definição de sujeito de Reis (1871), considerando que nos 

diz que na sentença “Há homens extraordinários” existe um sujeito oculto,  

 

Toda a reunião de palavras, a qual fórma sentido, é uma 
proposição, em que se contem tres termos, denominados, 
sujeito, verbo, attributo. Sujeito, é a pessoa ou cousa a que se 
attribúe alguma qualidade: é a idéa principal, o objecto do juizo. 
Attributo, é a qualidade que se attribue ao sujeito: é a idéa 
accessoria. Verbo, que já ficou definido em logar competente, é 
o nexo entre os outros dous termos. (Reis 1871:169) 

 

Percebemos neste momento que a doutrina do verbo substantivo permeou 

grande parte da gramaticografia de língua portuguesa. O problema é que esta 

doutrina não se harmoniza com a construção com o verbo haver “existencial”. 

Não há nenhum atributo associado ao sintagma nominal que acompanha o 

verbo haver na sentença “Há homens extraordinários”. Além disso, como já 

apontado para outros autores, a definição de sujeito destas obras aponta para a 

eleição do sintagma nominal que acompanha o verbo haver à condição de 

sujeito. Novamente, não conseguimos identificar outro sujeito na sentença, “Há 

homens extraordinarios”, além do termo “homens”, uma vez que Reis (1871) 

define sujeito como “idéa principal” ou “o objeto do juízo”. Se na sentença 

estamos falando de “homens”, se “homens” é a ideia principal da sentença, 

então o termo “homens” nos parece o candidato natural à condição de sujeito da 

sentença, e sendo sujeito, o verbo deveria ser flexionado no plural, conforme a 
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regra de concordância verbal prescrita na tradição gramatical. Contudo, Sotero 

dos Reis (1871), assim como seus antecessores que utilizaram a teoria da elipse, 

não problematiza esta questão. 

 

Em resumo, a obra de Sotero dos Reis (1871) também constrói sua norma 

de uso do verbo haver “existencial” flexionado sempre no singular baseado na 

teoria da elipse. Neste caso o critério de correção da ratio é determinante para 

o estabelecimento da norma. 

 

 4.11 Augusto Freire da Silva ([1875]1906) 

 

 4.11.1 Construção com a partícula SE 

 

A obra de Augusto Freire da Silva, A Grammatica Portugueza, cuja 1º 

edição data de 187541, discorre sobre a construção com SE da seguinte maneira, 

ao falar que a língua portuguesa não possui verbos com flexões passivas e que 

uma das formas de suprir a falta de verbos passivos é: 

 

Juntando-se ás terceiras pessoas do singular e plural do verbo 
transitivo como complemento directo aparente, o pronome 
indefinido SE, quando o sujeito da proposição é cousa, e não 
pessoa propriamente dita. Exemplos: A obra fez-se. Citem-se as 
testemunhas. (Freire da Silva 1906:203) 

 

Aqui vemos claramente a influência do texto da obra de Sotero dos Reis 

(1871) neste excerto de Freire da Silva (1906).  A doutrina é exatamente a 

mesma e até o primeiro exemplo utilizado é o mesmo: “A obra fez-se”. Contudo, 

há outro excerto de Freire (1906) que faz ressalvas quanto à utilização da 

construção passiva com SE: 

 

Convem observar que não se deve usar deste modo de apassivar 
o verbo nos dous casos seguintes:1.º Quando está expresso o 
complemento indirecto. Assim não se deve dizer: Regam-se 

                                                   
41  Ver Fávero (2000:187) 
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estas flores pelo jardineiro.; 2.º Quando a acção podér ser feita 
pelo sujeito; e isso, porque pode haver equivoco, como se vê 
deste exemplo: Mataram-se muitos inimigos, pois não se sabe si 
os inimigos se suicidaram, ou si foram mortos. Para evitar este 
equivoco, cumpre que se diga: Foram mortos muitos inimigos. 
(Freire da Silva 1906:203) 

 

É interessante notar o caráter normativo da gramática de Freire da Silva 

(1906), que proscreve um uso da construção com SE, com “complemento 

indireto”, que era aceitável na gramática de Argote (1725). Este fato mostra-nos 

uma mudança linguística em curso, como podemos constatar, que no caso do 

português atual este tipo de construção não mais é utilizado. A outra observação 

de Freire da Silva (1906), sobre a ambiguidade das construções com SE, 

podendo gerar uma leitura reflexiva das sentenças, quando constituídas de 

sujeitos animados, já havia sido feita por outros seus antecessores como o 

próprio Argote (1725). 

 

Em resumo, Freire da Silva (1906) segue a mesma doutrina de Sotero dos 

Reis (1871) e ainda acrescenta um exemplo de uso da construção com SE no 

plural. Deste modo, a construção da norma de uso da construção com SE para 

Freire da Silva (1906) também se dá pela aplicação direta da regra de 

concordância verbal, após a identificação do sujeito. 

 

 4.11.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Grammatica Portugueza, (1875[1906]) de Augusto Freire da Silva 

encontramos a seguinte reflexão sobre o uso do verbo haver “existencial”: 

 

Muitos gramáticos chamam o verbo haver de impessoal, quando 
empregado como nas phrases seguintes: Ha homens 
extraordinários. Havia iguarias. Si houver tempo, irei visita-lo. 
É ele ao contrario, o mesmo verbo haver, pessoal e transitivo, 
com a significação de ter ou possuir, derivado de habere, que, 
em tal caso, é elegantemente usado no singular com o sujeito 
occulto. O qual facilmente se subentende pelo sentido, como se 
vê nas mesmas phrases que em seguida se acham repetidas os 
sujeitos claros: Ha homens extraordinarios, isto é, com o 
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mundo ha ou tem homens extraordinarios. Havia iguarias, isto 
é, A mesa havia ou tinha iguarias. (Freire da Silva, 1906:351-
352. Grifos nossos) 
 
 

Freire da Silva (1875[1906]) reproduz a mesma doutrina já exposta na 

obra de Silva (1806), ou seja, constrói a norma de uso do verbo haver 

“existencial” apoiado no critério de correção da ratio, consubstanciado na teoria 

da elipse em conjunto com uma diacronia semântica do verbo haver com 

equivalência aos verbos ter/possuir.  

 

 

 4.12 Charles Adrien Olivier Grivet (1881) 

 

 4.12.1 Construção com a partícula SE 

 

A Grammatica Analytica da Lingua Portugueza de Charles Adrien Olivier 

Grivet, datada de 1881, não trata da questão da norma na construção com a 

partícula SE, contudo, há um excerto em sua obra que inova na análise das 

vozes verbais: 

 

Daquella porta para dentro ouvem a palavra de Deos. » — E’ 
certo que nada obstaria, em these, a inversão do facto ouvem na 
fórma passiva é ouvida, ou na pronominal que a póde substituir 
ouve-se; porém o idiotismo latino a que se soccorreu o autor, 
oíferece a vantagem de acentuar melhor, pela sua terminação 
plural, o numero avultado dos ouvintes em uma igreja, que as 
outras duas fôrmas pode- rião deixar reduzido a um (é ouvida — 
ouve-se a palavra de Deos). (Grivet 1881:439) 

 

Observamos primeiramente que Grivet (1881) não trata, ao menos em sua 

terminologia, a construção com a partícula SE como passiva, mas como “forma 

pronominal”. Contudo, o importante a se destacar neste trecho da obra de 

Grivet (1881) é o fato de ele, ao comparar as três vozes verbais (ativa, passiva e 

pronominal), chegar a conclusão de que não há correspondência semântica 

entre a voz ativa e as outras duas vozes. Segundo Grivet (1881), no exemplo 
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“Daquella porta para dentro ouvem a palavra de Deos”, apenas esta voz ativa 

consegue transmitir a ideia de pluralidade de ouvintes da palavra de Deus, 

sendo que as outras duas vozes (passiva e pronominal) apenas remetem a ideia 

da singularidade de um ouvinte da palavra. Esta falta de correspondência 

semântica entre as formas será mais explorada por Said Ali (1908), para tentar 

demonstrar também o estatudo sintático da partícula SE, abordando ainda a 

questão da norma. 

 

 4.12.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Nova Grammatica Analytica da Lingua Portugueza de Charles Adrien 

Olivier Grivet, datada de 1881, encontramos a seguinte reflexão sobre o verbo 

haver “existencial”: 

 

A despeito do perfeito acordo cm que estão todos os 
grammaticos sobre a legitimidade da locução ‘Há homens...’, e 
de todas as mais em que o mesmo verbo, por ser 
accidentalmente impessoal, não passa da forma propria da 
terceira pessoa do singular, lá vão, mais do que nunca, 
medrando e pullulando como tiririca entre couves, as loquelas 
subversivas de um principio sanccionado pela lição constante e 
uniforme de todos os clássicos [...] Deste genero é o que, 
mórmente desde a celebre descoberta da substantividade 
verbal, se vai cantarolando pelas aulas: « que todo o verbo 
tem o seu sujeito. » Isso lá é de fé; não admitte, nem duvida, 
nem reserva, nem exame. E, quando por acaso venha o 
decantado o principio a se mostrar de todo rebelde á 
demonstração, lá vão elles embirrando no preconcebido, até 
chegarem a formular cada um o seu particular esconjuro para a 
evocação de um sujeito impossível, e a clamar, apontando para 
algum fantasma desenxabido: Ei-lo! Teneo lupuin auribus 
(Estou segurando o lobo pelas orelhas). (Grivet 1881:421. Grifos 
nossos.) 
 

E ainda, 

 

Succedeu dahi o que não podia deixar de succeder. A 
unanimidade de assenso, por parte dos glosadores deste caso, á 
doutrina de que todo o verbo tem o seu sujeito, creou 
tanto mais facilmente adeptos, que ella apparece condensada 
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num theor de precisão didactica. Porém o desconchavo das 
interpretações da mesma doutrina na sua applicação á analyse 
gerou desconfianças, desconcertou os crentes, e fez com que 
cada um se reservasse in petto o direito do agarrar o indefectível 
sujeito onde bem lho aprouvesse. (Grivet 1881:421,422. Grifos 
nossos.) 

 

Em primeiro lugar, vale observar que Grivet (1881) analisa a tradição 

anterior a ele e chega à conclusão de que a doutrina da “substantividade verbal” 

ou, em outros termos, de que todo o verbo tem o seu sujeito, é falsa. Para Grivet 

(1881), a tradição gramatical cometeu o erro de tentar impor um sujeito a todos 

os verbos. Sendo assim, ao aplicar esta doutrina ao verbo haver “existencial”, 

tentaram “agarrar o indefectível sujeito onde bem lho aprouvesse”.  

 

De todo modo, Grivet (1881) empreenderá uma crítica à tese do verbo 

haver “existencial” como idiotismo (por discordância do verbo com seu sujeito), 

defendida por Argote (1725) e Freire (1842) e à teoria da elipse aplicada ao 

verbo haver, utilizada por Lobato (1770), Silva (1806) e Sotero dos Reis (1871). 

Vale apontar que Grivet (1881) não cita, nominalmente, nem os gramáticos nem 

suas obras, mas reproduz fielmente excertos das obras que sustentam suas 

teorias. Após a exposição das ideias gramaticais desta tradição, divididas em 

três vertentes ou opiniões, dirá então Grivet (1881): 

 

Essas tres opiniõcs, igualmente empenhadas na demonstração 
de um só e mesmo theorema, ou não merecem conceito algum, 
ou comprovão exuberantemente, por simples confrontação, que 
o tão occulto sujeito dos verbos impessoaes ainda está por 
achar. Pois, nesse tão repisado « ha homens », o sujeito é, para 
o primeiro opinante, homens; para o segundo, o mundo; e para 
o terceiro, numero, classe, especie. Ora, será isso mera questão 
de synonymia? (Grivet 1881:234) 

 

Vale observar que apesar de Grivet (1881) criticar três “opiniões”, ele não 

enfrentará, de fato, a posição que defende o idiotismo com sujeito determinado. 

Ele simplesmente a coloca como uma falsa questão, mas não constrói 

argumentos para rebatê-la. Grivet (1881) irá rebater o argumento do sujeito 

oculto. Primeiramente, Grivet (1881) apresenta a tese oposta à sua, sem 

mencionar a fonte de sua citação: 
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“Este verbo não vem, como sonhão alguns grammaticos, de, 
Habeo, latino, que nunca foi tomado em tal accepção, mas do 
verbo francez, y avoir, que tem a mesma significação e emprego, 
que o verbo portuguez, com a unica differença de vir 
acompanhado do pronome indefinido IL, que indica o 
verdadeiro sujeito occulto, nombre, espèce, quantité, etc.” 
(Grivet 1881:234) 
 

Grivet (1881) contestará esta tese de que a construção com o verbo haver, 

com sujeito oculto, equivale às expressões francesas com o pronome “IL”: 

 

Portanto, como termo syntaxico, o tal il não é nada. Não é nada 
porque, ainda que pronome por natureza, ahi não substitue a 
nenhum substantivo, e conseguintemente não representa idéa 
alguma; faz apenas o officio de indicador; “Ahi vai verbo”; é 
palavra expletiva e mais nada. (Grivet 1881:235) 
 

Por fim, Grivet (1881) defenderá a posição de que as construções com o 

verbo haver são impessoais, mas em um sentido diferente do atribuído pela 

tradição anterior à sua obra, conforme constatamos no seguinte trecho: 

 

Qual é, portanto, a theoria que natural e ostensivamente dahi 
decorre em relação aos verbos impessoaes? Simplesmente que 
são impessoaes porque não têm pessoa; e não têm pessoa 
porque não têm sujeito: pois pessoa e sujeito é uma só e 
mesma cousa. A feição de pessoa e numero não é ingenita no 
verbo; não coexiste por necessidade metaphysica com a idéa de 
facto ou acto: vai-lhe communicada pelo sujeito quando, para a 
enunciação do pensamento, necessário é que sujeito haja. 
(Grivet 1881:424. Grifos nossos.) 

 

Portanto, para Grivet (1881), os verbos impessoais são verbos que não 

possuem sujeito, como, Para Grivet (1881), é o caso do verbo haver 

“existencial”. Grivet (1881) ainda constrói um arrazoado para justificar a 

terceira pessoa dos verbos impessoais. 

 

Que os verbos impessoaes tenhão uma forma em cada tempo, é 
porque não podem existir sem fórma, isto é, sem a letra ou 
letras representativas de sua sonoridade (É, ha, CHOVE, 
IMPORTA que..., É SABIDO que..., ESTÁ AVERIGUADO 
que...'). Que esta forma seja a da terceira pessoa do singular, é 
porque, nos verbos pessoaes, a mesma pessoa é a mais 
indeterminada em relação ao sujeito; porém, fóra da feição de 
modo e de tempo, ella não recorda nada : nem genero, nem 
numero, nem pessoa, porque para nada reverte daquillo em que 
se póde encontrar um destes predicamentos, inherentes 
entretanto á palavra regedora do verbo. É, portanto, por mera 
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assimilação de fórma que aos mesmos verbos se attribue pessoa 
e numero. (Grivet 1881:424-425) 

 

Grivet (1881) ainda nos diz que o sintagma nominal que acompanha o 

verbo haver é o seu complemento direto: 

 
Necessário é — que haja prémios... — Pois tanto é ahi o 
adjectivo necessário predicado do impessoal É, como PRÉMIOS 
o complemento directo do impessoal haja. (Grivet 1881:425) 
 

Portanto, para Grivet (1881), o verbo haver “existencial” deve sempre ser 

flexionado no singular, não por idiotismo de sujeito determinado, nem por 

concordância com sujeito oculto, mas porque é verbo sem sujeito. Além do 

critério determinante da ratio utilizado por Grivet (1881) para justificar o uso 

do verbo haver “existencial” no singular, este autor de ancora no usus dos 

clássicos ou dos “mestres autorisados" (dentre eles Padre Antonio Vieira, do 

padre Manuel Bernardes, do Frei Luiz de Souza e de Manoel Godinho) e cita 15 

exemplos de uso do verbo haver “existencial” no singular, acompanhado de 

sintagma nominal no plural  para reforçar a norma gramatical. 

 

 

 4.13 Júlio Ribeiro (1881) 

 

 4.13.1 Construção com a partícula SE 

 

A obra de Júlio Ribeiro (1881), Grammatica Portugueza, continuará a 

defender a ideia de apassivamento das construções com a partícula SE e, 

portanto, defendendo a regra de uso da concordância entre o verbo e o 

sintagama nominal que o acompanha. Além disso, é na obra de Júlio Ribeiro 

(1881) que pela primeira vez aparece a terminologia de “partícula 

apassivadora”. Se a obra de Argote (1725) inaugura o conceito ou a ideia de 

apassivação por meio da partícula SE, a obra de Ribeiro inaugura a 

terminologia. Na gramática de Júlio Ribeiro (1881) encontramos o seguinte 

trecho: 
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Indica-se tambem nas linguas romanicas a pluralidade 
indeterminada do agente de um verbo, unindo-se a esse 
verbo o pronome reflexivo se, considerado como mera 
particula apassivadora. (Ribeiro, 1881:287. Grifos nossos) 
 

E ainda, 

Nas phrases de sentido geral, quando não é necessario pôr 
claro o agente, apassivam-se verbos nas terceiras pessôas do 
singular e do plural por meio do pronome se, considerado então 
como MERA PARTICULA APASSIVADORA, ex.: « Queima-se o 
campo—Concertam-se relogios ». Grande debate tem suscitado 
esta particula se entre os grammaticos portuguezes: a ultima 
palavra sobre a questão foi dita pelo eminente linguista, sr. 
Aldolpho Coelho (2), que, estribado nas doutas investigações 
dos mestres allemães, elucidou-a cabalmente, filiando este 
processo portuguez de conjugação no puro processo latino. 
Cumpre todavia notar que por meio de se só se apassivam 
verbos cuja acçâo não possa neste caso ser exercida 
pelo sujeito. E a razão é que, podendo o sujeito exercer a 
acção, dar-se-ia ambiguidade de sentido: com efeito « O homem 
feriu-se » não é o mesmo que « O homem foi ferido », porque o 
homem poderia ter-se ferido a si proprio. Em « Concertam-se 
relogios » não se dá ambiguidade; tal phrase equivale 
exactamente a « Relogios são concertados », porquanto relogios 
não podem concertar-se a si proprios. (Júlio Ribeiro 1881:233-
234. Grifos nossos.) 
 

Duas observações valem ser destacadas nos comentários de Júlio Ribeiro 

(1881). Em primeiro lugar, Ribeiro restringe o uso da “voz passiva” com a 

partícula SE para construções que tenham verbos cuja ação não possa ser 

exercida pelo sujeito. Seus antecessores, desde Argote (1725), já haviam 

apontado para o caráter ambíguo destas sentenças, contudo, Ribeiro foi mais 

enfático ao apontar este aspecto e nos dá dois exemplos que demostram a 

diferença semântica entre as estruturas de voz passiva com particípio e a 

estrutura com SE: 

 

(43) O homem foi ferido 

(44) O homem feriu-se 

 

A análise de Ribeiro aponta para o papel da partícula SE, neste caso, como 

partícula que expressa a reflexividade. No português clássico, descrito na 

gramática de Argote (1725), a ambiguidade poderia ser eliminada com o 

acréscimo do agente da ação verbal, como, por exemplo, nas seguintes 

sentenças: 
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(45) O homem feriu-se pelos inimigos 

(46) Pedro pintava-se neste painel pelo seu Mestre 

 

O interessante a se notar é como Ribeiro (1881) aborda a possibilidade de 

interpretação de sentido reflexivo para a seguinte sentença: 

 

 (47) Relógios consertam-se 

 

Ribeiro (1881) argumenta que a ambiguidade se desfaz pela 

impossibilidade de os relógios consertarem-se a si mesmos. O problema que 

temos aqui é que apesar do fato de os relógios não consertarem a si mesmos, 

ainda assim há um efeito de sentido de reflexividade na sentença. Tanto isto é 

verdade que Júlio Ribeiro (1881), sutilmente, elege um exemplo de construção 

invertida (em relação à sentença “O homem feriu-se”) quando compara com a 

construção passiva com particípio: 

 

(48) Relógios são concertados 

(49) Consertam-se relógios. 

 

A mudança de posição dos termos não é gratuita e retira o termo “relógios” 

da posição canônica de sujeito, passando-o para a posição canônica de objeto. A 

ratio (ou a lógica de organização da língua) da língua portuguesa é constituída 

por funções sintáticas que se correlacionam com a posição dos termos na 

sentença. É por isso que o efeito de sentido das sentenças é alterado quando se 

alteram as posições de seus termos. 

 

Quanto à questão fulcral, de classificar o estatuto da partícula SE e, 

consequentemente, sustentar uma regra de uso de concordância da construção 

com SE, Júlio Ribeiro (1881) se reporta à autoridade de Adolpho Coelho (1870), 

que assim se expressa em sua obra Theoria da conjugação em latim e 

portuguez - estudo de grammatica comparativa: 

 

Além de conservar o processo indicado para exprimir a 
passividade, o portuguez renova (a connexão historica não é 
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admissivel, mas a logica é evidente) o processo do latim e do 
slavo para a formação d' um medio-passivo, isto é, o emprego 
do reflexo se ; mas em a nossa lingua, como nas congeneres, 
esse emprego fica restricto á terceira pessoa. Nas proposições 
como vende-se uma casa, compram-se livros velhos, etc, os 
verbos construidos com se, como vende-se, compram-se 
exprimem tão bem a passividade como as formas latinas 
venditur, emuntur. O principio é exactamente o mesmo. A 
grammatica comparativa dá-nos aqui a explicação d'um 
emprego que a grammatica ordinaria, não podendo 
comprehendel-o, se vê obrigada a justificar com a 
auctoridade dos bons escriptores da lingua. A lingua tem 
perdido muito a consciencia do caracter de passividade d'essas 
construcções; d'ahi vem o emprego do Verbo no singular 
com o sujeito no plural (sabe-se noticias, conta-se casos, etc, 
por sabem-se noticias, contam-se casos, etc), tão frequente 
no fallar usual e na linguagem descurada das folhas 
periodicas. N'essas phrases incorrectas se adquire quasi a 
funcção d' um indefinido, empregada como sujeito da 
proposição, e corresponde apparentemente ao francez on. E 
assim que as linguas se alteram, e que as 
monstruosidades (o nome convém á cousa) nascem n'ellas 
do esquecimento da funcção primitiva de seus elementos. 
(Coelho 1870:55-56) 

 

Apesar de Júlio Ribeiro (1881) valorizar a ratio construída por Adolpho 

Coelho (1870) para demonstrar o estatuto apassivador da partícula SE, 

verificamos que a argumentação de Coelho (1870) é a mesma de seus 

antecessores que buscaram uma correspondência de formas entre a língua 

portuguesa e o latim. Adolpho Coelho (1870) menciona que se apoia no método 

comparativo42. Entretanto, observamos que antes do advento do método 

comparativo no século XIX, João de Barros e outros autores já utilizam um 

procedimento de comparação de formas entre as línguas, latina e portuguesa, 

conforme o texto que analisamos neste trabalho, para explicar a construção com 

SE. Coelho (1870) afirma que “os verbos construidos com se, como vende-se, 

compram-se exprimem tão bem a passividade como as formas latinas 

venditur”. Ainda em outro trecho diz que “A lingua tem perdido muito a 

consciencia do caracter de passividade d'essas construcções”. Notamos que o 

autor, não sabemos se consciente ou inconscientemente, não advoga o caráter 

                                                   
42  Em 1816 publicou Francisco Bopp uma obra über das Conjugationssystem der 
Sanskritprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen, und 
germanischen Sprache. Frankfurt, 8º. Esse livro fundava uma nova sciencia, a grammatica 
comparativa, e com ella o methodo de todo o estudo scientifico da linguagem. (Coelho 1870: 
prefação) 
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apassivante da partícula SE, mas da construção verbal (verbo + SE).  

Comparando então a língua portuguesa à latina, diz que o verbo venditur (é 

vendido), em latim, corresponde, em sentido, ou em “expressão de passividade”, 

à forma em língua portuguesa, vende-se.  

 

O problema que verificamos é que a expressão vende-se, na língua 

portuguesa, tem duplo caráter de sentido: um passivo (é vendido/é vendida) e 

outro ativo (alguém vende). Este fato já consta da leitura das duas obras de 

Duarte Nunes de Leão (1576 e 1606), já expostas neste trabalho, em que este 

autor apresenta estas duas possibilidades de leitura, ativa e passiva, da 

construção com SE. Portanto, não nos parece que seja possível sustentar, como 

pretende parte da tradição gramatical, a correspondência de sentido único, 

passivo, da construção com SE, mas sim uma dupla possibilidade de sentidos: 

ativo e passivo. 

 

O texto de Adolho Coelho (1870) também é extremamente interessante, na 

medida em que ao mesmo tempo que se filia a uma corrente teórica (o método 

comparativo) cientificista, despeja uma torrente de comentários dogmáticos 

para defender um uso monolítico da linguagem. As expressões linguagem 

descurada, phrases incorrectas e monstruosidades, revelam um pouco desta 

dualidade do discurso de Adolpho Coelho (1870), que ao mesmo tempo em que 

se esforça por apresentar argumentos ancorados na ratio da língua, rotula os 

usos, ou seja, o fenômeno linguístico a ser objeto de análise da nova ciência da 

linguagem, como “monstruosidades”. 

 

Para o nosso estudo, que se baseia na análise dos critérios de correção 

gramatical, da ratio e do usus, o excerto de Adolpho Coelho (1870) é também 

singular e relevante, na medida em que expressa bem os dois modos de 

operação da tradição gramatical para justificar suas regras. Adolpho Coelho 

(1870) se filia teoricamente ao chamado método comparativo, que se 

apresentava à época como método que conferiria cientificidade aos critérios de 

correção linguística. A gramática comparativa, nascida com pretensão de 

cientificidade não poderia apenas justificar as regras gramaticais ancoradas 

apenas no uso ou na “auctoridade dos bons escriptores da língua”. O usus não é 
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justificativa científica. Deste modo, busca-se um argumento calcado na ratio, ou 

lógica do sistema linguístico, para justificar uma regra gramatical.  

 

Em resumo, a doutrina de Júlio Ribeiro (1881), que se apoia em Coelho 

(1870), segue o mesmo método, ou expediente, de alguns de seus antecessores, 

advogando a correspondência de sentido entre as formas latinas e portuguesas 

da construção com SE para sustentar a norma de uso desta construção, fazendo 

concordar o verbo com o sintagma nominal que o acompanha. 

 

 4.13.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

O tratamento dado por Júlio Ribeiro (1881:255-256), em sua Grammatica 

Portugueza, às construções com o verbo haver “existencial”, segue, assim como 

Grivet (1881), no sentido de criticar as doutrinas anteriores a ele, contudo, Júlio 

Ribeiro (1881) apresentará uma doutrina semelhante à de Barboza (1822), de 

sujeito indeterminado para justificar o uso do verbo haver no singular: 

 

O verbo haver em sentenças como « Ha homens—Ha fructas—
Ha leis », conservando-se transitivo, assume o kharacter de 
verdadeiro verbo impessoal, e não póde ter sujeito 
claro [Vide 167, 4)]. Em Italiano, Hespanhol, Francez e 
Provençal encontram-se construcções identicas, ex.: « Ha 
quindici giorni—Diez años ha— Il a des femmes—Non a tan fin 
aman cum me ». Ha a notar que em Francez moderno a 
construcção requer sempre o emprego do adverbio de logar 
y, e que em Italiano, Hespanhol. Provençal e Francez antigo ora 
apparece ella com um advérbio de logar, ora não. Em 
Portuguez antigo empregava-se tambem o adverbio, ex.: « 
Não ha hi quem me soccorra (3)—Que geração tão dura ha hi de 
gente? (4). Hoje não é mais usado tal adverbio. As palavras 
requeridas pelo verbo haver nesta construcção 
representam o accusativo latino, e estão, 
conseguintemente, em relação objectiva [...] E’, pois, dislate 
a doutrina de Argote assim formulada por Vergueiro e 
Pertence (4): « O verbo haver empregado no sentido de 
existir usa-se nas terceiras pessôas do singular ainda que o 
sujeito seja da terceira pessôa do plural ».Tambem não passa de 
subtileza metaphysica, condemnada pelos factos linguisticos, a 
explicação que desenvolvidamente dá Sotero dos Reis (5): « 
O verbo unipessoal haver, cuja significação é a mesma de « 
existir emprega-se ordinariamente com o sujeito gramatical 
oculto [...] Como a de Sotero pecca ainda por metaphysica e 
falsa a doutrina de Moraes, exposta pelo sr. Dr. Freire da 
Silva nos seguintes termos (6): « Muitos grammaticos chamam 
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o verbo haver « de unipessoal, quando empregado, como nas 
phrases seguintes: « Ha homens extraordinaios—Havia 
iguarias—Si houver tempo,  irei visita-lo . E' elle, ao contrario, o 
mesmo verbo haver  pessoal e transitivo, com a significação de 
ter ou possuir, derivado de habere que, em tal caso, é 
elegantemente usado no singular com o subjeito occulto, o qual 
facilmente se subentende pelo sentido, como se vê das mesmas 
phrases que em seguida se acham repetidas com os subjeitos 
claros: Ha homens extraordinarios, isto é, O mundo HA ou 
TEM homens extraordinarios—Havia iguarias, isto é, a mesa 
HAVIA ou TINHA iguarias—Si houver tempo, irei visita-lo, isto 
é, Si eu HOUVER ou TIVER tempo, irei « visita-lo ». Ribeiro 
(1881:255-256) 
 

 

 Primeiramente, verificamos que a terminologia de Júlio Ribeiro (1881) 

não corresponde à de Grivet (1881), no que se refere ao conceito de “verbo 

impessoal”. Júlio Ribeiro (1881) considera o verbo impessoal como verbo de 

sujeito indeterminado, ao passo que Grivet (1881) o considera como verbo sem 

sujeito. Considerando então Júlio Ribeiro (1881) a construção do verbo haver 

“existencial” como um verbo de sujeito indeterminado, Júlio Ribeiro (1881) 

critica primeiramente a doutrina de Argote (1725), que advoga que o 

substantivo que acompanha o verbo haver é sujeito. Para Júlio Ribeiro (1881), 

neste caso, o verbo haver é transitivo e, portanto, o sintagma nominal que o 

acompanha é objeto direto. Criticando as doutrinas de Sotero dos Reis (1871) e 

de Silva (1806), para Júlio Ribeiro (1881), não há um sujeito oculto nestas 

expressões com o verbo haver, mas um sujeito indeterminado, que não é claro.  

 

E ainda reforça Júlio Ribeiro (1881) o caráter impessoal do verbo haver, 

no sentido de ter sujeito indeterminado e de ser acompanhado por objeto 

direto: 

 
A verdade é que em taes construcções o verbo haver conservase 
transitivo, e assume o kharacter de verdadeiro verbo impessoal; 
e que não necessita mais de sujeito claro do que chove, 
troveja, ou outro qualquer. Os caipiras, fieis aos usos arkhaicos 
da lingua, como sóe sel-o a gente do povo, exprimem-se de 
modo analogo ao dos francezes: põem claro um pronome que 
represente o sujeito neutro e impessoal dos verbos impessoaes. 
Dizem: « ELLE chove muito lá—ELLE hai ainda alguas fruitas—
ELLE corre por ahi que o rei vem vindo (1) ». Substituem 
tambem ter a haver e dizem: « TEM muita gente na igreja—
Agora TEM muito peixe no tanque ». Este uso vai-se tornando 
geral no Brazil até mesmo entre as pessôas illustradas. 
Empregam ainda haver como synonymo de existir, dizendo: 
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« No tempo da revolução eu ainda não HAVIA—Quando eu me 
casei elle já HAVIA ». Só no imperfeito do indicativo é que usam 
deste verbo com esta accepção. (Júlio Ribeiro 1881:257.Grifos 
nossos) 

 

Este trecho de Júlio Ribeiro (1881) é interessante porque é o primeiro 

texto que apresenta um sentido do verbo haver que realmente nos parece 

equivalente semanticamente ao verbo existir, como no exemplo “Quando eu me 

casei elle já HAVIA”. Este sim nos parece ser uso do verbo haver com 

equivalência semântica ao do verbo existir.  O verbo haver tratado por boa parte 

da tradição como “existencial”, nos parece que tem um sentido diferente de 

“existência”. Em frases como “Há muitas flores no jardim”, parece que o verbo 

haver tem uma significação que aponta muito mais para uma presença do que 

para uma existência. Vale destacar que, de todas as obras analisadas neste 

trabalho, a obra de Júlio Ribeiro (1881) é a única a utilizar este exemplo de 

verbo haver, com sentido muito próximo ao do verbo existir. 

 

Júlio Ribeiro (1881) também é o primeiro autor a apontar para o uso do 

verbo ter, como equivalente ao verbo haver “existencial”, por parte dos 

“caipiras”, da “gente do povo” e até de pessôas ilustradas”.  

 

Com relação ao estatuto gramatical do verbo haver “existencial”, Júlio 

Ribeiro (1881), assim como Barboza (1822), apesar de classificá-lo como verbo 

impessoal (com sujeito indeterminado), não nos fornece nenhuma informação 

sobre o tipo de sujeito que poderia figurar associado ao verbo haver. Em uma 

sentença como “há homens”, não sabemos se existe uma coisa, uma pessoa ou 

“Alguém” que “há homens”. De todo modo, Ribeiro contrói sua norma de uso 

do verbo haver “existencial”, sustentado pelo critério da ratio do sujeito 

indeterminado. 

 

 4.14 Pacheco e Lameira (1887) 

 

 4.14.1 Construção com a partícula SE 
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Na obra de Pacheco e Lameira, Noções de Grammatica Portugueza, datada 

de 1887, encontramos as seguintes observações sobre as construções com SE: 

 

Nas phrases - vive-se, come-se, dorme-se, etc., opinam alguns 
que o SE é sujeito, outros que a frase é tão passiva como as 
formadas com verbos transitivos: - alugam-se casas, 
queimaram-se as ceáras. Esta é a nossa opinião; a frase vive-se é 
vestígio da voz média passiva, e os antigos diziam estar bem 
vivido, bem comido, bem dormido. (Pacheco e Lameira 
1887:482) 
 

Este trecho de Pacheco e Lameira (1887) não deixa claro o entendimento 

dos autores sobre as construções com SE. O fato de dizerem os autores que “a 

frase vive-se é vestígio da voz média passiva”, não nos garante qual seria o seu 

entendimento sobre a partícula SE nesta construção, quanto ao caráter ativo (de 

sujeito indeterminado) ou passivo. Pacheco e Lameira (1887) também não 

abordam a construção com SE como passiva, ao discorrer sobre as vozes verbais 

diz: 

 
São duas as vozes nos verbos que exprime acção. A activa 
representa o sujeito; a passiva, o objecto do verbo (amo, sou 
amado). Perdemos a flexão da voz passiva, - a periphrase de que 
usamos é todavia de origem latina. Na fórma perifrástica é o 
auxiliar ser que indica a pessoa, o numero e o modo. (Pacheco e 
Lameira  1887:212) 
 

Deste modo, a voz passiva fica descrita apenas como a construção 

perifrástica constituída pelo verbo ser + o particípio passado do verbo da voz 

ativa. Em outro trecho, Pacheco e Lameira (1887) falam do caráter de sujeito 

que pode admitir a partícula SE, podendo ser substituída pelos pronomes 

Gente, Alguém, nós e eles. 

 

O pron. se póde, pois, ser substituido pela palavra gente ou 
alguém; — onde a gente põe sua esperança; pela 1ª pessoa do 
plural: — deve-se amar ao próximo como a nós mesmos 
(devemos amar); pela 3ª pessoa do plural: diz-se que o errar é 
dos homens (dizem que o errar). (Pacheco e Lameira  1887:482) 
 
 

Em resumo, Pacheco e Lameira (1887) não abordam a construção com SE 

como passiva, mas também não deixam claro se a construção com SE como em 

“Alugam-se casas” é considerada por eles como uma construção de sujeito 
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indeterminado, não sendo assim possível estabelecer uma norma de uso destas 

construções. 

 

 4.14.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na obra de Pacheco e Lameira, Noções de Grammatica Portugueza, datada 

de 1887, encontramos a seguinte doutrina sobre o verbo haver “existencial”: 

 

A sintaxe do verbo haver armou controversia que ainda 
perdura. Uns explicam a discordancia declarando-a 
idiotismo; outros descobrem uma elipse do sujeito apropriado 
ao caso (ha homens=o mundo ha homens). É preciso notar que 
assim como confundiam o emprego dos verbos ser e estar (era a 
folgar, por estava a folgar, B. Rib.; fui na guerra por estive na 
guerra. Cam.), também empregavam o verbo haver por ter, 
costume que ainda persiste no povo (tem dias que não posso ler; 
no museo tem muitas coisas que não vi). Em latim já o verbo 
haver significava ter; e passou também a empregar-se por 
ser. Hoje a frase – ha homens, haverá cavalos, etc., é 
um facto grammatical. A regra de concordância em 
numero entre o verbo e o seu nominativo é universal: mas 
a peculiaridade idiomática do verbo haver, não é 
singular. Assim do grego, entre outras excepções, temos uma 
muito familiar, quando o nominativo é de gênero neutro:- οί 
άνθρθποι άγαθοι έισιν, os homens são bons; mas τα βιβλία 
άλαθά έστιν, os livros é bom. E esta regra era geral para todos 
os verbos e nominativos neutros. No grego ainda, si o verbo 
chamado substantivo precede o seu nominativo, de modo que o 
numero do sujeito fica indeterminado quando se pronuncia o 
verbo, este deve ficar no singular, embora o nominativo 
seja masc. ou fem. plural. E o mesmo acontece no francez: 
Il est (Il y a) des hommes. Do mesmo modo, a nossa construção 
característica e individual constitui uma peculiaridade ou 
idiotismo. (Pacheco e Lameira 1887:481-482. Grifos nossos.) 
 

Pacheco e Lameira (1887) nos trazem argumentos inovadores em relação à 

tradição. Para justificar o uso do verbo haver em discordância com o seu 

nominativo, os autores fazem referência a regras do grego e do francês em que 

também há discordância entre os verbos e seus nominativos. O exemplo do 

grego é entre um verbo e seu nominativo neutro. O exemplo do francês, “Il est 

(Il y a) des hommes”, equivale a sentença em português “há homens”. Apesar  

de Pacheco e Lameira (1887) também fazerem referência à diacronia semântica 

do haver em latim, com significação de ter e ser, não utilizam este argumento 
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para justificar a norma de uso do verbo haver “existencial”, mas justificam-na 

por idiotismo, encontrado também em outras línguas como o francês e o grego. 
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 4.15 João Ribeiro ([1887]1889) e ([1887]1920) 

 

 4.15.1 Construção com a partícula SE 

 

Comparamos duas obras de João Ribeiro que nos trazem doutrinas 

distintas acerca do estatuto da partícula SE em expressões. Observamos assim 

que a divergência da ratio gramatical se dá não somente entre diferentes 

autores, mas também entre obras do mesmo autor. As obras analisadas de João 

Ribeiro são: “Grammatica Portugueza, 3º anno, terceira edição (1889) e 

“Grammatica Portugueza, curso superior”, décima nova edição (1920). 

 

Na Gramatica Portugueza (1889), João Ribeiro trata a questão da 

partícula SE no âmbito da voz passiva e adota postura categórica defendendo o 

caráter apassivante da partícula. É muito interessante cotejar cada trecho 

comentado em cada uma das obras, pois vemos claramente que o que é dito na 

gramática de 1889 é praticamente desfeito ou colocado em xeque na obra 

posterior, que é a Gramática do curso superior (1920). Vejamos então o 

confronto entre as doutrinas. Primeiramente apresentamos os comentários de 

Ribeiro na obra de 1889: 

 

A lingua portugueza construe uma voz média passiva com o 
reflexivo se: 
 
Fizeram-se casas. 
Preparou-se a terra. 
Escreviam-se cartas. 
 
Esse systema representa uma voz passiva, que seguiu a tradição 
do processo latino: amor = amo-se. (João Ribeiro 1889:267) 
 

Na Gramatica Portugueza do curso superior (1920), temos: 

 

A lingua portugueza possue uma voz média passiva com o 
pronome se : 
 
Fizeram-se casas. 
Preparou-se a terra. 
Escreviam-se cartas. 
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Esse systema representa uma voz passiva da terceira pessoa, 
que seguiu a tradição do processo latino: amor = amo-se. (o 
que aliás não está averiguado e é mera hypothese). 
(João Ribeiro 1920:219. Grifos nossos) 
 
 

Vejamos que logo no início de sua argumentação, João Ribeiro (1920) 

coloca como hipótese o que em sua obra anterior (na gramática para o 3º ano) 

era tido como verdade estabelecida e inquestionável. 

 

Em seguida, João Ribeiro (1889) nos trará exemplos do português antigo 

do uso da “voz passiva” com “complemento causal” ou, em outros termos, com o 

agente da passiva, e fará as seguintes observações em suas gramáticas: 

 

Ainda na lingua antiga nota-se a syntaxe pura da passiva com o 
se e o complemento causal :  
 
As cartas escreveram-se por elle. (Foram escriptas por elle.)  
 
Em Barros, Decada III, encontra-se o exemplo seguinte :  
 
...Se nota pelos mareantes os perigos do mar. 
 
Houve, sem duvida, erro de concordancia e o escriptor 
deveria dizer : se notam (notam-se). (João Ribeiro 1889:267. 
Grifos nossos) 

 

Na gramática para o 3º ano (1889) notamos o posicionamento categórico 

e dogmático de João Ribeiro quando classifica como erro de concordância (“sem 

dúvida”) o uso do verbo, que acompanha a partícula SE, no singular. Por outro 

lado, na gramática do curso superior (1920), João Ribeiro adota posição bem 

mais flexível e já não é mais taxativo ao falar sobre o erro de concordância no 

caso estudado: 

 

Ainda na lingua antiga nota-se a syntaxe pura da passiva com o 
se e o complemento causal : 
 
As cartas escreveram-se por elle. (Foram escriptas por elle.)  
 
Em Barros, Decada III, encontra-se o exemplo seguinte :  
 
...Se nota pelos mareantes os perigos do mar. 
 
Houve erro, se o é de concordancia e o escriptor 
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deveria dizer: se notam (notam-se). (João Ribeiro 1920:219. 
Grifos nossos) 
 

Continuando, João Ribeiro (1889) argumentará, dogmaticamente, em sua 

gramática para o 3º ano, que há escritores que utilizaram o verbo no singular na 

expressão “diz-se cousas”. 

 

Por influencia da lingua franceza, pela analogia ideologica que 
existe entre on dit e diz-se, a syntaxe franceza introduziu-se 
na lingua e houve escriptores que empregaram a syntaxe: Diz-se 
cousas (Dizem-se cousas). Os defensores desse gallicismo 
syntactico procuram explicar a dificuldade considerando como 
sujeito o pronome se. Esta explicação violenta cantraría a 
historia da língua em todos os seus periodos e até ao 
latim onde o se, caso obliquo, não poderia ser sujeito do verbo 
finito. No francez: on dit, o vocabulo on (homo) é um 
nominativo e póde ser, como é effectivamente, o sujeito. 
Semelhante doutrina, porém, não póde ser applicada á lingua 
portugueza. (João Ribeiro 1889:268) 
 

João Ribeiro (1889) novamente é categórico para defender a tese de 

caráter apassivante da partícula SE, contrariando os defensores da tese do uso 

do SE como sujeito da sentença. Diz que a explicação dos defensores da ideia do 

SE como sujeito é “violenta” e “contraria a história da língua”. Contudo, na obra 

posterior, João Ribeiro (1920) abandona a defesa irrepreensível desta 

explicação para adotar outro entendimento, e se rende a possibilidade de aceitar 

o uso da partícula SE como sujeito: 

 

Por influencia da liugua franceza, pela analogia ideologica que 
existe entre on dit e diz-se, o modismo introduziu-se na lingua 
e houve escriptores que empregaram a syntaxe: Diz-se cousas 
(Dizem-se cousas). 
 
Os defensores d’esse gallicismo syntactico procuram explicar a 
difficuldade considerando como sujeito o pronome se. Esta 
explicação não é destituída de senso, embora contraria á 
historia da lingua até o latim, onde o se, caso obliquo, não 
poderia ser sujeito do verbo finito. 
 
No francez : on dit, o vocabulo on (homo) é um nominativo e 
póde ser, como é effectivamente, o sujeito; doutrina, porém, que 
não póde ser applicada á língua portugueza. Entretanto, a 
literatura contemporanea, tão approximada das fontes 
francezas, acabará talvez por fixar o uso de se como 
sujeito, apezar da resistencia que a isso oppõem os 
grammaticos. (João Ribeiro 1920:220) 
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É interessante notar que João Ribeiro, na sua gramática para o curso 

superior, adota outra explicação, para tentar sancionar o uso do SE que 

contraria a tradição gramatical. A explicação de que a expressão francesa “on 

dit” equivaleria a expressão “Diz-se”, e que por isso a partícula SE deveria ser 

considerada sujeito de uma sentença como “Diz-se coisas”, era um argumento 

sem validade para João Ribeiro (1889) em sua gramática para o 3º ano. Já na 

sua gramática para o curso superior, João Ribeiro (1920) passa a considerá-la 

(a explicação do SE como sujeito) como possível e ainda acrescenta que o uso do 

SE como sujeito talvez acabe sendo fixado pela literatura contemporânea, 

apezar da resistencia que a isso oppõem os grammaticos. 

 

O que nos revela o texto de João Ribeiro em sua gramática para o curso 

superior (1920) é que existe uma ratio e um usus que contrariam a tradição 

gramatical. Os critérios de correção gramatical de ratio e usus, que sustentam as 

regras gramaticais, também são encontrados nos próprios autores de 

gramáticas, de modo a contrariar as normas gramaticais. João Ribeiro (1920) 

ainda acrescenta mais argumentos a favor da partícula SE como sujeito: 

 

Não é pequena a difíiculdade de analyse da passiva com se. É 
demasiada subtileza dizer que na phrase «Louva-se a Deus» a 
palavra Deus não é complemento objectivo, e affirmar que a 
Deus é sujeito (com preposição!). Além disso, «Louva-se a 
Deus» não significa que «Deus é louvado», e apenas que «Deus 
é para ser louvado, é digno de louvor,» da mesma fôrma 
«Vende-se casas», não significa «casas são vendidas», mas 
«casas são para vender ou vendáveis. Do mesmo modo 
analysem-se fôrmas como «Aqui bebe-se vinho puro.»—«Em 
Roma vive-se com pouco.»— «A que horas se come ?» (João 
Ribeiro 1920:220) 
 
 

Em resumo, temos a apresentação de duas ratios distintas para a 

construção da norma em cada uma das obras de João Ribeiro (1889 e 1920). A 

primeira se ancora na correspondência de sentido entre as formas latinas e 

portuguesas, e na impossibilidade da partícula SE figurar como sujeito de uma 

sentença, uma vez que esta partícula no latim só poderia ter caso obliquo. A 

segunda obra já constrói nova argumentação e abre a possibilidade da partícula 

SE figurar como sujeito de uma sentença o que alteraria o comportamento da 
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concordância da construção com SE, mantendo-se o verbo no singular, mesmo 

acompanhado de substantivo no plural. 

 

 4.15.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A obra de João Ribeiro que utilizamos para analisar a doutrina do verbo 

haver “existencial” é a Grammatica Portugueza, 3º anno, terceira edição, 

datada de 1889. Assim discorre João Ribeiro (1889): 

 

A syntaxe do verbo haver constitue o que se poderia chamar 
idiotismo da lingua, como já tem sido denominado. Mas a 
syntaxe daquelle verbo por mais anomala que pareça acha-se 
sufficientemente explicada. Nas phrases : Ha homens. Houve 
occasiões. Haverá votos? Para os que sustentam a opinião de 
que o verbo haver significa existir, aquellas sentenças 
interpretam-se do seguinte modo : Existem homens. Existiram 
occasiões. Existirão votos? Neste caso é forçoso admittir que 
homens, occasiões, votos, são verdadeiros sujeitos, que escapam 
à concordância grammatical, constituindo desta arte um 
idiotismo syntactico. A etymologia do verbo haver, porém, 
indica que a fórma primitiva no latim era habere e significa ter. 
Cópias habet. (Tem exercitos). (João Ribeiro 1889:265) 
 
 

O que vale ressaltar neste trecho é que João Ribeiro (1889) é o primeiro 

gramático, das obras analisadas neste trabalho, a apontar para a 

incoerência da doutrina gramatical anterior a ele, que advoga 

equivalência semântica entre haver e existir. A incoerência desta 

doutrina é não explicar o motivo pelo qual o verbo haver opera com sujeito 

oculto e o verbo existir não. A norma distinta para cada verbo (pluralização de 

verbo existir e não pluralização do verbo haver, quando acompanhado de 

substantivo no plural) não é explicada, mas é, simplesmente, arbitrada pela 

tradição gramatical. João Ribeiro (1889) problematiza esta questão, e concluirá 

que a etimologia do verbo haver, derivado do latim habere significa ter e não 

existir. 

 

A etymologia do verbo haver, porém, indica que a fórma 
primitiva no latim era habere e significa ter. Cópias habet. 
(Tem exercitos) [...] A comparação demonstra que o equivalente 
de haver no francez é avoir : Il y a des hommes Ha homens. Ora, 
o verbo avoir é derivado de habere, como devoir, de debere. (1) 
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D’ahi se conclue que se deve interpretar o verbo haver 
com a significação de ter : Ha homens = tem homens. 
Houve dias = teve dias. Haverá votos = terá votos. Assim 
interpretada desapparece a discordancia e os termos homens, 
dias, votos serão considerados complementos directos do verbo 
haver = ter, cujo sujeito é elliptico: O mundo tem homens. O 
tempo teve dias. A sociedade haverá votos. Semelhante 
interpretação não é recurso sophistico, é a deducção de factos 
observados na lingua em diversos periodos, em que haver 
conserva o valor etymologico da significação: E elle havia nome 
Antão. (João Ribeiro 1889:266> Grifos nossos) 
 
 

João Ribeiro (1889) também recorre à diacronia do verbo haver oriundo do 

latim habere, no sentido de ter.  O que João Ribeiro (1889) não deixa claro é se 

o sentido de ter no latim equivalia a possuir. Podemos inferir que sim, 

considerando que ele utiliza a teoria da elipse vinculada a diacronia do verbo 

para justifica o uso do verbo haver no singular. 

 

Verificamos que a gramaticografia não enfrenta o problema dos verbos ter 

e haver, comparados Ter e haver são verbos equivalentes, semanticamente, em 

construções “existenciais”. A dificuldade da tradição gramatical é justamente 

esta: explicar o motivo pelo qual ter e haver não são pluralizados, enquanto o 

verbo existir o é. 

 

Apesar de João Ribeiro (1889) se reportar à questão da diacronia do verbo 

haver, no sentido de ter (provavelmente no sentido de possuir), João Ribeiro 

(1889) reconhece um uso do verbo haver, no sentido “existencial”, por parte do 

“povo”: 

 

O certo e innegavel é que actualmente, fóra da litteratura, o 
verbo haver significa existir e não ter. Essa translação de 
sentido é real e acha justificação no proprio verbo ter que, entre 
o povo, já significa tambem haver: tem dias que... = ha dias que, 
etc. Em outras linguas, como no francez, o verbo être tem o 
valor de ser e estar cumulativamente. (João Ribeiro 1889:266-
267) 
 

Este trecho de João Ribeiro (1889) não nos parece muito claro, mas 

depreendemos que a comparação que faz João Ribeiro (1889) é que a diacronia 

do verbo haver passou de um sentido etimológico de ter/possuir para 

ter/existir. Inferimos também que a mudança de sentido do verbo haver para o 
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verbo existir incorreria no fato mencionado pelo próprio João Ribeiro (1889), 

em que aponta para uma discordância entre verbo e sujeito constituindo assim 

um “idiotismo syntactico”. 

 

Em resumo, João Ribeiro (1889) constrói sua norma do verbo haver 

“existencial” fundamentada na teoria da elipse e na diacronia do verbo haver, 

ou seja, existe uma concordância do verbo com um sujeito oculto, contudo, 

admite a possibilidade de mudança linguística de sentido do verbo haver para 

um sentido “existencial”, fato que geraria outra justificativa de norma, que se 

passa-se a vigorar não somente “no povo”, mas também na “literatura”, seria 

justificada por idiotismo sintático. 

 

 4.16 Alfredo Gomes ([1887]1913) 

 

 4.16.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Grammatica Portugueza, de Alfredo Gomes (1913), verificamos o 

seguinte tratamento para a construção com SE: 

 

As conjugações periphrasticas são varias em portuguez: [...] 
conjugação passiva, a que exprime acção soffrida por um 
individuo mas não feita, e é formada pelo auxiliar ser com o 
particípio passado do verbo que se quer conjugar: SOU AMADO 
por meus filhos. Ás vezes a particula se apassiva os verbos e 
substitue o verbo ser. (Gomes 1913:107. Grifos nossos) 

 

E ainda: 

 
Pronome se. — Esse pronome, derivado do latim se, era 
empregado nessa lingua, como hoje em portuguez, para indicar 
a reflexividade ou voz média. No latim popular, porém, o 
pronome se serviu tambem para formar a voz passiva e o 
portuguez imitou-o dizendo nas terceiras pessoas : alugam-SE 
casas, isto é, casas são alugadas. — Alguns têm querido negar a 
passividade expressa pela partícula se, e considerando-a como 
pronome indefinido, dão-na como sujeito do verbo sem 
attenderem a que se, fórma objectiva de pronome que não 
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tem nominativo ou sujeito, não póde servir de sujeito. 
Demais, a objecção de apparecer se junto dos verbos inactivos e 
intransitivos, difficultando a analyse, não colhe: a mesma voz 
passiva apparece em latim em casos iguaes : vive-SE = vivitur ; 
vai-SE = itur. (Gomes 1913:360, 361. Grifos nossos.) 

 

Observamos que Gomes (1913) segue a doutrina exposta em João Ribeiro 

(1889) quando utiliza o argumento de que a partícula SE tem função de objeto, 

ou “fórma objectiva” e que, por isso, não pode figurar com a função de sujeito. 

Vale ressaltar que João Ribeiro, em outra obra sua, a Grammatica Portugueza 

Curso Superior (1887[1920]), já havia abandonado, em parte, esta tese. Gomes 

(1913) também argumenta contra os gramáticos que advogam a função de 

sujeito para a partícula SE em sentenças intransitivas: 

 

As expressões — VIVE-SE bem em toda a parte, em despeza não 
SE REPARA (Mel. Bernardes), assim SE VAI aos astros e 
analogas, constituem verdadeiros idiotismos, cuja analyse só se 
torna possivel substituindo artificialmente aquellas phrases 
idiomaticas por outras equivalentes, que deverão ter por sujeito 
um substantivo tirado do thema verbal e por verbo o que existe 
na phrase dada ou um extranho que se lhe adapte. Assim, os 
exemplos supracitados deverão ser dados á analyse do seguinte 
modo: A VIDA VIVE-SE OU PASSA-SE bem em toda a parte ; 
não SE FAZ REPARO em despeza ; assim SE REALIZA A IDA 
aos astros, etc. Aliás esses idiotismos portuguezes acham 
modelo em correspondentes idiotismos latinos, em que o se não 
é apparente, mas existe ás vezes em flexão verbal constituindo a 
voz passiva: bene vivitur, sic itur ad astra, circiter meridiem 
pugnatum est, etc., correspondentes a vive-se bem, assim se vai 
aos astros, pelejou-se por volta do meio-dia. São essas phrases 
latinas inanalysaveis, como as portuguezas, sem o citado 
artificio grammatical exposto e ninguem se lembrou em latim 
de recorrer a um imaginario sujeito se, tão absurdo aqui como 
acolá. (Gomes 1913:361,362) 
 

Verificamos que no esforço de defender o caráter apassivador da partícula 

SE, Gomes (1913) recorre também ao expediente da teoria da elipse. Reforça 

ainda seus argumentos da seguinte maneira: 

 

Em francez, inglez e allemão, o caso é outro: o verbo fica no 
singular. Diz-SE em portuguez equivale a dicitur (passivo) em 
latim, a é dito por substituição vernácula; mas na expressão 
franceza ON dit, o on representa comtracção de homo; no inglez 
ONE says, one é corruptela de homme; no allemão MAN sagt, 
man é idêntico a Mann, homem: de sorte que essas expressões 
significam — o homem diz. O portuguez antigo conservou 
exactamente o equivalente de on nas fórmas envelhecidas 
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homem, home, ome, om, como já vimos: Dês que HOMEM 
nasce té que morre... (Sá de Miranda). Ainda hoje se empregam 
como equivalentes — um homem, uma pessoa, a gente. (Gomes 
1913:362) 
 

Gomes (1913) utiliza também a mesma doutrina de João Ribeiro (1889) 

quando não aceita o paralelismo semântico das expressões francesas, ou ainda 

das inglesas e alemãs. Lembramos que João Ribeiro em sua Grammatica 

Portugueza Curso Superior (1887[1920]) também abandona em parte esta tese, 

admitindo a possibilidade de equivalência entre a expressão portuguesa “Diz-se” 

e francesa “On dit”. 

 

Postos em confronto o latim classico e o latim popular, notam-
se as seguintes principaes differenças: [...] Appareceu uma 
especie de voz média, composta com o pronome se, que 
adquiriu a força de voz passiva: dicit + se = diz-se = é dito 
(dicitur, em latim). (Gomes 1913:395) 
 

Em resumo, a doutrina de Gomes (1913) é idêntica à obra de João Ribeiro 

(1889) no que se refere à construção de uma ratio baseada na correspondência 

das formas portuguesas e latinas para a construção com SE e ainda reforça seu 

argumento aplicando a teoria da elipse às construções com SE para os verbos 

intransitivos. 

 

 4.16.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Em sua Grammatica Portugueza, Gomes (1913) discorre desta maneira 

sobre a construção com o verbo haver “existencial”:  

 
O verbo haver, derivado do latim habere, por abrandamento do 
b em v e quéda da vogal atona final, significa unica e 
exclusivamente ter e nunca existir, como dizem muitos”. 
Gomes (1913:358. Grifos nossos.) 

 

Em seguida, Gomes (1913) continua sua argumentação contra a ideia de 

que o verbo haver signifique existir:  

 

É verdade que, empregado impessoalmente, parece haver 
significar existir; mas contra isso protesta a etymologia, e os que 
assim pensam soccorrem-se do francez em expressões como 
estas — il y a, il y eut, etc. Entretanto, o verbo francez não lhes 
dá razão, porque em il y a a traducção é — ele ha (tem) ahi. 
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Dizem mais que, si em portuguez apparece o verbo sem sujeito, 
é isso um idiotismo, ou particularidade da lingua ; mas não ha 
necessidade de recorrer a idiotismo, desde que se explique o 
verbo haver por ter, dando-lhe por sujeito elle [...] Elle (o 
mundo, o espaço, a sociedade, etc., admittidos por Sotero dos 
Reis) não nos importa explicar ; saiba-se que o sujeito deve ser 
elle, tal qual no francez il y a, e como se vê em expressões 
portuguezas, semelhantes a estas : lá ELLE haver, há; ELLE 
houve muita gente naquella festa. Elle nestes casos é quasi um 
indefinito pelo sentido e apresenta analogia flagrante com o elle 
que precede o verbo na expressão — Ah! ELLE é isso? 
equivalente a A COUSA é essa? (Gomes 1913:358-360) 

 

Gomes (1913) rebate o argumento da equivalência semântica entre haver e 

existir dizendo que os que argumentam a favor desta equivalência se socorrem 

da analogia com a língua francesa. Gomes (1913) então vai dizer que a expressão 

francesa “Il y a” equivale a “Ele há (tem) ahi”, sendo a partícula francesa “a” 

equivalente ao verbo haver no português, com o significado de ter. Portanto, 

estaria neste argumento uma desconstrução do argumento de outros gramáticos 

que traduziriam a expressão francesa “il y a” por “existir”. Além disso, Gomes 

(1913) também discorda da análise de autores como Grivet (1881), que 

justificam a singularidade do verbo haver por força de idiotismo, em 

decorrência da inexistência de sujeito. Para Gomes (1913), a justificativa da 

flexão do verbo haver no singular se deve ao fato de este verbo se referir a um 

sujeito oculto no singular, ele (o mundo). Nos parece que neste ponto houve 

confusão na citação de que Gomes (1913) sobre a doutrina de Sotero dos Reis 

(1871), que não disse que o sujeito oculto do verbo haver era “o mundo, o 

espaço a sociedade”, mas sim que eram “número, classe, espécie de homens”. 

Quem apresenta “o mundo” como sujeito oculto em sua doutrina é Silva (1806). 

Além disso, a doutrina de Sotero dos Reis (1871) é contrária a de Gomes (1913), 

pois este advoga a equivalência de haver com ter ao passo que Sotero dos Reis 

(1871) faz equivaler haver ao verbo existir. 

 

Também vale notar que Gomes (1913) não entra no terreno da discussão 

sobre a função sintática do substantivo posposto ao verbo haver, contudo, 

depreendemos que, considerando que Gomes (1913) advoga que o sujeito do 

verbo haver não é o substantivo posposto, mas um sujeito oculto “ele”, por 

conseguinte o substantivo em uma sentença como “há homens”, o termo 
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“homens” deveria ser um objeto direto, conforme a doutrina de Silva (1806) a 

que Gomes (1913) parece seguir. 

 

Gomes (1913) então justifica o uso do verbo haver no singular pela 

existência de um sujeito oculto em suas sentenças:  

 

o poder explicar-se porque o verbo haver fica sempre no 
singular: HA homens, HOUVE desgraças. O sujeito, nestes 
casos do verbo haver, é elle (occulto). OBSERVAÇÃO. — Por 
singular coincidencia o brasileiro emprega o verbo ter como 
equivalente de haver em expressões como estas: TEM muita 
gente na escola. TINHA muitas rosas no jardim. É tal emprego 
brasileirismo que se deve evitar. (Gomes 1913:359-360) 

 

É importante notar que apesar de que Gomes (1913) utiliza o mesmo 

argumento — concordância do verbo haver com o sujeito oculto/elíptico —  para 

justificar a singularidade do verbo haver em sentenças com “há homens”, ele 

defende a ideia de um sujeito genérico “elle”. Diferentemente de João Ribeiro 

(1889) que vê, na mesma sentença, um sujeito mais definido que é “o mundo”. 

Nos parece que esta é uma nuance importante e que faz quase equivaler à noção 

de indeterminação do sujeito. Aqui podemos até discutir se há muita diferença 

em admitir um sujeito oculto ou um sujeito indeterminado nas doutrinas 

expostas. 

 

É interessante também observar que esta gramática, ao mesmo tempo que 

reconhece equivalência entre ter e haver, proscreve (é tal emprego 

brasileirismo que se deve evitar) o uso do verbo ter com haver. Aqui nos parece 

que Gomes (1913) proscreve a equivalência de haver com ter no sentido de 

existir. O caso defendido por Gomes (1913) estaria então fazendo haver 

equivaler a ter/possuir, assim como a doutrina de Silva (1806). 

 

Em resumo, a norma de uso do verbo haver “existencial” é construída 

sustentada na teoria da elipse e na diacronia do verbo haver equivalendo a 

ter/possuir. 
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 4.17 Ernesto Carneiro Ribeiro ([1890]1915) 

 

 4.17.1 Construção com a partícula SE 

 

Na obra Serões Grammaticaes, Ernesto Ribeiro (1915) discorre deste 

modo sobre as construções com SE: 

A voz passiva, que no latim classico era exprimida por 
desinencias especiais e no latim vulgar, no século 6º, se 
havia obliterado e perdido, sendo substituída pela 
combinação do verbo esse com o particípio passado, de 
concerto com as tendências analyticas dos idiomas 
românicos, é indicada no portuguez já pelo particípio 
passado do verbo, precedido de formas do verbo ser, 
como: sou amado ou amada, sou louvado ou louvada, 
seremos amados ou amadas[...] em vez das formas do 
latim classico amor, laudor, amabimur[...]; já por um 
processo analytico especial em que a variação 
pronominal unida ao verbo, como proclítica ou 
enclítica, lhe dá esse sentido de passividade, que 
syntheticamente se exprimia em latim por meio de 
desinencias: “Ainda se imagina melhor dos que nunca o 
viram do que se conta pelos experimentados (F.M. de 
Mello)/ Pelejar-se-ão pelejas como de gladiadores (A. 
Herc.)”. (Ribeiro 1915:479, 480. Grifos nossos) 

 

Os exemplos de voz passiva, representada por um “processo analytico 

especial”, apresentados por Ernesto Ribeiro (1915), não correspondem à 

construção transitiva direta analisada neste trabalho. O caso do exemplo 

“Pelejar-se-ão pelejas” nos parece mais um caso de uma construção de verbo 

intransitivo tomado transitivamente, como vive-se equivalendo a expressão 

vive-se a vida. 

 

O sentido impessoal é exprimido no latim por flexões 
passivas, que se ajuntam aos themas dos verbos transitivos 
e intransitivos, ou pelos particípios do futuro da voz 
passiva, unidos às formas do verbo latino esse. No 
portuguez é essa impessoalidade analyticamente 
exprimida não pelas flexões passivas senão pelas formas 
do verbo transitivo ou intransitivo, empregado sempre nas 
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terceiras pessoas do singular, unidadas ao pronome se 
da 3ª pessoa, ou pelo infinitivo, acompanhado do 
mesmo pronome se a que se ajunta o auxiliar dever, usado 
sempre nas terceiras pessoas do singular. Assim, aos 
impessoaes latinos curritur, vivitur, dormitur, 
pereundum est, credendum est, amandum est, 
correspondem em portuguez os impessoaes corre-se, vive-
se, dorme-se, deve-se morrer, deve-se crer, deve-se amar. 
(Ribeiro 1915[1890]: 480,481. Grifos nossos.) 

 

Observamos que Ernesto Ribeiro ([1890]1915) traz em sua doutrina dois 

sentidos para a partícula SE: de passividade e de impessoalidade. Na realidade 

são os dois sentidos possíveis para as construções com SE, já identificados desde 

as obras de Duarte Nunes de Leão em 1576 e 1606. Apesar de não enfrentar 

diretamente a questão da concordância na construção com SE, inferimos que a 

norma de Ernesto Ribeiro ([1890]1915) segue a tradição que considera esta 

construção como passiva e, consequentemente, fazendo o verbo concordar com 

o sintagma nominal que o acompanha. 

 

 4.17.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na obra Os Serões Gramaticais, de Ernesto Carneiro Ribeiro ([1890]1915), 

encontramos novamente a defesa da teoria da elipse, acrescida do argumento 

da equivalência semântica entre o verbo haver e ter para prescrever o uso do 

verbo haver “existencial” não pluralizado: 

 
É muito comum em nossa lingua o emprego do verbo haver, na 
terceira pessôa do singular, com um sujeito elliptico e 
complemento sempre claro: Ha pessôas muito illustradas; ha 
livros muito uteis, ha homens muito malvados [...] O verbo 
haver, em taes casos, sempre se põe no singular, 
subentendendo-se-lhe para sujeito um substantivo adaptado ao 
sentido. As phrases há pessoas, há livros...querem dizer o 
seguinte: O mundo, a sociedade, a humanidade tem pessoas/O 
mundo, a sciencia, a humanidade tem livros. 

 
E ainda, 
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Confundindo o regime ou o complemento direto com o sujeito, 
diz o vulgo erradamente: haviam muitas pessoas, houveram 
muitas mortes. O verbo haver aqui não tem a significação de 
existir; mas significa ter, possuir; é um verbo transitivo 
directo. A phrase em que figura torna-se regularíssima, 
reestabelecido na ordem gramatical o sujeito, que a língua 
habitual e idiomaticamente supprime. (Ribeiro 1915[1890]: 
625,626. Grifos nossos) 

 

Ribeiro (1915), conforme Silva (1806) e Gomes (1913), justificam a norma 

de uso do verbo haver “existencial” flexionado sempre no singular por conta da 

equivalência semântica entre o verbo haver o verbo ter/possuir.  Para reforçar 

sua ratio, Ribeiro (1915:626) ainda cita o usus do Padre Manuel Bernardes e de 

Camões: Se não houvesse ingratidões, como haveria finezas? Em maus 

caminhos há maus encontros (Manuel Bernardes43). Dizei-lhe que também dos 

Portuguezes alguns traidores houve algumas vezes (Camões). 

 

 4.18 Maximino Maciel ([1894]1914 e 1926) 

 4.18.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Grammatica Descriptiva de Maximino Maciel, edição de 1926, 

encontramos a seguinte doutrina sobre a construção com SE: 

 

Todo verbo objetivo póde exprimir a acção sob duas 
modalidades que se chamam vozes [...] na activa o sujeito 
exerce a acção; na passiva recebe-a. A passividade se exprime 
por três processos: o analytico ou participial, o pronominal e o 
semiótico ou infinitivo[...] A passividade pronominal se exprime 
mediante pronome SE, cuja função apassivante se exerce: 
 
A) Sempre que o sujeito for nome de cousa ou ser abstracto de 
sorte que não possa exercer o facto verbal, ex.: Ali...se passava o 
tempo, se gozavam as noites, se sentiam menos as importunas 
chuvas e ventos de novembro. (R. Lobo) 
   

                                                   
43  Na realidade a sentença “Se não houvesse ingratidões, como haveria finezas?” está 
registrada na obra Os Sermões, do Padre Antonio Vieira, atribuída erroneamente por Ernesto 
Carneiro Ribeiro ao Padre Manuel Bernardes. 
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B) Sempre que o sujeito, posto seja pessoa, não exercer a acção 
do verbo, ex.: Entre os pacriaes de D. Leonor...viam-se (eram 
vistos) fidalgos (A. Herculano) 
 
C) Sempre que o sujeito for constituído por proposição ou 
expressão equivalente, ex.: julga-se (é julgado) que Simão fosse 
natural de Cyrene, na Lydia. (R. da Silva) 

 

Vemos que Maciel (1926) não constrói uma argumentação para justificar o 

estatuto da partícula SE e a função do substantivo que acompanha o verbo na 

construção com SE. Maciel (1926) apenas arbitra que o SE exerce função 

apassivante e que o substantivo que acompanha o verbo é o sujeito da sentença.  

 

Em outra edição (1914) da mesma gramática, Maciel (1914) problematiza o 

estatuto de sujeito da partícula SE, contrariando alguns de seus antecessores 

como Gomes (1913): 

 

Ao publicarmos as edições anteriores, já tinhamos sentido 
necessidade de admittir o se como sujeito, pois, tendo a língua 
sua individualidade syntactica, não importa que o se provenha 
de sai, sibi, se que não possue nominativo, adaptado á funcção 
de sujeito. Si assim fosse, então jamais poderiam servir de 
sujeitos as palavras que se derivam directamente do accusativo, 
ex. : homem, nuvem, ordem, alguém e todos os pluraes em que 
o se representa o expoente do accusativo. Não o admittindo 
como sujeito, seremos obrigados a recorrer a subterfúgios para 
explicarmos muitas phrases, taes como: vive-se, vae-se, 
precisa-se de, trata-se de, etc. Alguns professores, sem 
minimo fundamento, reputam errôneas taes construcções, 
como si a grammatica não fosse o registro dos factos da lingua. 
Além disso, todas as línguas têm um pronome monosyllabico, 
de funcção subjectiva para exprimir o sujeito indeterminado. 
Assim é que no Francez existe o pronome on, no Inglez one, no 
Allemão man. Como, pois, nos querermos obstinar em não 
darmos se por sujeito nos casos de que tratamos acima? O 
pronome se, symbolo da indeterminação impessoaliza o 
verbo e ideologicamente equivale ao povo, alguem, um 
individuo, etc. (Maciel 1914:304. Grifos nossos) 

 

Neste trecho, Maciel (1914) argumenta contra parte da tradição gramatical 

que sustentava a doutrina da não possibilidade de função subjetiva para 

partícula SE, uma vez que no latim esta partícula possuía apenas função 

objetiva. Maciel (1914) argumentará que há outras palavras derivadas 

“directamente do acusativo” e que também exercem a função de sujeito. 

Contudo, Maciel (1914) restringe esta função de sujeito da partícula SE para as 
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construções intransitivas e transitivas indiretas, conforme vemos no trecho 

abaixo em que distingue o SE como passivo e como “indefinito”: 

 

b) Pronominado passivo, si vier nas terceiras pessoas 
modificado do pronome se, exprimindo acção soffrida pelo 
sujeito, ex.: o barco virou-se, a casa queimou-se, os livros se 
vendem;  
c) Pronominado indefinito, si fòr formado de um verbo 
qualquer regido da partícula se. exprimindo o sujeito 
indeterminado, ex.: bebe-se, briga-se, combate-se, etc. (2). 
(Maciel 1914:133) 

 

Em resumo, Maciel (1926 e 1914) não problematiza diretamente a questão 

da concordância verbal na construção com SE, mas constrói sua norma com 

base em uma tradição gramatical da equivalência de formas entre o latim e o 

português com vistas a “demonstrar” o caráter apassivante da partícula SE. 

 

 4.18.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A obra de Maximino Maciel (1926), Grammatica Descriptiva, que, falando 

sobre os verbos impessoais44, discorre deste modo sobre a construção com o 

verbo haver “existencial”: 

 

“Haver, desde que, implicando noção de existência, signifique 
latentemente — ter, possuir, em relação ao seu objeto directo, 
ex.: Si não houvesse ingratidões, como haveria finezas...” 
(Maciel 1926:392) 

 

Neste trecho, Maciel (1926), diferentemente de seus antecessores, que ora 

advogavam equivalência semântica entre haver/ter/possuir, ora entre 

haver/existir, admite a possibilidade de equivalência com os três verbos, que 

parecem se sobrepor semanticamente, que podem abarcar a significação do 

verbo haver “existencial”: são os verbos existir, ter e possuir.  

 

                                                   
44  Discorrendo sobre os verbos impessoais, nos diz Maciel (1926): “Além dos verbos, 
semanticamente impessoaes, attinentes ao estado meteorológico a que nos acabamos de 
referir, ocorre os seguintes que acidentalmente se impessoalisam, perdendo portanto o sujeito 
[...]. (Maciel 1926:390). Cita em seguida uma lista de verbos em que inclui o verbo haver. 
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A norma de uso do verbo haver “existencial”, para Maciel (1926), está 

estabelecida deste modo: 

 

O verbo haver emprega-se sempre no singular, quando, 
embora encerre a noção de existência, tenha objeto directo, mas 
seja destituído de sujeito, por estar impessoalisado, ex.: Si 
não houvesse ingratidões, como haveria finezas? (Maciel 
1926:394. Grifos nossos.) 

 

E ainda: 

 

Náo resiste á analyse a velha doutrina segundo a qual o verbo 
haver tem um sujeito occulto, latente, representado pelas 
palavras a sociedade, o genero humano, elle, o mundo, o 
espaço, etc. O verbo haver é impessoal e por isso não tem 
sujeito, do mesmo modo que chove, troveja, faz calor, está 
fazendo frio e outras phrases similares e analogas. Além disso, 
deixaria de ser impessoal desde que tivesse sujeito, pois o 
critério da impessoalidade é estatuido pela falta do sujeito. 
Assim a qualquer proposição impessoal se dê por sujeito uma 
incógnita, um x cujo valor e substituição independem do critério 
gramatical [...] A incógnita syntactica x significa: — “a 
proposição de que se trata não tem sujeito”. Maciel 
(1926:396,397. Grifos nossos) 

 

Portanto, para Maciel (1926), assim como Grivet (1881), justifica-se a 

norma de uso do verbo haver “existencial” no singular, por conta da ausência 

de sujeito nestas sentenças. 

 

Maciel (1926) também discorre sobre o uso do português brasileiro com 

relação a sintaxe do verbo haver e registra que: 

 

Na dialetação brasileira dous são os fenômenos irregulares 
e anômalos, referentes ao emprego do verbo haver: 
 
1.º A pluralidade que o fazem assumir, até mesmo pessoas 
de certa cultura, tomando erroneamente o objeto por sujeito, 
ex.: Haviam pessoas, houveram festas, em vez de 
havia...houve...[SIC] 
A essa infração syntáctica sempre resiste a forma monosyllabica 
há, pois nunca a substituem pelo seu plural hão, por se tornar 
aneuphonica a construcção. 
2.º A sua substituição pelo verbo ter, um dos fenômenos 
mais constantes, mais geraes que se observa até mesmo entre 
pessoas doutas, ex.: Na festa tem (há) muito povo. Tinha 
muita agua na rua. 
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Ainda na linguagem polida se não sancionou, a 
substituição frequentíssima do verbo haver por ter, 
que constitue uma das feições mais características entre o nosso 
falar e o dos Portuguezes, nas relações familiares. Entretanto 
esta construcção, assignalada como brasileirismo, nol-a 
trouxeram os Portuguezes que aqui aportaram na época da 
colonização. Assim nol-o atestam os mais antigos documentos, 
como se nos depara no seguinte trecho das Peregrinações 
(Vol. II., p.51, ed. Ferreira) Na frontaria deste pátio[...] tinha um 
grande arco lavrado, todo de obra de marcenaria muito rica. 
(Maciel 1926:397. Grifos nossos) 

 

Portanto, Maciel (1926) nos informa ao mesmo tempo sobre o uso já 

antigo do verbo haver no plural, mesmo entre pessoas cultas, e o uso do verbo 

ter substituindo o verbo haver em construções “existenciais”, também entre 

pessoas “doutas”.  

 

Vale destacar que das obras analisadas neste trabalho, a obra de Maciel 

(1926) foi a primeira a observar a resistência de uso da forma “hão” (da terceira 

pessoa do plural do tempo presente do modo indicativo do verbo haver) e a 

propor uma explicação para este fenômeno, com base em uma “aneuphonia”. 

Portanto, para Maciel (1926), foi devido a uma questão fonética, fonológica ou 

sonora que se impôs aos falantes da língua portuguesa um novo paradigma 

verbal para o verbo haver, substituindo a forma “hão” pela forma “há”. O fato 

importante a se notar é que a resistência ao uso da forma hão é que parece ter 

gerado a regra gramatical que posteriormente irá fixar como correta a não 

pluralização do verbo haver em sentenças “existenciais”.  

 

Em resumo, Maciel (1926) constrói sua norma de uso do verbo haver 

“existencial” ancorado na mesma doutrina do verbo sem sujeito de Grivet (1881) 

e deste modo a regra de uso continua sendo a flexão do verbo haver sempre no 

singular. 
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 4.19 Eduardo Carlos Pereira ([1907]1945) 

 

 4.19.1 Construção com a partícula SE 

 

A Gramática Expositiva (Curso Superior) de Eduardo Carlos Pereira 

(1945) nos traz a seguinte doutrina sobre a construção com SE: 

 

Verbo passivo é o que expressa uma ação recebida pelo sujeito 
que, neste caso, se diz paciente da ação verbal, exs.: O inimigo 
foi ferido por eles. A parta foi aberta por mim. Os verbos — foi 
ferido, foi aberta, indica uma ação recebida pelos 
respectivos sujeitos. Não há em português forma simples ou 
sintética para o verbo passivo, como havia no latim e no grego. 
O que se chama verbo passivo não é mais que a voz passiva dos 
verbos ativos-transitivos. De três processos se vale a língua 
para indicar a passividade [...] com o pronome SE que se diz 
então partícula apassivadora, tôdas as vezes que o sujeito 
não for o agente da ação verbal, ou por ser inanimado ou 
porque o sentido mostra que êle é apenas o paciente. Exs.: 
Cortam-se árvores. — Aluga-se esta casa. Compram-se livros 
usados [...] O amigo se conhece nos transes apertados. (Pereira 
1945:163. Grifos nossos) 

 

O texto de Pereira (1945) considera o pronome SE como partícula 

apassivadora e que o sintagma nominal que acompanha o verbo é o sujeito da 

sentença. Na mesma gramática, mas em outro trecho, Pereira (1945), falando 

dos verbos impessoais, também faz uma reflexão sobre a partícula SE utilizada 

com verbos intransitivos: 

 

Impessoal acidental é o verbo pessoal eventualmente 
impessoalizado. Há dele dois grupos: os da forma ativa e os da 
passiva[...] Na voz passiva, muitos verbos intransitivos relativos 
e transitivos intransitivados, seguidos de SE, como partícula 
apassivadora, são frequentemente empregados sem sujeito 
determinado, p. ex.: Passeia-se (latim ambulatur), vive-se (latim 
vivitur) [...] Só ali se vive sem desejo, sem temor. Por tudo isso 
se admira a Vieira; a Bernardes admira-se e ama-se. Louva-se 
ao Deus Término. (Pereira 1945:344) 

 

Percebe-se que Pereira (1945) também estende a ideia de partícula 

apassivadora para os verbos intransitivos e apenas faz uma equivalência entre a 



126 

 

forma latina e a forma da língua portuguesa sem problematizar ideias 

aparentemente contraditórias, como a ideia de indeterminação do sujeito e de 

apassivação para o estatuto da partícula SE. 

 

Em resumo, poderíamos dizer que a norma de Pereira (1945), para a 

construção com SE, é a da concordância do verbo com o sintagma nominal 

posposto e está sustentada pela ideia de apassivação da partícula SE. 

 

 4.19.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

  

A Gramática Expositiva (Curso Superior) de Eduardo Carlos Pereira 

(1945[1907]) justifica a construção do verbo haver “existencial” conforme o 

seguinte trecho:  

 

O verbo HAVER conserva nas construções impessoais45 (há 
homens) sua acepção transitiva de TER, POSSUIR, sendo 
objeto o substantivo que se lhe segue. — Quer  Morais, e com 
êle muitos gramáticos, que ao verbo HAVER nessas frases se 
determine ou subentenda sujeito do singular adequado, p. ex.: 
Há iguarias, isto é, a mesa há iguarias. — Há frutas, isto é, a 
estação há frutas. — Há homens, isto é, a sociedade há homens. 
A artificialidade desse processo se revela não só no fato de 
jamais tolerar a língua tais construções, como no fato comum de 
se constituírem esses sujeitos imaginários em complementos 
circunstanciais46, p. ex.: Há iguarias na mesa. — Há frutas 
nesta estação. — Há homens na sociedade [...] O fato é que 
êsses verbos, como os impessoais próprios, tem sujeito 
indeterminado, e qualquer determinação dá lugar a uma 
análise rebuscada e artificial. (Pereira 1945:345-346. Grifos 
nossos) 

 

Criticando a análise da sintaxe do verbo haver “existencial”, sob a ótica da 

teoria da elipse empreendida por toda tradição gramatical de língua portuguesa 

                                                   
45  Verbos impessoais são os que exprimem fatos sem referência à pessoa de sujeitos 
determinados. Contrapõem-se tais verbos aos pessoais, que apresentam sempre a sua ação em 
relação à causa produtora, à pessoa ou coisa que a produz.” (Pereira 1945:343) 

46  Complemento circunstancial é o que modifica o adjetivo, o verbo ou o advérbio, a que 
se liga, em geral, por preposição adequada, clara ou oculta, exprimindo alguma 
circunstancia[...]Estes complementos, como os advérbios, põem-se em relação adverbial para 
com as palavras modificadas, e, como êles, podem ser denominados adjuntos adverbiais. 
(Pereira 1945:233) 
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durante ao menos dois séculos (XVIII e XIX), Pereira (1945) proporá uma nova 

leitura para este fato gramatical. A análise dos gramáticos, que justificam a 

sintaxe do verbo haver “existencial”, pelo argumento do sujeito oculto/elíptico, 

é taxada por Pereira (1945) como inaceitável. Para este autor, a língua não 

“tolera” as construções apresentadas Antonio Moraes Silva (1806), dentre 

outros, que “enxergam” termos ocultos ou elípticos em sentenças como há 

homens. Para estes autores esta sentença encerra em si um sujeito oculto como 

o mundo, a sociedade, etc. Por outro lado, para Pereira (1945), estes termos 

podem até ser ocultos ou “imaginários”, mas não possuem o estatuto de sujeito 

e sim de “complemento circunstancial”. Quanto à análise do termo “homens”, 

em sentenças como “há homens”, Pereira (1945) segue boa parte da tradição, 

classificando-o como objeto direto. A conclusão de Pereira (1945) é que a 

construção do verbo haver “existencial”, a saber, o uso do verbo haver 

“existencial” no singular, mesmo acompanhado de substantivos no plural, se 

justifica por uma relação de sujeito indeterminado. 

 

Contudo, verificamos que Pereira (1945) não problematiza a questão 

semântica do verbo haver. Pereira (1945) nos diz que uma sentença como “Há 

iguarias na mesa” é uma sentença transitiva, sendo o termo iguarias o objeto 

direto e a expressão “na mesa” um complemento circunstancial. Pereira (1945) 

também nos diz que o sentido do verbo haver é o de possuir. Pereira (1945) só 

não explica como conciliar um sujeito indeterminado com o sentido de possuir 

para o verbo haver nesta sentença, que nos parece que se tornaria agramatical 

de acordo com sua doutrina, pois geraria uma sentença do tipo: 

 

(50) (Alguém ou algo) há (possui) iguarias na mesa.(?) 

 

Em outra obra, a Grammatica Histórica, Pereira (1919 [1915]) proporá uma 

ratio para sustentar sua posição teórica de indeterminação do sujeito para 

construções como as que envolvem o verbo haver “existencial”: 

 

Chama-se, em grammatica, sujeito indeterminado o sujeito 
dos verbos impessoaes reclamado pela analogia syntactica dos 
outros verbos, e normalmente inexpresso na proposição; é um 
sujeito psychico, que se anuncia vagamente no 
dominio do espírito, mas que não faz sua aparição na 
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esfera da linguagem ou no domínio da grammatica. 
Com certos verbos, empregados impessoalmente na 3ª pessoa 
do plural, na voz activa, e na 3ª pessoa do singular na voz 
passiva, podemos perceber mais claramente a existência desse 
sujeito ou agente indeterminado [...]  O sujeito, ou, melhor, 
o agente destas phrases é reclamado, como facilmente se vê, 
não só pela analogia syntactica, mas ainda pela própria 
atividade expressa no predicado, ou, podemos dizê-lo, pelo 
principio de causalidade. Este sujeito ou agente, que, 
embora francamente suspeitado, a língua normalmente não 
enuncia, é o que se chama sujeito e agente 
indeterminado. E se, por esse motivo, é indeterminado, deve 
ser gramaticalmente indeterminável, pois qualquer 
determinação analytica é arbitrária e artificial. Portanto, 
procurar um termo que faça o papel de sujeito ou agente, como 
fazem Moraes, Sotero e os velhos grammaticos da 
escholastica, é desconhecer o phenomeno lingüístico da 
indeterminação do sujeito ou do agente, os quaes nessas 
phrases verbaes se acham ausentes não por uma ellipse 
conveniente ao estylo, mas pela inconveniência ou 
difficuldade de se achar um que possa bem 
caracterizar o seu objeto [...] (Pereira 1919:278) 

 

Pereira (1919) então estenderá esta teoria do “sujeito ou agente 

indeterminado” para justificar o uso do verbo haver “existencial” deste modo: 

 

O conceito de sujeito indeterminado extende-se a todos os 
verbos impessoaes. Dos impessoaes essenciaes (chover, 
anoitecer) fallaremos no proximo paragrapho. Dos accidentaes 
é largo o uso que o portuguez recebeu da baixa latinidade. A 
cada passo apparecem na phrase com sujeito indeterminado, 
isto é, empregados impessoalmente os verbos — haver, fazer, 
estar, ser, rir, soar, pesar, etc [...] Ha homens, faz frio, faz 
quatro annos, está quente, é tarde, é cedo, é muito dia [...] 
(Pereira 1919:278) 
 

Em resumo, nas obras de Pereira (1945 e 1919), a contrução da norma de 

uso do verbo haver “existencial” flexionado somente no singular se justifica por 

conta da existência de um sujeito indeterminado. 

 



 

 

129 

 4.20 Manuel Said Ali ([1908]2008) 

 

 4.20.1 Construção com a partícula SE 

 

A obra de Said Ali, “Dificuldades da Língua Portuguesa”, cuja 1ª edição 

data de 1908, nos parece que introduz várias inovações na análise da construção 

transitiva direta-não reflexiva com SE, discorrendo deste modo: 

 

Tem-se dito que a nossa forma reflexiva se identifica com a voz 
passiva. Apesar das restrições que todos concedem, que são 
forçados a conceder, tenho a afirmação por leviana, a começar 
pelos exemplos banais com que a esteiam. Aluga-se esta casa 
e esta casa é alugada exprimem dois pensamentos, diferentes 
na forma e no sentido. Há um meio muito simples de 
verificar isto. Coloque-se na frente de um prédio um escrito com 
a primeira das frases, na frente de outro ponha-se o escrito 
contendo os dizeres esta casa é alugada. Os pretendentes sem 
dúvida encaminham-se unicamente para uma das casas, 
convencidos de que a outra já está tomada. O anúncio desta 
parecerá supérfluo, interessando apenas aos supostos 
moradores, que talvez queiram significar não serem eles os 
proprietários. Se o dono do prédio completar, no sentido 
hipergramatical, a sua tabuleta deste modo: esta casa é alugada 
por alguém, não se perceberá a necessidade da declaração e os 
transeuntes desconfiarão da sanidade mental de quem tal 
escrito expõe ao público. (Said Ali 2008: 115.116) 

 

Neste excerto de Said Ali ([1908]2008), percebemos uma inovação que faz 

este autor na dimensão da ratio ou da explicação do fato gramatical em questão. 

Enquanto seus antecessores apenas estabeleciam um vínculo direto entre a 

morfologia ou a forma latina e a forma portuguesa da construção transitiva 

direta-não reflexiva com SE, Said Ali (2008) analisa a construção do ponto de 

vista semântico, tentando demonstrar a diferença de sentido entre a construção 

com SE e a construção passiva com verbo ser + particípio passado do verbo 

ativo. Sendo assim, a sentença “Aluga-se esta casa” não equivale, 

semanticamente, à sentença “Esta casa é alugada”. Além disso, Said Ali (2008) 

argumentará que além da diferença de sentido há também uma diferença de 

forma entre as expressões: 
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Forma com o pronome se é cousa diferente de forma passiva. A 
ideia do apassivamento por meio desse pronome é, além disso, 
uma interpretação contra a qual protesta a prática de todos os 
dias: as duas formas não se substituem mutuamente a bel-
prazer. Hipótese sem valor morfológico não pode figurar como 
postulado. Semanticamente, admite-a quem se deixa fascinar 
pela nebulosidade da especulação metafísica ou quem ao estudo 
estritamente científico prefere a estrada batida da indolência 
intelectual. Como se devem analisar estas orações de português 
castiço: compra-se o palácio, morre-se de fome? Decerto 
não posso admitir como sujeito da primeira frase o palácio, 
quando na segunda brigaria com a gramática o sujeito de fome, 
forçando-me a uma série de subterfúgios. A incongruência seria 
flagrante. Se fizermos abstração da gramática e, 
procedendo unicamente à análise psicológica, 
considerarmos que os termos psicológicos só têm que ver com 
as ideias que as palavras atualmente simbolizam, parece impor-
se a candidatura do pronome se ao lugar de sujeito.  (Said Ali 
2008:105. Grifos nossos) 

 

Conforme já discutido em trabalho anterior47 (Rocha 2013), entendemos 

que Said Ali (2008) nega a possibilidade de existência de uma partícula 

apassivadora, pois esta não se enquadra nas categorias morfológicas48 da teoria 

gramatical, ou nas palavras de Said Ali (2008): o “pronome” apassivador é 

“hipótese sem valor morfológico”. 

 

Said Ali (2008), baseado na doutrina da escola dos neogramáticos, mais 

especificamente em Hermman Paul e Gabelentz, recorre ao expediente da 

“análise psicológica” dos termos para demonstrar a necessidade de se 

considerar a partícula SE com estatuto de sujeito, tanto em construções 

                                                   
47  Neste trecho da obra de Said Ali julgamos importante destacar o seguinte comentário 
do renomado filólogo. Ao fazer a crítica sobre o “pronome” apassivador, Said Ali diz que 
“hipótese sem valor morfológico não pode figurar como postulado”. A leitura que fazemos 
desta assertiva de Said Ali é a de que realmente há um problema de conflito conceitual entre a 
teoria da gramática normativa, no que se refere ao tópico da morfologia que trata das classes de 
palavras. O “pronome apassivador” é uma “hipótese sem valor morfológico”, pois não se 
enquadra na morfologia da classe de palavras conforme definição da própria gramática 
normativa. (Rocha 2013:74) 

48  Estabelecida a distinção entre morfema lexical e morfema gramatical, podemos agora 
relacionar cada um deles com as CLASSES DE PALAVRAS. São morfemas lexicais os 
substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios de modo. São morfemas gramaticais os 
artigos, os pronomes, os numerais, as preposições, as conjunções e os demais advérbios.”(Cunha 
& Cintra 2007:91-92)   
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transitivas (diretas e indiretas) quanto em intransitivas. Said Ali (2008) 

considera que a partícula SE tem a mesma função nas seguintes sentenças: 

 

(51) Compra-se o palácio. 

(52) Vive-se miseravelmente. 

 

Para Said Ali (2008), a partícula SE, em ambas as sentenças, transmitem a 

ideia de um sujeito, de alguém que compra ou de alguém que vive, conforme o 

trecho que segue: 

 

Imaginemos a seguinte parataxe: nesta terra grita-se e 
trabalha-se; faz-se tudo e em tudo se desfaz; vive-se 
enfim miseravelmente e na miséria se morre. Tão 
perfeito é o paralelismo das formas verbais tendo o reflexivo se, 
como é o paralelismo da noção de atividade expressa por essas 
mesmas formas. O sistema da análise há de portanto ser 
um só; não podemos admitir dois pesos e duas 
medidas [...] em latim, a forma passiva (ou antes médio-
passiva) vem exprimindo, sem definir, sem mencionar o sujeito, 
uma noção de atividade extraordinariamente intensa, a 
mais intensa talvez de que pode a humana criatura ser capaz; 
enquanto em português foi enunciada pela forma reflexiva 
a mesmíssima atividade, o mesmo esforço e energia, a 
mesma negação absoluta de uma condição passiva. Por outras 
palavras: formas não-ativas (passiva em latim, reflexiva em 
português) têm significação ativa nos verbos sem sujeito. (Said 
Ali 2008:118,119. Grifos nossos) 

 

O que faz Said Ali (2008) em sua obra é tentar demonstrar a inviabilidade 

da doutrina de seus antecessores. A doutrina construída até este momento, nas 

obras analisadas neste trabalho, se fundamenta em duas bases de sustentação: 

análise de forma e análise de “sentido”. Advoga boa parte da tradição que a 

desinência latina “-r” corresponde à partícula SE em português. Haveria então 

uma correspondência entre as seguintes formas: 

 

(53) Amatur = é amado=ama-se. 

(54) Venditur=é vendido=vende-se. 

 

A esta correspondência de formas se vincularia uma correspondência de 

“sentido” de passividade, entendido este “sentido” como uma expressão em que 
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o sujeito da sentença sofresse a ação verbal. Said ali (2008) analisará a questão 

sob um outro viés, até então não analisado. Enquanto a análise da tradição recai 

sobre a ideia do sujeito que sofre a ação verbal, Said Ali (2008) não discutirá 

esta questão, mas analisará a significação das sentenças e demonstrará que tem 

significados distintos. Ao demonstrar que emergem significações distintas das 

sentenças “Esta casa é alugada” e “Aluga-se esta casa”, Said Ali demonstrará 

que a função de sujeito da partícula SE é quase um imperativo e, deste modo, 

não cabe a função apassivante defendida por seus antecessores.  

 

No que se refere à construção da norma, Said Ali se pronuncia assim sobre 

a questão: 

 

Consequência natural da transformação do sujeito em objeto é a 
desnecessidade de concordância; o verbo, quer intransitivo, 
quer transitivo, tenderá a ser usado uniformemente no singular, 
ainda quando o nome esteja no plural. (Said Ali 2008:111) 

 

Em resumo, Said Ali defende a ruptura da norma com relação à tradição 

gramatical e entende que a flexão de número dos verbos nas construções 

transitivas diretas-não reflexivas com SE deveria se manter no singular, 

considerando sua concordância com um sujeito indeterminado, representado 

pela partícula SE. Esta norma de Said Ali, está sustentada por uma ratio que 

mobiliza a dimensão semântica das sentenças com ênfase para o aspecto 

psicológicos de seus termos, concluindo pelo imperativo de se alçar a partícula 

SE à condição de sujeito e, portanto, manter o uso do verbo da referida 

construção no singular. 

 

 4.20.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Said Ali em sua obra “Dificuldades da Língua Portuguesa”, cuja 1ª edição 

data de 1908, fará uma reflexão interessante e rechaçará todas as análises 

anteriores que advogaram a existência de um sujeito oculto para o verbo haver 

ou ainda as que advogam a existência de um sujeito indeterminado. Assim então 

se expressa Said Ali (1908): 
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O mais conhecido caso de conflito entre a explicação e a 
realidade é o da oração existencial. Insiste-se em assegurar, com 
os olhos abotoados, que há homens é exatissimamente o 
mesmo que tem homens. Só não se recomenda, como o 
pediriam a justiça e a coerência, o uso da segunda dicção por tão 
boa como a primeira. [...] Já na genuína oração existencial 
não há lugar nem para possuir nem ainda para ter. Em todos 
os documentos de português literário, antigo ou moderno, 
debalde buscaremos entre a imensa multidão de orações do tipo 
ha homens bons e maus neste mundo provas da 
possibilidade de se substituir há por qualquer dos supostos 
equivalentes. E tão certo é isto, e tão geral a convicção dos 
docentes da língua, que levará sempre a marca de erro crasso a 
oração existencial na qual o discípulo, por ignorância ou 
inadvertência, puser tem por há. Donde se vê bem que fica em 
monstruosa contradição com a prática aquilo que se leciona 
sobre o verbo da oração existencial, dando haver e mais 
dois outros verbos como três cousas iguais entre si. E chamam 
a isso análise “lógica”; a isso que não passa de uma 
pseudoexplicação aparatosa para trazer a calma ao espírito 
acorrentado a fórmulas que não abrangem bem os fatos, e cuja 
aplicação imediata se veda terminantemente. (Said Ali [1908] 
2008:135-136. Grifos nossos) 

 

Em primeiro lugar, observamos que Said Ali (1908) tenta descontruir a 

tese da equivalência entre o verbo haver e ter, argumentando que o usus não 

abona esta tese, pois não se recomenda “o uso da segunda dicção por tão boa 

como a primeira”. Para Said Ali (1908) não há exemplos, entre os clássicos da 

literatura, que utilizem sentenças do tipo “tem homens bons e maus neste 

mundo” em lugar de “Há homens bons e maus neste mundo”. Said Ali (1908) 

utiliza o mesmo argumento para rejeitar a equivalência entre haver e possuir, 

tentando demonstrar que seria uma sentença como “Possui homens bons e mais 

neste mundo” seria praticamente agramatical. Ocorre que Silva (1806), João 

Ribeiro ([1887]1889) e Gomes ([1887]1913), quando advogam a equivalência e 

ter/possuir, utilizam o expediente da elipse, fazendo com que o termo “mundo” 

não seja um locativo, mas o sujeito oculto. De todo modo, o que nos mostra Said 

Ali (2008) é que para que haja uma correspondência entre haver e possuir, é 

necessário alterar a sentença original para uma outra, “supostamente” 

equivalente. Deste modo, percebemos que Said Ali enfatiza seus argumentos no 

âmbito da semântica, tentando demonstrar a incoerência das análises que lhe 

antecedem. Discorrendo ainda sobre as questões semânticas envolvendo o verbo 

haver “existencial”, nos diz Said Ali: 
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Colhem-na em ciência baratíssima, ao alcance da inteligência 
mais medíocre, quando se contentam com alegar que o nosso 
verbo procede do latim habere. Como se bastasse isso 
para resolver um dos mais escuros problemas de 
evolução semântica. (Said Ali [1908] 2008:136. Grifos 
nossos.) 
 

E ainda,  

 
Primeiro que tudo, o latim que se sabe dos livros exprimia a 
oração existencial por meio de esse. O verbo habere servia a 
outros fins; e ainda que pareça ter passado, dentre as suas 
várias acepções, a mais usual de possidere para o que se 
tornou em oração existencial, não encontramos nas escassas 
fontes de latim popular o modismo tipo por onde se operou a 
transição semântica. Teria por sujeito um nome no singular, 
certo e determinado, que por fim caiu em desuso e morreu no 
esquecimento. Ficou então só o verbo e este continuou a usar-se 
sempre na forma singular. (Said Ali [1908] 2008:137. Grifos 
nossos) 
 

A reflexão de Said Ali é sem dúvida a que traz um número maior de 

considerações sobre o tema da semântica do verbo haver, em contextos 

“existenciais”. Said Ali (1908) é o primeiro autor, das obras analisadas neste 

trabalho, a apontar para o fato de que o uso existencial no latim não era 

representado pelo verbo habere, mas sim pelo verbo esse. O verbo habere, no 

latim, tinha o significado usual de possuir. Said também diz não ser possível 

indicar como se deu a transição do verbo haver, entre o sentido de possuir e o 

sentido existencial, considerando as escassas fontes de latim consultadas por 

ele. 

 

Said Ali (1908) então concluirá, de forma aberta, sem se comprometer com 

uma posição definida, e dirá que há duas possibilidades análise da construção 

com o verbo haver “existencial”: 

 

Restam, pois, ao formalismo só duas possibilidades de 
análise científica; ou colocar-se no ponto de vista semântico, 
reconhecendo em nosso exemplo a equivalência de haver e 
existir, e neste caso será sujeito o nome subsequente com a 
anomalia sintática de ficar aquele verbo esterilizado no 
singular; ou então, para deixar intacto o esquema das regras de 
concordância, capitular o caso de oração sem sujeito, do qual, 
de fato, ficou desapossado o verbo desde tempos imemoriais. 
Qualquer destas explicações, por muito que se desvie 
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da praxe, e pareça um sacrilégio, é sempre preferível a 
crear, como Deus, um sujeito do nada. (Said Ali [1908] 
2008:137. Grifos nossos) 

 

A primeira análise de Said Ali (1908), sob o “ponto de vista semântico”, 

reconhece a equivalência entre haver e existir, mas diferentemente de Sotero 

dos Reis (1871), aponta para a incoerência entre fazer esta equivalência sem 

reconhecer a discordância verbal entre verbo e seu sujeito. O que nos diz Said 

Ali (1908) é que quando se faz uma equivalência entre as sentenças “Há 

homens” e “Existem homens”, não se pode dizer que o termo “homens” tem 

funções sintáticas distintas (objeto na primeira e sujeito na segunda) sem 

incorrer em incoerência de análise. 

 

Por outro lado, Said Ali (1908) também propõe uma segunda possibilidade 

de análise, que se desloca para o campo da sintaxe e diz que a construção com o 

verbo haver “existencial” poderia ser considerada como “oração sem sujeito”, 

contudo, não explica ou não fundamenta este seu raciocínio. Ele próprio, Said 

Ali (1908), parece reconhecer esta falta de fundamentação de sua análise ao 

dizer que “Qualquer destas explicações, por muito que se desvie da praxe, e 

pareça um sacrilégio, é sempre preferível a crear, como Deus, um sujeito do 

nada”. Contudo, enfatiza que se há fragilidade em sua doutrina, há fragilidade 

maior ainda na doutrina dos autores que se socorrem da teoria da elipse para 

justificar o uso do verbo haver no singular.  

 

Em outra análise da construção com o verbo haver “existencial”, em sua 

Grammática Histórica da Língua Portugueza (1931), Said Ali aponta para outra 

questão relevante e expõe sua tese de que a forma hão contribuiu para a 

singularização do verbo haver: 

 

A repugnância que sempre houve da forma hão como verbo 
nocional contribuiu para que, não somente em linguagem 
literária, mas ainda em linguagem popular, se dissesse até hoje 
sempre no presente do indicativo ha homens, há nações, etc. 
Por analogia se havia de usar também o singular nas demais 
formas do verbo, não sendo contudo de estranhar que 
nest’outras prevalecesse alguma vez a razão semantica sobre a 
força do antigo uso. Em alguns escriptores notáveis do século 
XIX têm-se apontado vários exemplos de orações existenciaes 
com houveram, hovessem, etc, no plural. Mas a novidade vem 
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de mais longe. De Mathias Aires (1752) são estes passos: [...] 
antigamente  havião Nobres, porque tem todo o tempo 
houverão poderosos (ib 396) Enquanto houverem cores, 
sombras e pretextos, hão de padecer a verdade a justiça e a 
virtude. (Said Ali 1931 :93-94) 

 

Se das obras analisadas neste trabalho a obra de Maciel ([1894]1926) foi a 

primeira a perceber a resistência da forma hão nas construções com o verbo 

haver “existencial”, Said Ali (1931) foi o primeiro a defender a hipótese de que a 

forma hão é a causa da norma de uso do verbo haver “existencial” no singular. 

O uso da forma há, da terceira pessoa do singular, substituindo a forma hão, 

levou, por analogia, ao uso no singular também das outras formas verbais. 

 

Em resumo, Said Ali ([1908] 2008) propõe duas explicações para a norma 

de uso do verbo haver “existencial” no singular. A primeira seria um idiotismo 

da língua, um usus contrário à ratio (discordância do verbo com seu sujeito) da 

língua, conforme já propunha Argote (1725). A segunda é a mesma proposta de 

Grivet (1881) ao considerar a construção como destituída de sujeito. 

 

 4.21 Antenor Nascentes  ([1928]1942) 

 

 4.21.1 Construção com a partícula SE 

 

A obra O Idioma Nacional (v.III), de Antenor Nascentes ([1928]1942), irá 

romper com a ratio empreendida pela tradição, no que se refere a concordância 

verbal na construção com SE: 

 

Nas frases de sujeito indeterminado indicado pela partícula se, 
nas quais haja objeto direto no plural, o verbo por atração 
concorda com o objeto direto. Ex.:Vendem-se casas. Tais frases 
são de sentido ativo e não passivo. A ideia é que alguém, que 
não se sabe quem seja, vende casas e não que casas sejam 
vendidas por alguém. A prova é que na linguagem vulgar o 
verbo vai para o singular. Constituem até uma das construções 
típicas da indeterminação do sujeito. Aferrados como se acham 
aos cânones, os gramáticos não aceitam nem podem aceitar esta 
interpretação. (Nascentes 1942:80. Grifos nossos.) 



 

 

137 

 

A explicação que nos dá Nascentes (1942) para a concordância do verbo 

com o substantivo posposto é inovadora, pois justifica a concordância verbal na 

construção com SE por “atração”, que poderíamos entender como proximidade 

entre os termos da sentença. A partícula SE, assim como em Said Ali (2008), 

teria então a função de sujeito. Nascentes (1842) também inova quando para 

“provar” sua argumentação se fundamenta no uso “vulgar” da construção com 

SE, que não realiza a concordância verbal. Esta postura de Nascentes (1942) é 

interessante, pois contraria a ideia de consensus eruditorum erigida pela 

tradição gramatical. O modelo da norma gramatical nunca foi o “vulgo”, mas os 

autores de prestígio, os clássicos, os “eruditos”, os “barões doutos”. De todo 

modo, Nascentes (1942) analisa este uso e chega à conclusão de que a leitura 

correta da sentença “Vendem-se casas” equivale a outra do tipo “Alguém vende 

casas” e não que “Casas sejam vendidas por alguém”.  

Em resumo, para Nascentes (1942) a norma de uso da construção com a 

partícula SE, prescrita pela tradição gramatical, contraria a ratio da língua, 

contudo, o critério do usus sanciona a norma, impondo a concordância do verbo 

com o sintagma nominal que o acompanha. 

 

 4.21.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A obra O Idioma Nacional (v.III), de Antenor Nascentes ([1928]1942), 

discorre desta maneira sobre o verbo haver existencial: 

 
O verbo haver, impessoalmente empregado, fica sempre no 
singular. Ex: Nos espaços quartos havia homens, mulheres e 
crianças em pranto inconsolável (Coelho Neto, O rajá de 
Pendjab, II, 30). As palavras que acompanham o verbo são 
objeto direto e não sujeito, tanto que, se houver necessidade de 
substituí-las por pronomes pessoais, são as formas obliquas o, 
a, os, as, que aparecem. Ex.: Há corretores para esses negócios, 
como os há para o de fundos públicos, de café, de fazendas 
(Tavares Bastos, Cartas de Solitario, 3ª ed., 413). Perdendo o 
sentido originário de ter (que ainda aparece no infinitivo 
substantivado haveres), o verbo haver passou a significar na 
lingua viva existir. Como porem, a lingua literaria não 
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acompanhou a evolução do sentido, conserva-se ainda o 
singular. (Nascentes 1942:81) 

 

Nascentes (1942) também inova em sua tentativa de explicar e justificar o 

uso do verbo haver “existencial” no singular.  Nascentes (1942) utiliza um 

expediente de substituição do substantivo que acompanha o verbo haver por 

um pronome oblíquo, na tentativa de provar que o substantivo é o objeto e não o 

sujeito destas construções. Novamente, vemos que o método utilizado por 

Nascentes (1942) para a identificação do sujeito não utiliza a própria definição 

de sujeito de sua gramática. Além disso, Nascentes (1942) também não explica a 

expressão “há corretores”, em que o sintagma nominal “corretores” não se 

apresenta sob a forma de pronome obliquo. Se também substituíssemos o verbo 

haver por existir nesta expressão, o termo “corretores” seria alçado à condição 

de sujeito, fato que também não é problematizado por Nascentes (1942) 

 

Contudo, Nascentes (1942) parece se filiar a corrente de Argote (1725), 

Said Ali (1908) e outros que defendem a ideia do idiotismo sintático para a 

construção com o verbo haver “existencial”. Ao menos é isso o que nos parece 

quando o autor diz que: 

 

Perdendo o sentido originário de ter (que ainda aparece no 
infinitivo substantivado haveres), o verbo haver passou a 
significar na lingua viva existir. Como porem, a lingua literaria 
não acompanhou a evolução do sentido, conserva-se ainda o 
singular. (Nascentes 1942:81) 

 

O que parece que Nascentes (1942) quer dizer é que quando a língua 

literária acompanhar a evolução de sentido do verbo haver para existir, sentido 

já adotado na “língua viva”, consequentemente terá que adotar uma nova norma 

para o verbo haver, fazendo-o concordar com o seu sujeito, assim como ocorre 

com o verbo existir. 
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Em resumo, a explicação de Nascentes (1942) para o uso do verbo haver 

“existencial” no singular é que o substantivo que acompanha o verbo tem função 

de objeto direto e não de sujeito. Conforme mencionamos, também nos parece 

que, ao mesmo tempo, se posiciona no sentido de considerar este uso um 

idiotismo sintático. 

 

 4.22 Francisco da Silveira Bueno ([1944]1951) 

 

 4.22.1 Construção com a partícula SE 

 

A Gramatica Normativa da Língua Portuguêsa Curso Superior de 

Francisco da Silveira Bueno ([1944]1951), trata deste modo a concordância 

verbal na construção com SE: 

 

A três tipos se reduzem as frases de voz passiva em português 
[...] com o pronome SE, partícula apassivadora: Não se 
descobriu o Brasil por acaso – Atormenta-se a humanidade toda 
para saciar a ambição de poucos. (Bueno 1951:365) 

 

Apesar de citar apenas exemplos da construção com a partícula SE no 

singular, Bueno (1951) nos diz o seguinte a respeito das construções com a voz 

passiva: “Consideramos a concordância do verbo com o sujeito nestes vários 

modelos de que dispõe a língua portuguêsa para a sua voz passiva.” Sendo 

assim, Bueno (1951) sustenta sua norma de uso da construção com SE 

fundamentado no estatuto apassivador da partícula SE e a consequente 

concordância do verbo com seu sujeito. 
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 4.22.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Em sua Gramatica Normativa da Língua Portuguêsa Curso Superior, 

Francisco da Silveira Bueno ([1944]1951) discorre deste modo sobre a 

construção com o verbo haver “existencial”: 

 
Haver sinônimo de existir – quando o verbo haver toma a 
significação de existir, constrói-se a frase impessoalmente: 
permanece o verbo na 3ª do singular, sem sujeito. O nome 
plural, que se lhe segue, faz a função de objeto direto. (Bueno 
1951: 359) 

 

Bueno (1951) constrói sua norma na tradição inaugurada por Grivet (1881), 

dentre as obras analisadas neste trabalho, em que propõe a inexistência de 

sujeito para as construções com o verbo haver “existencial”, fazendo com que a 

o verbo haver não realize a concordância com nenhum termo da sentença, 

devendo sempre ser flexionado no singular. Veremos que esta “fórmula” da 

oração sem sujeito será a adotada pela gramaticografia de língua portuguesa 

após o advento da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) de 1959. 

 

 4.23 Candido Jucá Filho (1958) 

 

 4.23.1 Construção com a partícula SE 

  

A obra 132 restrições ao Anteprojeto de Simplificação e Unificação da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, de Jucá Filho (1958), é a última por nós 

analisada que antecede ao advento da Nomenclatura Gramatical Brasileira 

(NGB). Resta, porém, destacar que, a título histórico, esta obra tem um valor 

singular para a própria instituição da NGB, pois além de ser um dos cinco 

integrantes da comissão constituída para a elaboração da NGB, a obra de Jucá 

Filho foi escrita para criticar o trabalho piloto (Anteprojeto da NGB) da própria 

comissão. Esta contextualização será detalhada na próxima seção. Por ora, 

vejamos a reflexão que nos faz Jucá Filho (1958) sobre a construção com SE em 

sua obra: 
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Eis aqui uma palavrinha que escapou de sumir-se no abismoso 
bornal das Partículas e Locuções. Por um triz... É a partícula 'se', 
tratada como indeterminadora de sujeito. Mas não podemos 
limitar-lhe a possibilidade sintática. Porque a verdade é que 
mais a usamos como indeterminadora de complemento da 
passiva. O pronome 'se', deixando de ser reflexivo, ou recíproco, 
adquiriu no Português a possibilidade de indeterminar uma das 
integrações do verbo. (Jucá Filho 1958:112) 

 

Se o verbo tem três integrações, tocado pelo condão da partícula 
'se', passa a ter duas: 
 
Fulano deu conselhos aos meninos 
Deram-se conselhos aos meninos 
 
Se tem duas integrações, contenta-se com uma: 
 
Fulano aluga casas 
Alugam-se casas 
 
Se tem uma integração, fica sem nenhuma: 
 
Fulano dorme melhor aqui 
Dorme-se melhor aqui 
 
Fulano precisa de auxiliares 
Precisa-se de auxiliares 
 
Fulano é pai deste ontem 
É-se pai desde ontem 
 
No dois primeiros casos, a partícula não indetermina sujeito: 
indetermina complemento da passiva. Nos outros casos é que 
indetermina sujeito. (Jucá Filho 1958:112-113) 

 

O que nos parece é que o Anteprojeto defendia apenas o estatuto de 

indeterminação do sujeito para a partícula SE. Após as críticas de Jucá Filho e a 

eliminação do Anteprojeto, o que ficará na NGB é a ideia do estatuto de 

partícula apassivadora para as construções com SE, resultando na identificação 

do substantivo que segue à construção verbo+SE como sendo sujeito da 

sentença e, portanto, criando a regra de concordância entre o verbo e este 

sujeito. 
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 4.23.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A obra 132 restrições ao Anteprojeto de Simplificação e Unificação da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, de Jucá Filho (1958), comenta a 

construção com o verbo haver “existencial” na citação que faz o Anteprojeto 

classificando o verbo haver em oração sem sujeito: 

 

O Anteprojeto resume em duas hipóteses a possibilidade de ser 
sem sujeito a oração:1. quando se 'denotam fenômenos da 
natureza';2. Quando haja 'os verbos haver, fazer e ser 
empregados impessoalmente'. (Jucá Filho 1958:114;115) 

 

Jucá Filho (1958), primeiramente, irá associar a ideia de oração sem 

sujeito às orações em que não podemos identificar o agente da ação verbal. Nos 

dirá então Jucá Filho (1980): 

 

Assim como observamos perplexos os fenômenos 
meteorológicos (e não quaisquer fenômenos da natureza), e os 
anunciamos absolutamente sem sujeito, — assim podemos 
assinalar certos fenômenos que passam em nós, dos quais não 
sabemos os agentes. Observamo-los com a mesma surprêsa com 
que notamos a chuva, a trovoada, a neve. Nâo teem sujeito os 
verbos assinalados nas seguintes frases (Jucá Filho 1958:115) 

 

Jucá Filho (1958) faz uma lista com 14 verbos de exemplos extraídos de 

escritores clássicos, portugueses e brasileiros, incluindo sentenças como: 

 

(55) Basta de dormir. 

(56) Chega de sacrifício. 

(57) Custava-lhe a suster o riso. 

(58) Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos haver ofendido. 

 

Jucá filho (1958) ainda acrescenta o verbo ter e dar na classificação de 

verbos sem sujeito e nos diz: “São também sem sujeito 'ter' e 'dar' usados como 

existenciais, em frases populares no Brasil e às vezes em Portugal. (Jucá Filho 

1958:116). 
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Em resumo, Jucá Filho (1958) considera a construção com o verbo haver 

“existencial” como oração sem sujeito, devendo, portanto, ter como norma o 

uso do verbo haver sempre flexionado no singular. 

 



144 

 

 5. Descrição e análise das obras (período 

pós-NGB) 

 

A gramaticografia brasileira sofreu uma profunda cisão com o advento da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). O impacto gerado por este 

instrumento de política pública provocou uma ruptura no fazer gramatical e 

alterou completamente o quadro doutrinário da tradição. Se até o momento 

anterior ao advento da NGB as obras gramaticais de língua portuguesa 

representavam um vasto espectro doutrinário, de influências, de correntes, de 

posições teóricas, a partir da edição da NGB o que vemos é uma 

homogeneização das ideias linguísticas e a instauração de uma ratio monolítica. 

 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira, que foi responsável por esta 

viragem no fazer gramatical, foi um instrumento de política pública educacional 

instituído em 1959. O Ministério da Educação e Cultura, à época, expediu a 

portaria nº 36, de 28 de janeiro de 1959, em que recomendava a adoção da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), no ensino “programático” da língua 

portuguesa, nas escolas brasileiras. 

A instituição deste instrumento de política pública nasceu da necessidade e 

da reivindicação de certos representantes da gramática, como disciplina 

pedagógica. A intenção inicial deste projeto de política pública era a de fixar 

uma terminologia comum aos estudos de gramática nas escolas do país, com 

objetivo de minorar a pluralidade de termos utilizados e de facilitar o 

aprendizado desta disciplina. No Estado anterior à NGB, dos estudos 

gramaticais, reinava por parte de filólogos, gramáticos, professores e estudiosos 

da língua uma insatisfação quanto à profusão de termos que eram utilizados nas 

gramáticas, para designar os mesmos conceitos. Já em 1921, Antenor Nascentes 

agia em favor de uma padronização da nomenclatura gramatical, conforme 

consta em Baldini (2005): 

Antenor Nascentes sugeria à Liga Pedagógica que uma comissão 
recolhesse em todas as gramáticas as diferentes denominações 
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e, “impressa a lista das denominações, será ela remetida a 
todos os professores de português dos quais a Liga tiver 
conhecimento, marcando-se um prazo de três meses para eles 
devolverem a lista, indicando as denominações que preferem e 
expondo as razões, caso o queiram”. (Baldini 2005:96) 

 

Em palestra49 proferida em 1999, na academia brasileira de letras, Antonio 

José Chediak, que participou, na condição assessor, da comissão designada para 

a elaboração da NGB, cita um trecho de um artigo do prof. Modesto de Abreu, 

que escreve, em 1954, a seguinte reflexão: 

 

Quantas classificações pode ter um simples adjetivo na frase 
quando analisado “logicamente”? Eis aí uma pergunta que dá 
bem, ao ser respondida, a idéia do pandemônio que é ainda em 
nossos dias, para os estudiosos do nosso idioma, a incoerente 
nomenclatura gramatical de que se servem os que ensinam o 
português para o martírio e desespero dos que aprendem. (Cf. 
Henriques 2009:30) 

 

Chediak também advogava em favor da padronização da nomenclatura 

gramatical: 

Desde os meus primeiros anos do curso de humanidades, 
preocupava-me a unificação dos termos gramaticais. Advinha 
essa preocupação das diferenças de denominação para os 
mesmos fatos gramaticais das línguas que integravam os 
currículos de meus cursos. Achava eu, então, na minha 
simplicidade estudantil, que não havia razão para em grego, 
latim ou alemão, denominar-se acusativo o que em português se 
nomeava por objeto direto. O que para nós era o referido objeto 
era complemento para o Francês e, às vezes, complemento 
também para o Português. Aos poucos me fui conformando, 
achando agora, no mundo global de hoje, que os lingüistas 
poderiam simplificar tudo isso. Não me conformei nunca com a 
variedade de denominações para o mesmo fato da Língua 
Portuguesa. No magistério em Minas, ltanhandu, no sopé da 
Mantiqueira e, depois, em Cruzeiro, do outro lado da serra, 
Estado de São Paulo, num Instituto dirigido por um professor 
conhecido de alguns dos senhores, prof. Álvaro Moitinho Neiva, 
desde então procurava uniformizar com meus colegas a 
nomenclatura usada na gramátíca, sobretudo na análise 
sintática, ou lógica, como alguns lhe chamavam. Vindo de 
Cruzeiro para o Rio de Janeiro, em 1938, já em 1 de janeiro de 
1944 estava eu no jornal literário Dom Casmurro, sob a direção 
de Brício de Abreu – redator-chefe Álvaro Moereira –, estava 
eu, repito, publicando um artigo sob o título “Urgente 
complemento à reforma do ensino”, em que era focalizado o 
problema da nomenclatura gramatical. (Cf. Henriques 2009:29) 

                                                   
49  Cf. Henriques 2009:30 
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Em artigo de Claudio Cezar Henriques50, lemos um trecho da obra “A 

elaboração da Nomenclatura Gramatical Brasileira” de Antônio José Chediak 

(1960) em que se constata a profusão de termos que vigora das gramáticas da 

época: 

A Banca de Língua Portuguesa propõe a análise de BOM na 
frase “O bom brasileiro zela pelo progresso do Brasil”. As 
respostas obtidas são as seguintes: Adjunto atributivo; Adjunto 
restritivo; Adjunto limitativo; Adjunto adjetivo; Adjunto 
determinativo; Adjunto demonstrativo; Adjunto determinativo 
demonstrativo; Complemento atributivo; Complemento 
restritivo; Complemento limitativo; Complemento adjetivo; 
Complemento qualificativo; Complemento do nome, não 
preposicionado. Se o professor é desses que não arredam pé de 
suas convicções, logo logo despacha bombado o aluno que 
classificou o BOM de maneira diferente da sua; se é 
consciencioso, vai aceitando esses nomes todos, não sem antes, 
é claro, pedir-lhe o título do livro onde estudou, ou o caderno de 
classe para confirmar uma denominação estranha (Chediak, 
1960, p.87-8, com adaptações). 

 

Estes textos refletem os ânimos da época com relação à falta de 

padronização de uma terminologia para as gramáticas utilizadas no ensino. 

Antônio José Chediak era um dos defensores ativos da causa da padronização 

da nomenclatura gramatical. Segundo Chediak, o primeiro embrião da ideia da 

padronização foi apresentado em 1956, em um congresso na Bahia, intitulado 

Congresso da Língua Falada no Teatro, organizado por Antonio Houaiss e Celso 

Cunha.  A proposta encaminhada por uma comissão do congresso acabou não 

sendo discutida. Após este evento, a proposta foi encaminhada ao Diretor Geral 

da Biblioteca Nacional, à época o prof. Celso Cunha, com a sugestão de se criar 

uma comissão para elaborar o “Anteprojeto de Nomenclatura Gramatical 

Brasileira Simplificada e Unificada”. Celso Cunha, por sua vez, encaminhou a 

proposta ao Ministro da Educação, Clóvis Salgado. No dia 02 de abril de 1957 o 

ministro assinou a portaria nº 152, que foi expedida no dia 24 de abril de 1957, 

designando a comissão responsável pela elaboração da Nomenclatura. Antenor 

Nascentes, Clóvis do Rego Monteiro, Celso Ferreira da Cunha, Carlos Henrique 

da Rocha Lima e Cândido Jucá Filho foram os cinco integrantes da comissão. 

Também assessoram a comissão Antônio José Chediak, Serafim Silva Neto e 

Sílvio Edmundo Elia. 

                                                   
50  O título do artigo é: “A nomenclatura gramatical brasileira fez 50 anos: e daí?” 
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A motivação inicial para o estabelecimento da NGB, por parte do Estado 

brasileiro, estava ancorada na necessidade de tornar o ensino da língua 

portuguesa mais palatável, mais compreensível, por meio da padronização da 

terminologia gramatical. Contudo, o fato é que não é possível criar apenas 

termos, sem que a eles estejam associados conceitos.  

 

Diante desse fato, a comissão que foi inicialmente designada, por meio da 

portaria nº 152/57, para a elaboração da NGB, elaborou o denominado 

“Anteprojeto de Simplificação e Unificação da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira” que continha, inicialmente, não somente uma lista de termos 

gramaticais como também os conceitos que a eles correspondiam. Baldini 

(1999:44) apresenta o exemplo do termo “adjetivo” que constava no projeto 

inicial: 

 

Adjetivo é a palavra que, posta ao lado de um substantivo com o 
qual concorda em gênero e número, exprime a aparência 
exterior, o modo de ser, ou uma qualidade de tal substantivo. 
(Anteprojeto de Simplificação e Unificação da Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, 1957:25) 

 

Ocorreu que, logo após a apresentação da primeira redação do 

Anteprojeto, em 1957, a torrente de críticas não demorou a surgir, partindo, 

surpreendentemente, até de um membro da própria comissão responsável pelos 

trabalhos. Cândido Jucá Filho, em 1958, logo em seguida da elaboração do 

“Anteprojeto” inicial, lançou um livro intitulado “132 restrições ao Anteprojeto 

de Simplificação e Unificação da Nomenclatura Gramatical Brasileira”. Esta 

obra51  é uma referência histórica importantíssima, considerando que se trata do 

testemunho de um dos membros da comissão que elaborou a NGB. A crítica 

empreendida por Jucá Filho (1958) foi voraz e não poupou palavras para 

descrever sua insatisfação com o resultado do trabalho. Além disso, acabou por 

revelar o conflito entre opiniões divergentes dentro da própria comissão. 

 

No prefácio de sua obra, Jucá Filho nos diz: 

                                                   
51  Utilizamos a 1ª Edição publicada em 1958. 
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[...] o extenso Anteprojeto, que resultou em cerca de três meses 
de trabalho, está longe de poder considerar-se um harmonioso 
ecletismo. Pelo contrário, saiu aberrante, indigno da cultura 
filológica brasileira, indigno da cultura filológica daqueles que 
S. Ex. convocara [...] É que a douta comissão – que por desgraça 
não contava nenhum Apeles – não somente teve nos gramáticos 
os mais desencontrados modelos, senão que procedeu a cinco 
triagens, sendo cinco o número de seus integrantes, com cinco 
crivos, cinco critérios, cinco estilos [...] A consequência foi essa 
criatura compósita, incrível, monstruosa, apresentada numa 
redação de colegial. (Filho 1958:01-02) 

 

A descrição que nos faz Jucá Filho (1958), do resultado do Anteprojeto da 

NGB, é catastrófica. O Anteprojeto foi discutido e elaborado em um curto 

período de tempo, três meses, e não foi resultado de consenso entre os membros 

da comissão. O que ocorreu foi que cada membro da comissão tinha uma 

opinião, uma visão particular sobre cada tema gramatical. Este fato, para Jucá 

Filho (1958), gerou o resultado desastroso ou nas palavras do próprio autor, 

“monstruoso” que foi apresentado inicialmente ao Ministro da Educação. 

 

Aqui é importante observar a dificuldade e o conflito que existe entre as 

políticas públicas e as práticas pedagógicas. A comissão, conforme já 

mencionado, foi constituída pelos mais renomados gramáticos e filólogos da 

época, dentre eles, Antenor Nascentes, Celso Ferreira da Cunha, Carlos 

Henrique da Rocha Lima, Clóvis do rego Monteiro, além do próprio Cândido 

Jucá Filho. Todos eram catedráticos do Colégio Pedro II. Contudo, ao reunirem 

este seleto grupo de estudiosos, por força da dinâmica da política e da 

administração pública, o resultado não foi consensual. Em outro trecho, Jucá 

Filho diz : “É de crer que nenhum assinou esse documento sem fazer-lhe sérias 

restrições. Todos o assinaram como a atestar o comparecimento ao trabalho, 

num livro de ponto.” (Filho 1958:02)  

 

Aqui Jucá Filho (1958) nos revela que a NGB foi resultado não somente de 

uma discussão técnica, mas que também sofreu influência de uma componente 

política, com sua agenda a ser cumprida. Dos cinco votos da comissão, o voto de 

Jucá Filho, que não concordava com o resultado apresentado, foi vencido.  Ao 

menos é o que depreendemos de seu testemunho, conforme segue: 
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Foi acatado o sufrágio da maioria. Mas chegou o momento da 
apreciação sincera. Se todos tem o direito de criticar o 
Anteprojeto, ninguém o tem mais do que aquele que nunca 
conformou com a eventualidade caprichosa dos votos que o 
compuseram, inteiramente alheios a qualquer espírito de 
unidade. Decrete-se em muito má hora tal nomenclatura. Que o 
signatário destas restrições varrer a sua testada. Discorda do 
Anteprojeto. Discorda muito. Mas não discorda porque tenha 
outra orientação filosófica. Discorda precisamente porque a 
peça está desorientada. Porque é contraditória em vários pontos 
ensinados errado. (Filho 1958:03) 

 

Contudo, se foi voto vencido neste primeiro momento, Jucá Filho acabou 

por alterar todo o destino ou o futuro da NGB. Ao menos é uma hipótese que 

levantamos – sem a pretensão de prová-la, pois não é este o objetivo deste 

trabalho – considerando que foi após a publicação das “132 restrições” que a 

comissão decidiu modificar de forma radical o Anteprojeto. O que antes era para 

ser uma espécie de gramática se reduziu a uma lista de nomes. Provavelmente, 

se não houvesse a resistência apresentada por Jucá Filho, poderia ter sido 

aprovado a Anteprojeto inicial e a história da gramática no Brasil teria sido 

outra. Se para melhor ou pior, trabalhos futuros poderiam cotejar e avaliar os 

conteúdos das duas propostas, a fim de verificar o que os estudos gramaticais 

poderiam ter ganhado ou perdido, caso tivesse vigorado o conteúdo do 

Anteprojeto original. 

 

O fato é que em 28 de janeiro de 1959 a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira é instituída por meio da portaria nº 36, expedida pelo Ministério da 

Educação e Cultura nos seguintes termos: 

 

O Ministro do Estado da Educação e Cultura, tendo em vista as 
razões que determinaram a expedição da Portaria nº 152, de 24 
de abril de 1957, e considerando que o trabalho proposto pela 
Comissão resultou de minucioso exame das contribuições 
apresentadas por filólogos e linguistas, de todo o País, ao 
Anteprojeto de Simplificação e Unificação da Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, resolve: 
Art.1º - Recomendar a adoção da Nomenclatura Gramatical 
Brasileira, que segue anexa à presente Portaria, no ensino 
programático da Língua Portuguesa e nas atividades que visem 
à verificação do aprendizado, nos estabelecimentos de ensino. 
Art.2º - Aconselhar que entre em vigor: 
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a) para o ensino programático e atividades dele decorrentes, a 
partir do início do primeiro período do ano letivo de 1959; 
b) para os exames de admissão, adaptação, habilitação, seleção 
e do art. 91 a, partir dos que se realizarem em primeira época 
para o período letivo de 1960. 

 

Vale ressaltar que os termos utilizados nos dois artigos da portaria nº 36, a 

saber, “recomendar” e “aconselhar”, não transmitem nenhuma ideia ou 

significado de obrigatoriedade da adoção da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira, contudo, na prática, o que ocorreu foi uma adesão maciça das obras 

gramaticais à nomenclatura.  

 

No que tange ao objeto de nossa investigação e às três estruturas 

analisadas, quanto ao aspecto da concordância verbal, o que pudemos verificar é 

que o advento da NGB produziu nas obras gramaticais uma homogeneização da 

doutrina e da ratio gramatical. As gramáticas brasileiras do século XIX e da 

primeira metade do século XX apresentam uma ratio diversificada, múltipla, 

originária de diversas fontes teóricas. No entanto, as gramáticas pós-NGB 

apagaram esta diversidade e se tornaram quase que um corpo doutrinário único 

e monolítico.  

 

Veremos então agora, como as gramáticas pós-NGB apresentam as ideias 

linguísticas e sua doutrina, sua norma, sua ratio e seu usus, sobre a 

concordância verbal das construções com a partícula SE e o verbo haver 

“existencial”. 

 

 5.1 Adriano da Gama Kury (1960) 

 

A Pequena gramática para a explicação da Nova Nomenclatura 

Gramatical, de Adriano da Gama Kury (1960) é a primeira que analisamos no 

período pós-NGB, por isso, destacamos brevemente alguns de seus aspectos 

históricos. Segundo Claudio Cézar Henriques (2009), um artigo do jornal 

carioca Tribuna da Imprensa, de 25 de julho de 1959, intitulado “Nova 

nomenclatura transformou pequena gramática em best-seller”, fazia referência 

a obra de Adriano da Gama Kury intitulada “Pequena gramática para a 
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explicação da Nova Nomenclatura Gramatical”. Esta gramática foi “campeã de 

vendas e objeto de sucessivas edições nos primeiros anos pós-NGB”. Para se ter 

uma melhor ideia do sucesso desta gramática, na 5ª edição que consultamos 

constam os prefácios das edições anteriores.  Verificamos que no mesmo ano da 

instituição da NGB, ou seja, em 1959, foram lançadas 4 edições. Deste modo, 

consideramos esta gramática como um importante documento para analisar os 

desdobramentos da NGB nos estudos gramaticais. No prefácio da 5ª edição 

percebemos que Kury (1960:13) tece o mesmo tipo de crítica já feita por Jucá 

Filho (1958) com relação à falta de consenso ou de harmonia no conjunto da 

obra da NGB: “É evidente que, sendo trabalho de muitos, lhe falta fatalmente a 

unidade que só a elaboração individual poderia dar. Mas o individual 

representaria forçosamente o individual.” No prefácio também o autor revela o 

objetivo de sua gramática: “Na sua forma definitiva, é a NGB um esqueleto; e a 

finalidade deste livrinho é torná-la corpo”. Kury ainda revelou que para 

elaboração de sua gramática se baseou em algumas obras de referência, citando 

como principais as obras de Mattoso Camara Jr. É interessante também 

observar que já havia a consciência por parte dos autores, como Kury (1960:16), 

que a NGB não era uma obra obrigatória ou definitiva: “Levando em 

consideração que a NGB não se pode nem deve considerar definitiva, 

precisando aperfeiçoar-se com sugestões oportunas, resolvemos destacar das 

conformativas as orações modais [...]”. Mesmo assim, o que é impressionante é 

que a NGB resistiu ao tempo e passou incólume à torrente de críticas feitas 

durante décadas, sendo considerada e citada por diversas gramáticas até os dias 

atuais.  

 

 5.1.1 Construção com a partícula SE 

 

A Pequena gramática para a explicação da Nova Nomenclatura 

Gramatical, de Adriano da Gama Kury (1960) discorre sobre a construção com 

a partícula SE no tópico de vozes verbais: 

 

Voz verbal é a forma ou flexão em que se apresenta o verbo para 
indicar a relação que há entre êle e o seu sujeito […] Passiva 
com pronome apasssivador se (sintética): 1) Pessoal (com 
sujeito): 'Construíram-se muitos edificios' (com verbos 
transitivos diretos); 2) impessoal (sem sujeito): 'Louva-se aos 
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heróis' – 'devagar se vai ao longe' – 'Combateu-se 
encarniçadamente' – 'Falou-se aos alunos'. (Kury 1960:82;83) 

 

Em seguida, Kury (1960) faz duas observações sobre a passiva impessoal: 

 

Obs.1 – Neste último caso (2) é passiva apenas a forma; pelo 
sentido, trata-se de um caso de impessoalidade. Obs.2 – Alguns 
gramáticos incluem a passiva impessoal entre os casos de 
sujeito indeterminado. (Kury 1960:83) 

 

Em primeiro lugar, destacamos a nomenclatura utilizada por Kury (1960) 

para designar a partícula SE. O texto da NGB estabelece que “são três as vozes 

verbais”: “ativa, passiva e reflexiva”. E ainda que são de dois tipos a voz passiva: 

“com auxiliar” e “com pronome apassivador”. Portanto, a gramática de Kury 

(1960) segue exatamente a nomenclatura da NGB quando diz que a voz passiva 

é constituída de “pronome apassivador”. Em segundo lugar, Kury (1960) 

classifica a construção com a partícula SE como uma construção “pessoal” com 

sujeito, daí resulta a norma a concordância do verbo no plural no exemplo 

“Construíram-se muitos edificios”. É interessante também notar que inclui 

como construções passivas, “apenas na forma”, as construções com verbo 

intransitivo e transitivos indiretos. Para Kury (1960) estas construções não 

possuem sujeito e comenta que outros gramáticos as incluem na classificação de 

sujeito indeterminado. O que nos parece evidente é o caráter pouco explicativo 

do texto de Kury (1960) ao classificar estas construções como passivas na forma, 

destituídas de sujeito, sem detalhar ou justificar esta doutrina. 

 

De todo modo, a construção com a partícula SE, objeto de análise de nosso 

trabalho, é justificada por Kury (1960) em razão do caráter apassivador da 

partícula e da classificação de sujeito para o substantivo que acompanha o 

verbo, estabelecendo assim uma norma de uso desta construção fazendo 

concordar o verbo e o seu sujeito. 

 

 5.1.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Kury (1960:102) trata muito rapidamente do verbo haver “existencial”, 

mas classifica-o como verbo transitivo impessoal, sem sujeito, ou sem um 
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agente verbal: “Uns poucos verbos transitivos diretos não admitem voz 

passiva: fazer e haver, quando impessoais, sem agente: 'Faz calor', 'Há 

alunos'.” (Kury 1960:102) O exemplo dado por Kury (1960), “Há alunos”, é um 

exemplo em que não há concordância entre o verbo haver e o sintagma nominal 

que o acompanha. Em resumo, a norma de uso da construção com o verbo 

haver “existencial”, ou seja, um uso do verbo sempre flexionado no singular, é 

justificada por Kury (1960) pela ausência de sujeito na construção. 

 

 5.2 Claudio Brandão (1963) 

 

 5.2.1 Construção com a partícula SE 

 

A obra Sintaxe Clássica Portuguêsa de Claudio Brandão (1963) classifica a 

construção com a partícula SE como passiva pronominal. Primeiramente faz a 

correspondência entre a forma portuguesa e a forma latina das expressões: 

 

Muitos verbos latinos de forma passiva têm sentido médio, isto 
é, indicam que o processo denotado pelo verbo se realiza no 
domínio do sujeito ou em seu interesse. (A.C. Juret, Système de 
la Sintaxe Latine, p.24, ed. de 1993), ou que a ação nêle se 
executa sem interferência da dua vontade [...] Daí procede 
empregar-se a forma passiva de uns tantos verbo em lugarda 
reflexiva: lavor pode significar eu sou lavado ou lavam-me. 
(Brandão 1963:374) 

 

E em seguida defenderá o caráter apassivante da partícula SE deste modo: 

 

Alguns, abstendo-se de um exame detençoso e profundado do 
assunto, chegaram à desastrada conclusão de negarem ao 
pronome SE o seu caráter de apassivante. Com esta doutrina 
abstrusa, tentam legitimar solecismos grosseiros como “vende-
se casas” e outros que tais, indignos da linguagem de quem se 
preze de medianamente sabedor do vernáculo. Se são formas 
populares, são também errôneas, como inúmeras outras que 
circulam no falar das turbas. A circustância de pertencerem ao 
vulgo não lhes confere credenciais para que as adotem as 
pessoas instruídas. É tão sensível e evidente a função 
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apassivadora do pronome se, que os clássicos amiúde traduzem 
com ele frases passivas do latim, conforme o demonstram estes 
exemplos: “Illic...Deus est totum quod discitur = tudo o que ali 
se aprende é Deus” (Vieira, Serm, 4º, 37) [...] Escolham-se mil 
homens de cada tribu de Israel = Mille viri de singulis tribubus 
eligantur ex Israel” (Pereira de Figueiredo, Bíblia, 1º 264). 
(Brandão 1963:375;376) 

 

A norma de uso da construção com a partícula SE, para Brandão (1863), se 

fundamenta na ideia de apassivamento da partícula SE e também reforça esta 

norma com o critério do usus dos clássicos da literatura. 

 

 5.2.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na obra Sintaxe Clássica Portuguêsa de Claudio Brandão (1963), a 

construção com o verbo haver “existencial” também é classificada como oração 

sem sujeito, que ocorre com diversos tipos de verbos, como os que designam 

fenômenos meteorológicos, como o verbo fazer na expressão de fenômenos 

atmosféricos e, dentre outros: 

 

Com o verbo haver em frases que denotam existência e duração: 
“Havia, contudo, povoações fixas naqueles êrmos; Havia 
habitações humanas, porém não de vivos (Herculano, Lendas e 
Narrativas, I, 4). “Há muitos edifícios nobres, se bem que de 
arquitetura ordinária” (Souza, Arcebispo, 1º, 167) [...] Certos 
escritores costumam empregar como pessoal o verbo haver em 
frases existenciais, dando-lhe por sujeito o que propriamente é 
objeto direto: Tais haviam que certificavam que o mestre era 
morto” (Fernão Lopes, D. João I, 1º, 48). Hajam festas de 
prazer, Hajam contos para ouvir” (Camões, Auto de el rei 
Seleuco, no 2º volume das Obras, p. 474). “Passando-se depois 
a deliberar particularmente, houveram diversas opiniões” (José 
L. Freire de Carvalho, Anais de Tácito, v.1, p.35). “Assim não 
haveriam usuras e fraudes no comércio. Não haveriam os 
excessos e infâmias que degradam a mocidade” (Monte 
Alverme, Obras orat., 1º, 10). Não é sintaxe digna de se imitar. 
(Brandão 1963:22;23) 

 

O texto de Brandão nos é muito relevante, pois apresenta o maior número 

de contraexemplos da construção com o verbo haver “existencial” extraídos da 

própria literatura clássica. São quatro os autores que utilizaram, segundo 
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Brandão (1963) a concordância do verbo com o sintagma nominal que o 

acompanha. Contudo, o caráter normativo de sua obra fala prevalece e, ao final, 

Brandão nos diz que esta “Não é sintaxe digna de se imitar”. Novamente aqui 

temos exemplos de usus dos autores clássicos que contrariam o próprio padrão 

do usus da gramática. 

 

 5.3 Napoleão Mendes de Almeida (2009) 

 

 5.3.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de 

Almeida, encontramos o seguinte texto sobre a construção com SE no tópico de 

vozes verbais: 

 

A voz passiva é em português indicada de duas maneiras: 
1ªMediante os verbos auxiliares ser e estar e o particípio de 
certos verbos ativos[...] 2ª Mediante o pronome se, que então 
se diz pronome apassivador; este caso se dá sempre que o 
sujeito é ente inanimado, conseguintemente incapaz de praticar 
a ação verbal. O verbo é passivo e esta passividade é 
indicada pelo pronome se. A oração alugam-se casas é 
idêntica à oração Casas são alugadas; em ambas o sujeito é 
casas, que, pelo fato de estar no plural, deverá levar também 
para o plural o verbo; dizer Aluga-se casas é erro igual a dizer 
Casas é alugada. (Almeida 2009:210) 

 

Almeida (2009) segue também a nomenclatura da NGB e denomina a 

partícula SE de pronome apassivador. É interessante também notar que quando 

a NGB fixou a nomenclatura para a partícula SE, também fixou o conceito de 

“apassivação”. Deste modo, nos parece que os gramáticos posteriores à NGB não 

puderam adotar a nomenclatura sem também adotar a ideia de apassivação da 

partícula e, em consequência deste fato, também tiveram que considerar como 

sujeito o sintagma nominal que acompanha o verbo, como a análise feita por 

Almeida (2009). Sendo assim, a norma de uso da construção com a partícula SE 

para Almeida (2009) é um uso de concordância do verbo com o sintagma 

nominal que o acompanha e está fundamentada na ideia de apassivação do 

verbo pela partícula SE. 
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 5.3.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Discorrendo sobre os verbos impessoais52, dentre os quais inclui o verbo 

haver “existencial”, nos diz Almeida (2009) em sua Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa: 

 

Sabemos que o verbo haver tem as significações de possuir e 
ter. Em vez de “Pedro tem muitos livros” – poderemos dizer, 
embora tal forma não seja usada: “Pedro há muitos livros”. 
Dizendo agora: “Há homens na sala” – não nos interessa saber 
quem é o sujeito do verbo haver, o verbo está aqui empregado 
impessoalmente e homens vem a ser objeto direto. (Almeida 
2009:285) 
 

Vemos que a noção de verbo impessoal de Almeida (2009) é vaga e parece 

que se confunde com a noção de indeterminação, apesar de considerá-lo “sem 

sujeito”. Os verbos na terceira pessoa do plural que não determinam o sujeito 

são considerados por Almeida (2009) como sendo verbos impessoais, como o 

verbo haver “existencial”. Em seguida, nos diz em nota: 

 

Empregado impessoalmente, o v. haver significa existir, mas, se 
o substituirmos por este verbo, a concordância se imporá, dada 
a mudança de função nos termos da oração: há (v. impessoal, 
sem sujeito) homens (obj. direto) / Existem (v. pessoal vai 
para o plural) homens (sujeito). Se na primeira construção 
substituirmos homens por pronome, este deverá ser os, porque 
é o caso correspondente ao objeto direto: há-os. Exemplo. 'De 
homens bons precisamos, mas não os havendo...'-'Meios 
existem para sanar o mal; não os há, porém, senão a peso de 
muito sacrifício'-'Se então havia tanto rigor para quem 
ofendia a imagem, por que o não há também agora?'(Almeida 
2009:286) 
 

Almeida (2009) é o único gramático, dentre os analisados, que constrói 

uma tentativa de explicar o motivo pelo qual a sintaxe do verbo haver é 

analisada de forma distinta da sintaxe do verbo existir, mesmo sendo eles 

equivalentes semanticamente. Para demonstrar sua hipótese, utiliza o 

                                                   
52  Verbos impessoais: sabemos o que vem a ser sujeito; pois bem, um verbo se diz 
impessoal quando a ação não faz referência a nenhum sujeito especificado, a nenhuma causa 
determinada. (Almeida 2009:283) 
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expediente da substituição pronominal do sintagma nominal que acompanha o 

verbo haver para argumentar que o sintagma nominal tem a função de objeto 

direto, não devendo deste modo o verbo haver concordar com ele. Contudo, o 

que Almeida (2009) não problematiza é o fato do verbo existir ser analisado de 

modo distinto ao verbo haver. Se utilizarmos o mesmo procedimento de 

Almeida (2009), a saber, o de substituição de termos, e substituirmos o verbo 

existir, no exemplo apresentado por Almeida (2009), pelo verbo haver, teremos 

aí o verbo haver acompanhado de sintagma nominal ocupando a função de 

sujeito, o que faz com que o argumento de Almeida, de que o sintagma nominal 

que acompanha o verbo haver é objeto, se desfaça, não conseguindo resolver 

este paradoxo, de diferentes análises para verbos que constituem sentenças com 

a mesma estrutura  sintática e com equivalência semântica. 

 

Em resumo, Almeida (2009) sustenta a norma de uso da construção com o 

verbo haver “existencial” baseado na noção de oração sem sujeito. 

 

 5.4 Rocha Lima (2008) 

 

 5.4.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Carlos Henrique da 

Rocha Lima (2008), a construção com a partícula SE é analisada desta maneira: 

 

Atenção especial deve merecer a concordância de verbo 
acompanhado da partícula ‘se’ e seguido de substantivo no 
plural, em construções deste tipo: Alugam-se casas. Regulam-se 
relógios. Este substantivo, representado (geralmente), por ser 
inanimado, é o sujeito da frase -, razão pela qual com ele há de 
concordar o verbo. A índole da língua portuguesa inclina para a 
posposição desse sujeito ao verbo: aponta-se por menos comum 
a sua presença antes do verbo, assim como vir ele representado 
por ser animado. Eis documentação literária de um e outro 
caso, na linguagem modelar de Machado de Assis. “Sentei-me 
enquanto Virgília, calada fazia estalar as unhas. Seguiram-se 
alguns minutos de pausa”. “Fizeram-se finalmente as partilhas, 
mas nós estávamos brigados”. “Não se perdem cinco contos 
como se perde um lenço de tabaco. Cinco contos levam-se com 
trinta mil sentidos”. (Lima 2008:390-391) 
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E ainda, 

 

Nas variadas situações que se apresentam nos exemplos citados, 
o sujeito é sempre o paciente da ação verbal -, o que caracteriza 
a voz passiva. (Lima 2008:391) 
 

Lima (2008), apesar de não citar explicitamente, segue a noção de 

apassivação da partícula SE, considerando que diz que o sintagma nominal que 

acompanha o verbo nesta construção é o sujeito da sentença. Portanto, para 

Lima (2008), a norma de uso da construção com a partícula SE prescreve a 

concordância do verbo com o sintagma nominal que o acompanha. 

 

 5.4.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Carlos Henrique da 

Rocha Lima (2008), a construção com o verbo haver “existencial” é tratada 

deste modo: 

 

Em português são impessoais, isto é, empregam-se sem sujeito, 
os seguintes verbos, principalmente: a) Os que, no sentido 
próprio, indicam fenômenos naturais: chover, gear [...] b) Fazer, 
acompanhado de objeto direto, quando indica fenômenos 
devidos a fatos astronômicos (fazer calor, frio, vento, trovões, 
sol, etc.), ou que é decorrido tanto tempo depois que uma coisa 
aconteceu ou desde que ela acontece (faz seis meses que ele 
morreu, que não o vejo,etc.). Exemplos: “Aqui faz verões 
terríveis.”(Camilo Castelo Branco); “Faz hoje precisamente sete 
anos; voltávamos da Escola Militar.” (Rui Barboza); “Três anos 
faz agora que eu recebia uma carta sua.” (Manuel Bernardes) c) 
Haver, seguido de objeto direto, significando a existência de 
uma pessoa ou coisa. Exemplo: “Se não houvesse ingratidões, 
como haveria finezas?” (Manuel Bernardes). (Lima 2008:401) 

 

E ainda citando as orações sem sujeito diz: 

 

São orações sem sujeito – entre outras – as que denotam 
fenômenos da natureza (chove, trovejou ontem, anoitece tarde 
durante o verão) e as que têm os verbos haver, fazer, ser, 
empregados impessoalmente em construções como as 
seguintes: Há grandes poetas no Brasil/fazia muito frio naquele 
mês/ Fez ontem três anos que ele se doutorou [...].(Lima 
2008:236) 
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Portanto, Lima (2008) fundamenta também a norma de uso da 

construção com o verbo haver “existencial” ancorado na noção de oração sem 

sujeito. Também utiliza o critério de correção do usus, apresentando exemplo 

de um clássico para reforçar a norma. 

 

 5.5 Domingos Paschoal Cegalla (2010) 

 

 5.5.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal 

Cegalla (2010), as construções com SE são classificadas como voz passiva 

pronominal: 

 

com o pronome apassivador se associado a um verbo ativo da 3ª 
pessoa. Neste caso, temos voz passiva pronominal. Exemplos: 
Regam-se as plantas de manha cedo/organizou-se o 
campeonato, abrir-se-ão novas escolas de artes e ofícios / Ainda 
não se lançaram as redes [...] Por clareza, preferir-se-á a passiva 
analítica toda vez que o sujeito for uma pessoa ou animal que 
possa ser o agente da ação verbal. (Cegalla 2010:220) 

 

Cegalla (2010) também adota a terminologia da NGB, de pronome 

apassivador para a partícula SE, e assim também o seu conceito de apassivação. 

Deste modo, fixa a norma de uso da construção com a partícula SE na 

concordância do verbo com o sintagma nominal que o acompanha. 

 

 5.5.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal 

Cegalla (2010) o verbo haver “existencial” tem o seguinte tratamento: 

 

O verbo haver é impessoal – sendo, portanto, usado 
invariavelmente na 3ª pessoa do singular – quando significa: 
existir: há pessoas que se dedicam a obras sociais [...] O 
substantivo que acompanha o verbo haver, neste caso, é objeto 
direto. (Cegalla 2010:607) 
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E discorrendo sobre os verbos impessoais ainda diz: 

 

Na língua popular brasileira é generalizado o uso de ter, 
impessoal, por haver, existir. Nem faltam exemplos em 
escritores modernos: “No centro do pátio tem uma figueira 
velhíssima, com um banco embaixo” (José Geraldo Vieira). 
“Soube que tem um cavalo morto, no quintal”. (Carlos 
Drummond de Andrade). Esse emprego do verbo ter, impessoal, 
não é estranho ao português europeu: “É verdade, tem dias que 
sai ao romper de alva e recolhe alta noite, respondeu Ângela” 
(Camilo Castelo Branco). Existir não é verbo impessoal, 
Portanto: Nesta cidade existem [e não existe] bons médicos. 
(Cegalla 2010:463) 

 

Conforme já apontamos anteriormente, é interessante observar que, em 

outro trecho de sua gramática, Cegalla (2010:463) diz que o verbo existir não é 

impessoal e, portanto, deve realizar a concordância com o sintagma nominal 

que o acompanha, contudo, não constrói nenhuma explicação para justificar sua 

afirmação: “Existir não é verbo impessoal. Portanto: Nesta cidade existem [e 

não existe] bons médicos”.  

 

Com relação à norma de uso da construção com o verbo haver 

“existencial”, Cegalla (2010) se baseia na noção de oração sem sujeito para 

justificar o uso do verbo no singular. 

 

 5.6 Celso Pedro Luft (2008) 

 

 5.6.1 Construção com a partícula SE 

 

Na Moderna Gramática Brasileira de Celso Pedro Luft (2008), a 

construção com SE é discutida no tópico das vozes verbais: 

 

Voz é a forma que toma o verbo para exprimir as relações de 
atividade e passividade entre sujeito e verbo [...] Passiva – 
quando o sujeito sofre a ação, segundo se exprime com ser 
(estar, ficar, vir...) + Particípio ou pronome SE. O lobo foi 
ferido, feriu-se o lobo. Temos assim, voz passiva [...] Com 
pronome apassivador (verbos transitivos diretos). Consertam-se 
ou remendam-se calçados, alugam-se apartamentos, vendem-se 
terrenos – verbo plural, no registro formal da linguagem culta. 
(Luft 2008:177;178) 
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Como podemos verificar, neste excerto, Luft (2008) também segue a 

cartilha da NGB, utilizando a terminologia de “pronome apassivador” para a 

partícula SE e impondo a norma de concordância entre o verbo e o sintagma 

nominal que o acompanha. Há contudo, uma nota de rodapé interessante na 

gramática de Luft (2008), em que diz o seguinte a respeito das construções com 

a partícula SE: 

 

Mais acertado é considerar ativa essa conjugação – o que 
corresponde: (1) aos sentimentos dos falantes (conserta-se 
calçados, vende-se terrenos) – é como se usa na fala espontânea 
e (2) à colocação dos termos (a posição pós-verbal é a do 
paciente) e (3) evita o divórcio destas construções com as dos 
verbos não transitivos diretos  (precisa-se de, trabalha-se, corre-
se, pula-se), que seria absurdo considerar passivos. Aqui, como 
ali, temos a ideia de sujeito indefinido, formalizada no SE, que 
pode pois, tranquilamente, ser analisado como sujeito (Aqui se 
trabalha = Aqui a gente trabalha). A flexão plural do verbo 
(vendem-se terrenos), no padrão culto escrito, pode-se explicar 
como mera ‘servidão gramatical’ – nem sempre obervada – ou 
por atração. (Luft 2008:178) 

 

Este excerto de Luft (2008) é digno de comentários sob vários aspectos. 

Em primeiro lugar, este é um exemplo emblemático de contradição e conflito de 

doutrina no texto do próprio autor. A análise da construção com a partícula SE 

neste último excerto (que consta da nota de rodapé da gramática de Luft 2008), 

contraria e anula a análise feita pelo próprio Luft (2008) no primeiro excerto 

(que consta no corpo principal da gramática). Os argumentos apresentados por 

Luft (2008), defendendo a função de sujeito para a partícula SE, na nota de 

rodapé, estão, basicamente, ancorados nas análises feitas por Said Ali ([1908] 

2008) e Nascentes ([1928]1942). Enquanto Said Ali (2008) defende, por meio 

da análise psicológica dos termos da sentença, a ideia de representação do 

sujeito pela partícula SE, Nascentes (1942) explica a concordância do verbo com 

o sintagma nominal que o acompanha por atração ([1928]1942). Em nosso 

entendimento, as análises feitas por Said Ali (2008) e Nascentes (1960) são 

análises consistentes e dentre as obras analisadas neste trabalho não 

encontramos nenhum autor que tenha descontruído seus argumentos. O 

problema do texto de Luft (2008) é semelhante ao apontado no artigo de Zibri-
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Hertz (1980:5)53, ao identificar uma incoerência no texto da gramática francesa 

de Grevisse (1969:561) em que se afirma algo sobre a voz passiva para em 

seguida anular sua própria afirmação. O excerto da nota de rodapé de Luft 

(2008) anula o excerto do seu texto principal, que segue a terminologia da NGB 

e consequentemente segue também um conceito de apassivação da partícula SE, 

que por sua vez desemboca na construção de uma norma. Outro aspecto 

problemático, que entendemos existir no texto de Luft (2008), é o aspecto 

pedagógico de sua gramática. No final do prefácio de sua gramática Luft (2008) 

nos diz que “Quanto ao mais, repito que este livro não é para especialistas, e 

sim para professores, alunos e curiosos em geral...”. Luft (2008) na realidade 

apenas reitera o caráter pedagógico ao qual sempre esteve vinculada a 

gramática tradicional. O problema com o qual se depara, seja o aluno ou o 

professor de português, é saber qual é a análise e a norma correta. Se a partícula 

SE é sujeito ou tem função apassivadora, ou ainda se pluraliza ou não o verbo 

quando acompanhado de substantivo no plural é uma decisão que não pode 

tomar o leitor baseado no texto de Luft (2008). Ao mesmo tempo em que diz 

que a construção com a partícula SE é passiva segundo “o registro formal da 

linguagem culta” depois diz que “Mais acertado é considerar ativa essa 

conjugação”.  

 

Por fim, vale destacar o comentário de Luft (2008) quando diz que “A 

flexão plural do verbo (vendem-se terrenos), no padrão culto escrito, pode-se 

explicar como mera ‘servidão gramatical”. Aqui, Luft (2008) expõe um conflito 

entre a ratio e o usus. O uso no “padrão culto” infringe a ratio (principio da 

concordância entre verbo e sujeito indeterminado) da construção com a 

partícula SE, mas é abonado pelo critério de correção do usus. 

 

 5.6.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A gramática de Luft (2008:48) trata o a construção com o verbo haver 

“existencial” como construção impessoal, sendo esta entendida por Luft (2008) 

                                                   
53  Já mencionado no início deste trabalho no tópico sobre a Epistemologia Normativa. 
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como uma oração sem sujeito. Dentre os exemplos de orações impessoais, cita o 

exemplo com o verbo haver: 

 

Em expressões de existência, acontecimento ou realização, com 
o verbo haver: Há pessoas de bem entre nós, Houve alguns 
problemas, haverá jogos, houve (=ocorreram) acidentes, houve 
festas (realizaram-se festas). A sintaxe houveram festas 
(pluralização do verbo, em concordância com o nominal 
substantivo seguinte), é havida como vulgar, baixa”. (Luft 
2008:49) 

 

Comparando este trecho de Luft (2008) com o anterior, em que ele 

discorre sobre as construções com a partícula SE, é interessante notar seu 

posicionamento dúbio diante da norma. Como verificamos ao longo deste 

trabalho, tanto a construção com a partícula SE quanto a construção com o 

verbo haver “existencial” têm sido utilizadas com dupla variedade, ora com 

concordância no singular, ora no plural, por parte dos autores modelares da 

literatura, ou seja, são variedades de uso extraídas da própria fonte de modelo 

adotada pela tradição gramatical para a construção da norma. Deste modo, se 

Luft (2008) aceita, ou prescreve, a dupla variedade de uso para a construção 

com a partícula SE, seria esperado que, seguindo o mesmo raciocínio, também 

abonasse a dupla variedade de uso da construção com o verbo haver 

“existencial”. Contudo, não somente é isso o que não ocorre, mas Luft (2008) 

ainda rotula a transgressão à norma como um uso “vulgar” ou “baixo”. 

 

Quanto ao aspecto semântico do verbo haver, Luft (2008) acrescenta à 

noção de “existência” da tradição, as significações de acontecimento e realização 

para o verbo haver, sem problematizar esta questão. Luft (2008), assim como 

seus antecessores das gramáticas pós-NGB, também fixa a norma de uso do da 

construção com o verbo haver “existencial” baseado na noção de oração sem 

sujeito. 
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 5.7 Celso Cunha & Lindley Cintra (2007) 

 

 5.7.1 Construção com a partícula SE 

 

Segundo a Nova Gramática do Português Contemporâneo de Celso Cunha 

e Lindley Cintra (2007), exprime-se a voz passiva: 

 

com o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo que ser quer 
conjungar [...] e com o pronome apassivador SE e um terceira 
pessoa verbal, singular ou plural, em concordância com o 
sujeito: Não se vêem (são vistas) rosas neste jardim. (Cunha e 
Cintra 2007:399) 
 
 

Como podemos verificar, Cunha e Cintra (2007) também seguem a 

terminologia de “pronome apassivador” que consta na NGB, assim com o 

conceito que acompanha este termo. Em outro trecho ainda reforça a norma 

gramatical: 

 

Em frases do tipo “Vendem-se casas/Compram-se móveis” 
consideram-se casas e móveis o sujeitos das formas verbais 
vendem e compram, razão porque na linguagem cuidada se 
evita deixar o verbo no singular. (Cunha e Cintra 2007:321) 

 

Sendo assim, a fixação da norma de uso da construção com a partícula SE 

se dá em Cunha e Cintra (2007) em razão do estatuto apassivador da partícula 

SE e da consequente condição de sujeito do sintagma nominal que acompanha o 

verbo. 

 

 5.7.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Na Nova Gramática do Português Contemporâneo, Cunha e Cintra 

(2007) também classificam o verbo haver “existencial” como impessoal, no 

sentido de não possuir sujeito: “Não tendo sujeito, os verbos impessoais são 

invariavelmente usados na 3ª pessoa do singular”. Cunha e Cintra (2007:458) 
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E ainda dizem: “ O verbo haver na acepção de “existir” e o verbo fazer 

quando indica tempo decorrido: Houve momentos de pânico/faz cinco anos 

que não o vejo”. (Cunha e Cintra 2007:458) 

 

Sendo assim, Cunha e Cintra estabelecem a norma de uso do verbo haver 

“existencial”, flexionado sempre no singular com base na noção de oração sem 

sujeito. 

 

 5.8 Evanildo Bechara (2005) 

 

 5.8.1 Construção com a partícula SE 

 

A Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara (2005) apresenta 

um texto não muito claro, pois faz classificações dispersas dos conceitos. Por 

exemplo, ao definir as vozes verbais, classificando-as em ativa, passiva e 

reflexiva, não inclui a construção com a partícula SE na voz passiva, definindo-a 

como “formada com um dos verbos ser, estar, ficar seguido de particípio”. 

(Bechara 2005:222). Contudo, em seguida, comenta sobre a diferença entre voz 

passiva e passividade dizendo que: 

 

É preciso não confundir voz passiva e passividade. Voz é a 
forma especial em que se apresenta o verbo para indicar que a 
pessoa recebe a ação verbal: Ele foi visitado pelos amigos/ 
Alugam-se bicicletas (Bechara 2005:223) 

 

Mais adiante, na classificação de voz reflexiva, Bechara (2005:223) nos 

diz: 

A voz passiva difere da reflexiva de sentido passivo em dois 
aspectos: 1) pode apresentar o verbo em qualquer pessoa, 
enquanto a reflexiva só se constrói na 3ª pessoa com o pronome 
SE (conhecido também pela denominação de “apassivador”): Eu 
fui visitado pelos meus parentes/Nós fomos visitados pelos 
parentes. 2) pode seguir-se de uma expressão que denota o 
agente da passiva, enquanto a reflexiva, no português 
contemporâneo, dispensa: Eu fui visitado pelos parentes/Aluga-
se a casa (não se diz: aluga-se a casa pelo proprietário). 
(Bechara 2005:223) 
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Portanto, fica a dúvida, observando o texto de Bechara (2005), se este 

autor considera a construção com a partícula SE como passiva ou como 

“reflexiva de sentido passivo”. De todo modo, o que nos interessa avaliar é o 

estabelecimento da norma para esta construção, que segue a tradição pós-NGB 

considerando a partícula SE como apassivadora e o sintagma nominal como 

sujeito da sentença fazendo o verbo concordar com ele, conforme o exemplo 

apresentado em “Alugam-se bicicletas”. O que vale destacar na obra de Bechara 

(2005) é uma citação que encontramos em outro trecho de sua gramática, 

quando fala especificamente sobre o pronome SE e que anula sua própria 

análise da construção com a partícula SE: 

 

O SE como índice de indeterminação do sujeito – 
primitivamente exclusivo em combinação com verbos não 
acompanhados de objeto direto -, estendeu seu papel aos 
transitivos diretos (onde a interpretação passiva passa a ter um 
interpretação pessoal: Vendem-se casas = Alguém tem casa 
para vender) e de ligação (É-se feliz). A passagem deste 
emprego da passiva à indeterminação levou o falante a não mais 
fazer a concordância , pois o que era sujeito passou a ser 
entendido como objeto direto, função que não leva a exigir o 
acordo do verbo: Vendem-se casas (=casas são vendidas) > 
Vendem-se casas (=alguém tem casa para vender) > Vende-se 
casas. (Bechara 2005:178) 

 

Na sequência deste trecho, Bechara (2005) reproduz o seguinte texto 

atribuído por ele a Martins de Aguiar, na obra “Notas e estudos de português”: 

 

Vende-se casas e frita-se ovos são frases de emprego ainda 
antiliterário, apesar da já multiplicidade de exemplos. A 
genuína linguagem literária requere vendem-se, fritam-se. Mas 
ambas as sintaxes são corretas, e a primeira não é, 
absolutamente, como fica demonstrado, modificação da 
segunda. São apenas dois estágios diferentes de evolução. 
(Aguiar, apud Bechara 2005:178) 

 

Observamos que, assim como na gramática de Luft (2008), a gramática de 

Bechara (2005) deixa em dúvida o seu consulente. Reforçamos aqui o fato de 

que entendemos que este é um problema não resolvido nas gramáticas, no que 

tange ao viés pedagógico desta disciplina. No prefácio da 37ª edição, que consta 

na obra que consultamos, nos deparamos com o seguinte texto: 

 



 

 

167 

Entregamos aos colegas de magistério, aos alunos e ao público 
estudioso de língua portuguesa esta edição, revista, ampliada e 
atualizada, levado que estamos pelos mesmos propósitos que 
nos fizeram, em 1961, trazer à luz a Moderna Gramática 
Portuguesa. (Bechara 2005:19) 

 

Se, então, a gramática é instrumento pedagógico, entendemos que não 

pode operar no campo da dubiedade, da incerteza e da dúvida. Em um trecho de 

sua obra, Bechara (2005) diz a partícula SE tem função apassivadora, em outro, 

diz que tem função de indeterminação do sujeito. Em um trecho traz exemplos 

da construção com a partícula SE no plural, em outro, no singular. Diz depois 

que “o que era sujeito passou a ser entendido como objeto direto, função que 

não leva a exigir o acordo do verbo”. Cita ainda um autor (Martins de Aguiar) 

que anula este último entendimento dizendo que estes usos (do verbo em 

desacordo com o sintagma nominal) “são frases ainda de emprego 

antiliterário”. Para finalizar, o próprio Martins de Aguiar parece revogar seu 

próprio entendimento, ou ao menos nos deixa em dúvida quanto ao uso correto 

da construção, quando finalmente diz que “ambas as sintaxes são corretas”. 

 

 5.8.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

A Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara (2005) também, 

assim como as outras gramáticas pós-NGB analisadas neste trabalho, classifica 

o verbo haver “existencial” como impessoal: “Nas orações sem sujeito o verbo 

assume a forma de 3ª pessoa do singular: há vários nomes aqui”. Bechara 

(2005:562) 

 

Nos interessa também registrar os contraexemplos que nos apresenta 

Bechara (2005): 

 

Os exemplos literários que se encontram de tais verbos no 
plural não ganharam foros de cidade: “houveram alguns 
alumiados da graça do Espírito Santo abraçaram o culto e a fé 
de Cristo (Filinto Elísio, 1, I, 20)”. “Houveram coisas terríveis 
(Camilo Castelo Branco)”. (Bechara 2005:562) 

 

Ora, como verificamos, Bechara (2005) é mais um dos autores que nos 

mostram a problemática dos critérios de correção para o estabelecimento da 
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norma gramatical. O critério do usus se baseia no uso dos autores clássicos, mas 

estes próprios autores fazem um uso variado de suas expressões, contrariando 

assim o padrão de uso da norma gramatical. Mesmo assim, Bechara (2005) 

alega que estes usos “não ganharam foros de cidade” e estabelece sua norma de 

uso do verbo haver “existencial” sempre flexionado no singular, justificada com 

base na noção de oração sem sujeito. 

 

 5.9 Faraco e Moura (2003) 

 

 5.9.1 Construção com a partícula SE 

 

A Gramática de Faraco e Moura (2003) trata também da construção com a 

partícula SE no tópico das vozes verbais e nos diz: 

 

A voz passiva pode ser: analítica: formada pelo verbo ser + o 
particípio do verbo principal [...] sintética ou pronominal: 
formada pelo verbo principal na 3ª pessoa, seguido do pronome 
SE. Revelam-se os segredos dos faraós. (Faraco e Moura (2003: 
354) 

 

Adotando também o conceito de apassivação da partícula SE, Faraco e 

Moura (2003) também fixam sua norma de uso da construção com a partícula 

SE fazendo o verbo concordar com o sintagma nominal que o acompanha. 

 

 5.9.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

Faraco e Moura (2003:438) em sua Gramática também classificam o 

verbo haver “existencial” como impessoal, ou seja, verbo que compõe uma 

oração sem sujeito, conforme constatamos no seguinte excerto: 

 

Há casos de orações em português que são formadas apenas por 
predicados. Por isso, não tem sujeito. Nesse caso, o verbo é 
considerado impessoal e, em geral, aparece na terceira pessoal 
do singular. A oração sem sujeito ocorre nos seguintes casos: 
[…] com o verbo haver empregado no sentido de existir: havia 
muitas testemunhas no local do crime. (Faraco e Moura 
2003:438) 

 



 

 

169 

Assim como outros autores já analisados anteriormente, apesar de Faraco 

e Moura (2003) estabelecerem uma equivalência semântica entre o verbo haver 

e o verbo existir, analisam-nos de forma distinta, para efeito de fixação da 

norma de uso. Enquanto o verbo haver deve ser flexionado apenas no singular, 

Faraco e Moura (2003:438) nos fazem a seguinte observação sobre o verbo 

existir: “O verbo existir concorda com o sujeito: Existiam muitas testemunhas 

no local do crime”.  Faraco e Moura (2003) também não explicam esta distinção 

de análise entre os verbos haver e existir. Quanto à norma de uso da construção 

com o verbo haver “existencial”, Faraco e Moura (2003) também seguem a 

tradição pós-NGB e fundamentam-na na noção de oração sem sujeito. 
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 6 Resultados e contribuições 

 

Após descrevermos, analisarmos e interpretarmos as obras que foram 

objeto de nossa investigação, pretendemos neste capítulo expor os resultados e 

contribuições do trabalho. Como resultado, entendemos uma síntese das ideias 

linguísticas produzidas nas obras, relacionado os conceitos e ideias das questões 

relativas aos critérios de correção linguística, ao princípio da concordância 

verbal com vistas ao estabelecimento da norma de uso das construções objetos 

de nosso estudo. Como contribuições, pretendemos expor algumas ideias que 

extraímos de conjunto de nossas análises e que julgamos relevantes, a fim de 

que trabalho futuros possam explorá-las para outras pesquisas. 

 

 6.1 Construção com a partícula SE 

 

 6.1.1 Análise do método gramatical 

 

Ao analisarmos o método utilizado pelos autores das obras da 

gramaticografia de língua portuguesa, para a construção da norma de 

concordância verbal na construção com SE, chegamos a algumas conclusões. 

Em primeiro lugar, seria esperado que a norma resultasse da aplicação direta da 

regra geral de concordância verbal prescrita nas gramáticas, em que o verbo 

deve concordar com o sujeito em número e em pessoa. O problema das duas 

construções analisadas neste trabalho é que há uma dificuldade em se 

identificar o sujeito da sentença, para se aplicar diretamente a regra geral de 

concordância verbal. No caso da construção com SE, constituída 

fundamentalmente de três termos (verbo+se+sintagma nominal), a dificuldade 

reside no fato de se identificar o sujeito entre a partícula SE e o substantivo que 

acompanha o verbo. Seria também esperado que os autores das gramáticas, 

para identificarem o sujeito das sentenças, se reportassem à definição de sujeito 

das próprias gramáticas.  
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Contudo, este não é o método utilizado pelos gramáticos, ao menos não 

explicitamente. Nenhuma das obras analisadas neste trabalho problematiza essa 

questão. Nenhum dos autores recorre à definição de sujeito, de modo explícito, 

para identificar a função dos termos das sentenças analisadas. A definição de 

sujeito é praticamente universal na gramaticografia de língua portuguesa. 

Conforme já descrito anteriormente, poderíamos dizer que uma definição em 

comum entre as obras é que Sujeito é “o assunto, ser ou coisa, sobre o qual se 

fala”. Portanto, se esta é a definição de sujeito, seria uma necessidade 

metodológica aplicá-la, para se identificar o próprio sujeito. Aplicando a 

definição de sujeito na construção com SE analisada neste trabalho, por 

exemplo, na sentença “consertam-se relógios”, ter-se-ia apenas duas 

possibilidades de análise: identificar o sujeito no termo “relógios” ou na 

partícula SE, considerando que o verbo estaria excluído da definição de sujeito e 

incluído na definição do predicado (o que se afirma do sujeito). Deste modo, 

uma possibilidade seria considerar que o “ser ou a coisa de que se fala” é o 

termo “relógio”. A outra possibilidade de análise seria considerar que na 

sentença se fala de “alguém” que conserta relógios, sendo este “alguém” 

representado pela partícula SE.  

 

O que ocorre é que este não foi o método utilizado pelos autores da 

gramaticografia de língua portuguesa para justificar a norma da construção com 

SE. O que se verificou neste trabalho é que o método empregado se pautou na 

análise de formas correspondentes entre a língua latina e a língua portuguesa. 

Buscou-se desde o início, com Barros (1540), Leão (1576 e 1606) e Argote 

(1725), uma correspondência de formas, em que pese o fato de que estes autores 

operaram apenas sob a perspectiva categorizante da gramática e não tivessem 

abordado a questão da norma propriamente dita, no que se refere à reflexão 

sobre a construção com SE.  Estes autores analisaram a morfologia latina, em 

especial a desinência verbal “-r”, e traçaram uma correspondência entre esta 
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desinência e a partícula SE54. As gramáticas ulteriores incorporaram este 

método e a partir de Silva55 (1806) temos a perspectiva categorizante somada à 

perspectiva normativa. O raciocínio utilizado é que a correspondência de 

formas gera uma correspondência de “sentido” de passividade. Compara-se as 

formas amatur e venditur do latim com as formas da língua portuguesa “é 

amado” e “é vendido” e ainda com as formas “ama-se”, “vende-se”. Advogam os 

gramáticos que estas formas tem um “sentido” de passividade que é expresso 

quando o sujeito sofre a ação verbal. Em uma sentença cuja forma é “Maria é 

amada”, o “sentido” de passividade é expresso pelo sujeito “maria” que sofre a 

ação verbal. O problema é que quando estamos diante de outra forma, “ama-se 

maria”, podemos fazer duas leituras de “sentido” da mesma sentença, a saber, 

maria é amada (sujeito sofre a ação verbal) e alguém ama maria (sujeito é o 

agente da ação verbal). Deste modo, não é possível estabelecer equivalência de 

“sentido” entre essas formas. 

 

Said Ali ([1908]2008) ainda demonstrará que esta falta de 

correspondência de “sentido” entre as formas vai além desta questão (do 

“sentido” de passividade das expressões). Said Ali identifica que além do 

“sentido” de passividade, existe uma componente semântica de determinados 

verbos que afeta a significação da sentença em si. Ao cotejar as sentenças 

“Aluga-se esta casa” e “Esta casa é alugada” Said Ali ([1908]2008) conclui que 

elas têm significações diferentes, pois enquanto a primeira sentença nos 

transmite a ideia de um tempo e um aspecto verbal de um presente que ainda 

perdura no tempo, ou em outros termos, que interpretamos a sentença como 

uma casa que está disponível para ser alugada, de outro lado  a sentença “Esta 

casa é alugada” denota uma ideia de tempo verbal do passado com um aspecto 

                                                   
54  “Os verbos impessoais da voz passiva, acerca dos latinos [...] Nós não temos estes 
verbos, mas quando falamos por este modo, tomamos o verbo em a terceira pessoa do 
singular, e este pronome da terceira pessoa, SE [...]” (Barros 1540:19). “Que esta partícula, SE, 
junta aos verbos da terceira pessoa do singular, de qualquer tempo, faz que signifiquem 
passivamente [...]” (leão 1576: 285). “[...]a partícula Se faz passivo o Verbo Matavam [...]” 
(Argote 1725:263). Autores posteriores ainda reforçaram a ideia de apassivação da partícula SE: 
“[...] apassivam-se verbos nas terceiras pessôas do singular e do plural por meio do pronome 
se, considerado então como MERA PARTICULA APASSIVADORA [...]”(Júlio Ribeiro 1881:233) 

55  Enquanto Barros (1540), leão (1576 e 1606) e Argote (1725) apenas analisaram a 
morfologia da partícula SE, será a partir de Silva que além da análise morfológica se construirá a 
norma ou a regra de uso da construção com SE: “Quando os verbos se apassivão de qualquer 
dos dois modos os sujeitos concordão com o verbo em numero, e pessoa.”(Silva 1806:58-59) 
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da ação verbal iniciada e não finalizada. Em outros termos, entendemos que a 

casa foi alugada e continua alugada. Deste modo, verificamos que a falta de 

correspondência entre a sentença passiva (com verbo ser+particípio passado do 

verbo ativo) e a construção com SE são na realidade duas: uma no “sentido” de 

passividade (sujeito que sofre a ação verbal), que poderíamos dizer que está no 

âmbito da sintaxe, e outra no âmbito da semântica, em que as sentenças 

transmitem significações distintas. 

 

 6.1.2 Considerações sobre a NGB – o pronome apassivador 

 

Conforme verificamos em nossa pesquisa, há duas correntes distintas, 

quanto à análise do estatuto da partícula SE. Enquanto Argote (1725), Julio 

Ribeiro (1881), Brandão (1963) e outros advogam o caráter apassivante da 

partícula SE, na construção analisada neste trabalho, Said Ali ([1908] 2008) e 

Nascentes ([1928]1942) advogam o caráter de sujeito indeterminado desta 

partícula. Os primeiros adotam o procedimento de correspondência entre forma 

e sentido das expressões latinas com desinência médio-passiva “-r” e a forma 

portuguesa verbo+SE. Said Ali ([1908] 2008) recorre ao expediente da análise 

psicológica dos termos da sentença para demonstrar a forte ideia de sujeito 

associada a esta partícula SE. Ocorre que a Nomenclatura Gramatical Brasileira 

(NGB) prescreveu a terminologia de “pronome apassivador” para esta partícula, 

como constituinte do seu sistema de vozes verbais. Como se pode inferir, há 

nesta terminologia não apenas um termo, mas um conceito, que é o de 

apassivação da partícula.  

 

Neste ponto, verificamos dois problemas. O primeiro é o fato de que ao 

adotar a terminologia de “pronome apassivador” em suas obras, seus autores 

necessariamente teriam que assumir a função de sujeito para o substantivo que 

acompanha o verbo nas construções com a partícula SE e consequentemente 

adotar uma norma monolítica para estas construções, fazendo o verbo 

concordar com o sintagma nominal que o acompanha. O segundo ponto é que 

nos parece que há um raciocínio gramatical incoerente por parte da 

terminologia adotada pela NGB. A partir do momento em que a partícula SE 
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perde sua função de pronome, definido pelas gramáticas como “aquele que 

substitui o nome”, não faz mais sentido denominar esta partícula de “pronome”, 

sob pena de configurar aí uma incoerência no raciocínio gramatical. Se o 

“pronome” é o termo que substituí o nome, e a partícula SE não mais exerce esta 

função ao se tornar apassivadora, então realmente não cabe mais a terminologia 

de pronome. Contudo, foi a esta a terminologia adotada e que consta ainda nas 

gramaticas hodiernas. 

 

 6.1.3 Critério de correção determinante 

 

Nesta seção exporemos em forma de tabela o resultado da descrição que 

fizemos das obras no que se refere aos critérios de correção, de ratio ou usus, 

determinantes para a fixação da norma de uso da construção com a partícula 

SE. 

 

O quadro foi estabelecido relacionado os critérios de correção, de ratio ou 

usus, que foram determinantes, para cada autor, para a fixação da norma de uso 

da construção com a partícula SE. A ausência de alguns autores das obras que 

foram objeto de análise neste trabalho no quadro 6 , se deve ao fato de, como no 

caso de Argote (1725), estes autores terem feito uma abordagem apenas sob a 

perspectiva categorizante da gramática sem relacioná-la, de fato, à questão da 

norma de uso da construção, ou em razão, como o caso de Freire da Silva (1842) 

não terem nem abordado minimamente o tema. 
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Quadro 6 – Critérios de correção determinantes (construção com a 

partícula SE – gramáticas período pré-NGB) 

 Critério de correção determinante Norma 
 Ratio Usus 
Figueiredo 
([1799] 1827) 

  Indefinido56 

Silva (1806) Verbo apassivador  Verbo concorda com 
o substantivo 

Barbosa (1822) Expressão passiva  Verbo concorda com 
o substantivo 

Constancio (1831) Expressão passiva  Não aborda 
Sotero dos Reis 
([1866]1871) 

Expressão passiva  Verbo concorda com 
o substantivo 

Freire da Silva 
([1875]1906) 

Expressão passiva  Verbo concorda com 
o substantivo 

Júlio Ribeiro 
(1881) 

Partícula 
apassivadora57 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Ribeiro 
([1887]1889) 

Expressão passiva  Verbo concorda com 
o substantivo 

Ribeiro 
([1887]1920) 

Expressão 
passiva58 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Gomes 
([1887]1913) 

Partícula 
apassivadora 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Maciel 
([1894]1914) 

Partícula 
apassivadora 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Pereira 
([1907]1945) 

Partícula 
apassivadora 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Said Ali  Idiotismo59 Verbo concorda com 

                                                   
56  Como mencionado, o texto da gramática de Figueiredo ([1799]1827) é dúbio e não nos 
permite concluir sobre uma norma com a construção transitiva-não reflexiva da partícula SE. O 
texto, ao mesmo tempo em que apresenta um exemplo de construção com SE com o verbo no 
plural, diz que esta construção se forma das “terceiras vozes do singular da activa”. 

57  Vale destacar o texto da gramática de Júlio Ribeiro (1881) que evidencia a importância 
e o primado da ratio gramatical como critério de correção linguística. Ribeiro se reporta à ratio 
construída por Adolpho Coelho (1870:55-56), que assim se expressa em sua obra: “Nas 
proposições como vende-se uma casa, compram-se livros velhos, etc, os verbos construidos 
com se, como vende-se, compram-se exprimem tão bem a passividade como as formas latinas 
venditur, emuntur. O principio é exactamente o mesmo. A grammatica comparativa dá-
nos aqui a explicação d'um emprego que a grammatica ordinaria, não podendo 
comprehendel-o, se vê obrigada a justificar com a auctoridade dos bons 
escriptores da língua”. 

58  Conforme verificamos, na seção sobre a descrição das obras, a Grammatica 
Portugueza, curso superior de João Ribeiro (1920), apesar de se posicionar defendendo o 
caráter passivo da construção, também deixa como possibilidade de entendimento a função de 
sujeito para a partícula SE, fato que alteraria a norma gramatical da construção com a partícula 
SE. 

59  Said Ali não fala em “idiotismo” da construção com a partícula SE. Contudo, inferimos 
que este é o posicionamento do autor, para o uso desta construção em caráter apassivador,  uma 
vez que considera a partícula SE com sujeito e ainda nos diz: “Consequência natural da 
transformação do sujeito em objeto é a desnecessidade de concordância; o verbo, quer 
intransitivo, quer transitivo, tenderá a ser usado uniformemente no singular, ainda quando o 
nome esteja no plural”. (Said Ali 2008:111) 
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([1908]2008) o substantivo 
Nascentes 
([1928]1942) 

 Idiotismo60 Verbo concorda com 
o substantivo 

Bueno ([1944] 
1951) 

Partícula 
apassivadora 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

 

 

                                                   
60  Do mesmo modo que Said Ali (2008), Nascentes ([1928] 1942) também não fala de 
idiotismo, mas fazemos esta inferência, devido ao seu posicionamento de identificar a partícula 
SE como sujeito e ainda dizer com relação a sua doutrina que: “Aferrados como se acham aos 
cânones, os gramáticos não aceitam nem podem aceitar esta interpretação”. (Nascentes 
1942:80. Grifos nossos.) 
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Quadro 7 – Critérios de correção determinantes (construção com a 

partícula SE – gramáticas período pós-NGB) 

 Critério de correção determinante Norma 
 Ratio Usus 
Kury (1960) Pronome 

apassivador 
 Verbo concorda com 

o substantivo 
Brandão (1963) Pronome 

apassivador 
 Verbo concorda com 

o substantivo 
Faraco e Moura 
(2003) 

Pronome 
apassivador 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Bechara (2005) Pronome 
apassivador 

 Não aborda 

Cunha e Cintra 
(2007) 

Pronome 
apassivador 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Luft (2008) Pronome 
apassivador 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Lima (2008) Partícula 
apassivadora 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Almeida (2009) Pronome 
apassivador 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

Cegalla (2010) Pronome 
apassivador 

 Verbo concorda com 
o substantivo 

 

Podemos verificar deste modo que a norma de uso da construção com a 

partícula SE é monolítica nas obras analisas neste trabalho. Com relação aos 

critérios de correção, verificamos que Said Ali ([1908]2008) e 

Nascentes([1928]1942) se baseiam em uma ratio distinta da maioria dos 

autores e consideram a partícula SE não como apassivadora, mas como sujeito 

das sentenças. Inferimos deste modo que o que sustenta a norma da construção 

da partícula SE para estes dois autores é o critério do usus. Para os outros 

autores, o critério de correção determinante para a fixação da norma de uso foi 

o critério da ratio, está fundamentada essencialmente pelo caráter apassivantes 

da partícula SE. 

 

Abaixo também apresentamos o resultado dos exemplos apresentados por 

cada autor e ainda os contraexemplos apresentados em cada obra. 
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Quadro 8 – Exemplos e contraexemplos (construção com SE – período pré-

NGB) 

Autor Exemplos Contraexemplos 
Argote (1725) Os turcos matavam-se à 

espada pelos portugueses. 
 

Lobato(1770) -  
Figueiredo ([1799] 
1827) 

Amaram-se as virtudes.  

Silva (1806) Cortão se arvores; tecem se 
sedas. 

 

Barbosa (1822) Applaudem-se as victorias.  
Constancio (1836) lavra-se a terra, tece-se o 

linho. 
 

Sotero dos Reis 
([1866]1871) 

Celebrou-se a festa.  

Freire da Silva 
([1875]1906) 

Citem-se as testemunhas.  

Grivet (1881)   
Júlio Ribeiro (1881) Consertam-se relógios. Sabe-se noticias. (“linguagem 

descurada das folhas 
periódicas”) 

João Ribeiro 
([1887]1889) 

Fizeram-se casas. houve escriptores que 
empregaram a syntaxe: Diz-
se cousas (Dizem-se cousas). 
 

Gomes ([1887]1913) Alugam-se casas.  
Ernesto Ribeiro 
([1890]1915) 

Pelejar-se-ão pelejas como de 
gladiadores (exemplo com 
verbo intransitivo) 

 

Maciel ([1894]1914) Mil praticas alegres se 
trocavam 

 

Pereira ([1907]1945) Aluga-se esta casa; Cortam-se 
árvores. 

 

Said Ali ([1908] 
2008) 

Aluga-se esta casa Primeiro se nota per os 
mareantes...os perigos do 
mar (J. de Barros, Dec. 3,2,1) 

Nascentes (1942) Vendem-se casas A prova é que na linguagem 
vulgar o verbo vai para o 
singular. 

Bueno ([1944]1951 Atormenta-se a humanidade 
toda para saciar a ambição de 
poucos 
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Quadro 9 – Exemplos e contraexemplos (contrução com SE – período pós-

NGB) 

Autor Exemplos Contraexemplos 

Kury (1960:82;83) Construíram-se muitos 
edifícios 

 

Brandão (1963:376) Escolham-se mil homens de 
cada tribu de Israel. (Pereira 
de Figueiredo, Bíblia, 1º 264). 

 

Faraco e Moura 

(2003:439) 

Analisaram-se as questões. Aluga-se casas (Folha da 

Tarde). De longe se via os 

bichos bodejando no 

capim... (J.J. Veiga) 

Bechara (2005:222) Alugam-se bicicletas.  

Cunha e Cintra 

(2007:398;399) 

Não se vêem rosas neste 

jardim. 

 

Luft (2008:178) Alugam-se apartamentos.  

Lima (2008:124) Destruiu-se o velho 

casarão 

 

Almeida (2009:210) Alugam-se casas.  

Cegalla (2010:220) Não indagava o motivo de se 
encherem os cestos [...]. 
(Graciliano Ramos) 

 

 

Verificamos que mesmo autores como Júlio Ribeiro (1881) e João Ribeiro 

(1889) que defendem o uso da construção com a partícula SE flexionada tanto 

no singular quanto no plural, apresentam exemplos que da literatura de jornais 

da época que contrariam a norma gramatical defendida por eles. Said Ali (1908) 

também apresenta um contraexemplo da João de Barros (1540) e Nascentes 

(1942) cita o uso contrário a norma por parte da “linguagem vulgar”. 
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 6.2 Construção com o verbo haver “existencial” 

 

 6.2.1. Análise do método gramatical 

 

Assim como para a construção com SE, analisada neste trabalho, a 

construção da norma, ou a regra de uso, do verbo haver “existencial”, na 

gramaticografia de língua portuguesa, das obras que foram objeto de estudo 

deste trabalho, também não se dá pela aplicação direta da regra geral de 

concordância verbal das gramáticas analisadas aqui. Em uma sentença como 

“há muitas flores neste jardim”, a aplicação direta da regra geral de 

concordância (“o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa”) 

vinculada à definição universal de sujeito (o assunto, o ser, coisa ou ente, de que 

se fala ou se afirma algo), conforme consta nas obras analisadas neste trabalho 

(ver quadro 1), resultaria, na identificação do sujeito com o termo “flores”, uma 

vez que seria este o assunto de que se fala na sentença. Parece ter sido este o 

raciocínio gramatical utilizado por Argote (1725) ao analisar esta sentença, 

concluindo assim que a norma do verbo haver “existencial”, materializada na 

flexão do verbo sempre no singular, independentemente de acompanhado de 

substantivo no singular ou no plural, é determinada pelo critério de correção do 

uso. Segundo Argote (1725), se o uso do verbo haver “existencial” estivesse 

submetido ao princípio da regra geral de concordância, ou em nossos termos, se 

seguisse o critério de correção da ratio, de uma analogia, de uma regularidade, 

de um padrão de concordância do sistema da língua,  então o verbo haver 

deveria ser flexionado no plural, para concordar com seu sujeito no plural. 

Contudo, verifica Argote (1725) que não é este o uso padrão da língua 

portuguesa, mas sim o uso do verbo haver no singular, ao qual ele denomina de 

idiotismo e “gramática muito irregular”. As gramáticas que se seguiram à 

gramática de Argote (1725) não adotaram o método da aplicação direta da regra 

geral de concordância verbal, vinculada à definição de sujeito das próprias 

gramáticas, para a construção da norma de uso do verbo haver “existencial”. 

Inicialmente, o método utilizado pelas gramáticas, como as de Lobato (1770), 

Silva (1806) e Sotero dos Reis ([1866]1871) recorreram à teoria da elipse, 
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enfatizada pelas gramáticas racionalistas, principalmente a obra de Francisco 

Sanchez de las Brozas (1572) e a gramática de Port-Royal (1660). Estes 

gramáticos não analisaram a construção do verbo haver “existencial” cotejando-

a com a definição de sujeito de suas próprias gramáticas, mas buscaram 

encontrar um “sujeito oculto” nessas construções. Este procedimento, de “criar” 

um sujeito oculto para as construções com o verbo haver “existencial” foi 

considerado como artificial por outros gramáticos como Grivet (1881), Said Ali 

(1908) e Carlos Eduardo Pereira (1907). 

 

Contudo, além do expediente da teoria da elipse, recorreram ainda 

gramáticos como Silva (1808), João Ribeiro (1889) e Gomes (1913) à diacronia 

semântica do verbo haver, como mais um método explicativo da norma.  

 

Os gramáticos posteriores, como Barboza (1822), por outro método, 

recorreram ao âmbito da sintaxe para tentar explicar o uso do verbo haver no 

singular. Barboza (1822) justifica este uso considerando um sujeito 

indeterminado para a construção, contudo, sem detalhar sua explicação. Grivet 

(1881) defenderá a ideia da inexistência de sujeito. Deste modo, o espectro de 

explicações que são construídas para justificar o uso do verbo haver 

“existencial” no singular resulta nas seguintes análises do sujeito: 

 

• Sujeito expresso (sem concordância com o verbo)61 (Argote 1725 e outros) 

• Sujeito oculto (Lobato 1770) 

• Sujeito oculto + haver no sentido de ter/possuir (Silva 1806 e outros) 

• Sujeito indeterminado (Barboza 1822 e outros) 

• Sujeito inexistente62 (Grivet 1881 e outros) 

                                                   
61  Para Argote e outros que consideram a existência de um sujeito expresso pelo sintagma 
nominal que acompanha o verbo haver, este sujeito, quando no plural está em discordância 
quando o verbo está no singular. Por isso, para estes autores, a classificação de idiotismo, como 
irregularidade sintática incorporada à língua pelo critério do uso. 
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Considerando que o que propusemos neste trabalho historiográfico foi a 

investigação da norma de uso da construção com o verbo haver, assim como o 

fizemos para a construção com a partícula SE, com a visada da Epistemologia 

Normativa, ou metodologia, concluímos que das cinco propostas utilizadas 

pelos autores, apenas a proposta de Argote (1725) empregou o método de 

aplicação direta da regra geral de concordância verbal associada a própria 

definição de sujeito das gramáticas.  

 

Podemos dizer, assim como nos diz Colombat et Al (2007:38), citando o 

exemplo apresentado por Zibri-Hertz (1980:5) ao demonstrar a incoerência da 

gramática francesa63 (Grevisse, Le bom usage, 1969:561), ao enunciar a regra de 

conversão de voz para os verbos transitivos diretos, que utilizar um método de 

análise que não contemple a definição de sujeito das próprias gramaticas é 

introduzir incoerência na doutrina gramatical. A incoerência para a qual 

apontamos, ao analisarmos as obras da gramaticografia de língua portuguesa, é 

que não se pode definir sujeito de um modo e analisá-lo de outro. Se a gramática 

define sujeito como “O assunto sobre o qual se fala” não pode tentar encontrar 

outro sujeito em uma sentença como “Há muitas flores no jardim” que não seja 

o termo “flores”. Quando não há correspondência entre a definição de sujeito 

das gramáticas e o sujeito identificado pelos gramáticos para construírem sua 

norma, há incoerência na doutrina gramatical. Conforme demonstrado neste 

trabalho, praticamente todos os gramáticos após Argote (1725), com exceção de 

Figueiredo ([1799] 1827) e Freire (1842), utilizarão um método de análise da 

construção com o verbo haver “existencial” em que há este descolamento entre 

a definição de sujeito de suas próprias gramáticas e suas análises do sujeito. 

 

                                                                                                                                                     
62  Qual é, portanto, a theoria que natural e ostensivamente dahi decorre em relação aos 
verbos impessoaes? Simplesmente que são impessoaes porque não têm pessoa; e não têm 
pessoa porque não têm sujeito: pois pessoa e sujeito é uma só e mesma cousa. Ora, como 
ainda ninguém conseguiu coadunar em sentido, quer elle, quer ELLA com chove, força é 
concluir que o seu sujeito não é, nem um, nem outro. E, se não é, nem um, nem outro, é 
porque não ha nenhum. (Grivet 1881:424. Grifos nossos.) 

63  Ao enunciar que todo verbo transitivo direto pode ser convertido em voz passiva, para 
em seguida anular sua própria regra ao dizer que há certos verbos transitivos que não podem ser 
convertidos para a voz passiva. (ver Auroux 1980:8) 
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 6.2.2 Sintaxe do verbo haver x existir 

 

Quanto ao raciocínio gramatical empreendido para justificar o uso do verbo 

haver no singular ao mesmo tempo em que se normatizou o uso do verbo existir 

no plural, vemos neste ponto outra incoerência. João Ribeiro (1889), Said Ali 

(1908) e Nascentes (1928) problematizaram a questão dos gramáticos que 

consideraram o verbo haver com o sentido de existir e não explicaram o motivo 

de se prescrever a pluralização do verbo existir, quando acompanhado de 

substantivo no plural, e proscrever a do verbo haver. 

 

 De fato, alguns autores das obras analisadas, principalmente as 

gramáticas pós-NGB, advogaram a equivalência semântica do verbo haver com 

verbo existir, mas utilizaram análises distintas para a identificação do sujeito. 

Para identificar o sujeito em uma sentença como “Existem flores no jardim”, 

estes autores empreenderam a aplicação direta da regra geral de concordância 

verbal associada à definição de sujeito de suas próprias gramáticas. Sendo a 

definição universal de sujeito “O assunto sobre o qual se fala”, identificou-se o 

termo “flores” como sujeito. A incoerência reside no fato de não terem aplicado 

este mesmo raciocínio gramatical para o verbo haver. Ao se analisar uma 

sentença como “Há flores no jardim”, com haver no sentido de “existir”, 

adotaram outro raciocínio e não encontraram no termo “flores” o “assunto 

sobre o qual se falou”.  

 

 6.2.3 Explicação do fato gramatical 

 

Sabemos que a gramática, em seu aspecto normativo, a qual analisamos, 

ao menos no que tange às duas construções que foram objeto de investigação 

deste trabalho, descreve um uso monolítico da língua. Conforme vimos, este uso 

se fundamenta no consensus eruditorum. É um uso que toma como modelo, 

eminentemente, o uso dos clássicos da literatura. Ocorre que, também como 

verificamos, os clássicos da literatura não operam sua linguagem de modo 

monolítico, mas operam sob o princípio da variação linguística. No caso da 

construção com o verbo haver “existencial”, sempre caminharam juntas as duas 
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formas de expressão, singular e plural (havia muitas pessoas/haviam muitas 

pessoas). Um dos objetivos de nossa pesquisa foi o de investigar o critério de 

correção do usus na tradição gramatical. Da investigação deste usus, 

configurado como os exemplos dos autores clássicos, resultou em uma série de 

contraexemplos que comprovam que a própria fonte de onde a gramática extrai 

sua norma opera sob o princípio da variação, conforme os contraexemplos 

abaixo: 

 

(59) Pois que houveram varões dotados de tão alta fantasia. 

(Francisco Dias Gomes) 

(60) E porque nestes joguetes houvessem risotas. (Leonel da Costa) 

(61) Eu que acho ridículo que hajam tantos nomes para um só 

individuo, apeei o gato dessa fanfarrice. (Filinto Elisio64).  

(62) Antigamente havião Nobres, porque em todo o tempo houverão 

poderosos. (Mathias Aires 1752) 

(63) Enquanto houverem cores, sombras e pretextos, hão de padecer 

a verdade a justiça e a virtude. (Mathias Aires65 1752) 

(64) Tais haviam que certificavam que o mestre era morto” (Fernão 

Lopes, D. João I, 1º, 48).  

(65) Hajam festas de prazer, Hajam contos para ouvir” (Camões, 

Auto de el rei Seleuco, no 2º volume das Obras, p. 474).  

(66) Passando-se depois a deliberar particularmente, houveram 

diversas opiniões” (José L. Freire de Carvalho, Anais de Tácito, 

v.1, p.35). 

(67) Assim não haveriam usuras e fraudes no comércio. Não 

haveriam os excessos e infâmias que degradam a mocidade” 

(Monte Alverme66, Obras orat., 1º, 10).  

(68) Houveram alguns alumiados da graça do Espírito Santo 

abraçaram o culto e a fé de Cristo (Filinto Elísio67, 1, I, 20)”.  

                                                   
64  Os exemplos de Francisco Dias Gomes, Leonel da Costa e Filinto Elisio são de Ernesto 
Ribeiro (1915:628). 

65  Os exemplos de Mathias Aires são de Said Ali (1931 :93-94) 

66  Os exemplos de Fernão Lopes, Camões, José Freire e Monte Alverme são de Brandão 
(1963:22;23) 
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(69)  Houveram coisas terríveis (Camilo Castelo Branco)”.  

 

Como podemos verificar, estas duas formas de uso da construção com o 

verbo haver “existencial” são legítimas, pois ambas são fatos linguísticos ou 

gramaticais. Contudo, a norma gramatical optou por endossar apenas a forma 

flexionada no singular. Como um dos resultados do nosso trabalho, o que 

verificamos, ao examinarmos o método gramatical, é que há uma hipótese para 

explicar o uso da variante normativa da construção do verbo haver “existencial”, 

ou seja, a variante em que o verbo deve sempre ser flexionado no singular. Esta   

hipótese foi apresentada por Said Ali (1908). Na realidade Maciel (1894) chega a 

prenunciar uma ideia inicial, a ideia de que a forma hão (da terceira pessoa do 

plural do tempo presente do modo indicativo) é a única a resistir ao uso, em 

razão de “aneuphonia”, ou seja, uma razão ligada à sonoridade da forma, tanto 

na variedade normativa (norma-padrão) quanto na variedade popular. Said Ali 

(1908) avança em relação ao raciocínio de Maciel (1908) e propõe 

verdadeiramente uma hipótese para explicar a variante da norma gramatical. 

Para Said Ali (1908) a repugnância dos usuários à forma hão, conduziu, por 

analogia, ao uso das outras formas do verbo haver no número singular. Essa nos 

parece ser uma hipótese viável, que cabe a trabalhos futuros averiguar. Esta 

hipótese explicaria o fato gramatical, ou seja, o uso da construção com o verbo 

haver “existencial” no singular. 

 

 6.2.4 A diacronia semântica do verbo Haver 

 

A explicação da norma, ou a construção de uma ratio para o uso do verbo 

haver “existencial”, pelas obras analisadas neste trabalho, relaciona, 

essencialmente, duas dimensões da gramática: a sintaxe e a semântica.  A 

dimensão sintática se refere à questão da teoria da elipse e de outras doutrinas 

elaboradas com vistas a identificar o sujeito das sentenças analisadas. Quanto à 

dimensão semântica, recorreram alguns gramáticos, para explicar a norma do 

verbo haver “existencial”, à diacronia da significação verbal.  

                                                                                                                                                     
67  Este exemplo de Filinto Elisio e o exemplo da Camilo Castelo Branco são de Bechara 
(2005:562) 
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Das obras analisadas, a primeira a propor uma significação para o verbo 

haver é a de Figueiredo (1799), em que faz equivalência semântica entre haver e 

ser. Figueiredo (1799) atribui um sentido “existencial” para o verbo haver e 

explica seu uso no singular como discordância entre verbo e sujeito, mas 

justificado pelo critério de correção do uso dos autores de clássicos da 

literatura.  

 

Depois de Figueiredo (1799), será Silva (1806) quem irá propor nova 

significação para o verbo haver, fazendo-o equivaler a ter/possuir, no sentido 

de possuir, baseado, aparentemente na diacronia do verbo. O problema que 

observamos quando Silva (1806) propõe essa explicação para a sintaxe da 

construção com o verbo haver “existencial”, é que ele tem que propor também 

um outro tipo de construção elíptica, para que esta se adeque à sua semântica. 

Silva (1806) não pode aplicar a teoria da elipse, tal qual seu antecessor Lobato 

(1770), pois resultaria em uma sentença agramatical como em (72): 

 

(70) Ha muitos homens, que amão as sciencias. (sentença elíptica, 

analisada por Lobato 1770) 

(71) Ha numero de pessoas, que são muitos homens, que amão as 

sciencias. (Sentença recuperada por Lobato 1779) 

(72) Tem/possui número de pessoas, que são muitos homens, que amão 

as sciencias. (Aplicação da significação de haver por possuir no 

exemplo de Lobato 1770) 

 

Quando, então, Silva (1806) advoga a equivalência semântica entre haver 

e ter/possuir, ele adequa a teoria da elipse para uma nova sentença que tem 

uma nova expressão elíptica, como “o mundo”. Por outro lado, enquanto Silva 

(1806) faz referência à diacronia do verbo haver sem identificar suas origens, 

com a etimologia latina, Freire da Silva (1875) se refere explicitamente e vincula 

a diacronia do verbo haver ao verbo latino habere, no sentido de ter/possuir. 

 

Em seguida, Barboza (1822) e Constâncio (1831) proporão a equivalência 

semântica entre haver e existir, contudo, não utilizam a teoria da elipse para 
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justifica o uso do verbo haver “existencial”. Freire (1842) não irá problematizar 

a questão semântica do verbo haver e Sotero dos Reis (1871) também defenderá 

a semântica de haver com existir, mas terá que utilizar os termos elípticos de 

Lobato (1770) para não tornar a sentença agramatical. Júlio Ribeiro (1881) 

apesar de não se posicionar quanto à significação do verbo haver, nos apresenta 

um exemplo do verbo haver no sentido estrito do verbo existir. Os exemplos 

são: 

 

(73) No tempo da revolução eu ainda não HAVIA. 

(74) Quando eu me casei elle já HAVIA . 

 

Estes exemplos de Júlio Ribeiro (1881) nos parecem relevantes na medida 

em que mostram uma equivalência quase perfeita entre o verbo haver e existir. 

Como observamos nas obras analisadas neste trabalho, grande parte da tradição 

gramatical adotou, sem restrição, a tese de equivalência entre o verbo haver e 

existir em sentenças como “há flores no jardim”. Contudo, o que verificamos 

nestes exemplos apresentados por Júlio Ribeiro (1881) é que esta tese 

apresentada pela tradição gramatical não se sustenta. Os exemplos 

apresentados por Júlio Ribeiro (1881) são exemplos de uso do verbo haver em 

uma acepção realmente existencial. Como dissemos anteriormente, a semântica 

do verbo haver em construções “existenciais” nos parece que não remetem a 

ideia de existência, mas à ideia de uma presença. Este sentido “presencial” 

fica muito mais evidente quando contrastamos os exemplos da tradição 

gramatical, como na sentença “Há flores no jardim”, com o exemplo 

apresentado por Júlio Ribeiro (1881), “No tempo da revolução eu ainda não 

havia”, em que o verbo haver aparece com o real sentido de existir. 

 

 6.2.5 A teoria da elipse 

 

Em nosso entendimento, foram artificiais as explicações dos gramáticos 

para justificar a concordância do verbo haver na construção “existencial”. 

Contudo, entendemos que o fenômeno da elipse é fundamental para explicar a 
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concordância em outros tipos de construção. Podemos dar como exemplo as 

seguintes sentenças: 

 

(75) Faz dois anos que não vejo minha avó. 

(76) Em uma verdadeira democracia basta dois partidos. 

(77) Falta dez reais no meu troco. 

 

As gramáticas classificam, em geral, a primeira sentença como constituída 

de verbo impessoal no sentido de destituída de sujeito, portanto explica o 

comportamento do verbo fazer no singular em razão da ausência de sujeito, 

contudo, em nosso entendimento esta sentença é perfeitamente explicável por 

meio do fenômeno da elipse, se consideramos a expressão “o tempo de” como 

expressão elíptica. As outras duas sentenças seriam classificadas pelas 

gramáticas como contendo “erros” de concordância, entre verbo e sujeito, 

contudo, em nosso entendimento, estas sentenças também são recuperáveis por 

meio de elipses representadas elas expressões “a existência” e “o valor de”, 

conforme vemos a seguir: 

 

(78) Faz (o tempo de) dois anos que não vejo minha avó. 

(79) Em uma verdadeira democracia basta (a existência) dois partidos. 

(80) Falta (o valor de) dez reais no meu troco. 

 

Para nós, estas e muitas outras construções poderiam ser explicadas pelo 

fenômeno da elipse, que foi vista pelos gramáticos racionalistas, como Sanctius, 

como um princípio da língua. O que nos parece é que a gramaticografia de 

língua portuguesa não soube utilizar, nos seus primórdios, este importante 

princípio de operação da linguagem e acabou por descartá-lo de suas análises 

ulteriores. Contudo, entendemos que várias construções, que são consideradas 

pelas gramáticas normativas como “erros”, com as dos exemplos acima, são na 

realidade concordâncias que os usuários da língua fazem pensando em uma 

construção elíptica subjacente à sentença. 
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 6.2.6 Considerações sobre a NGB - oração sem sujeito 

 

Conforme já verificamos, a instituição da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB) não estabeleceu apenas uma lista de nomes para que os 

gramáticos pudessem uniformizar a sua terminologia, mas ao fixar termos, 

também fixou conceitos. Este é o caso da terminologia “pronome apassivador” 

cujo termo é auto definidor da função exercida pela partícula SE na construção 

analisada neste trabalho. Se no momento anterior à NGB ainda havia um debate 

sobre o real estatuto desta partícula, com o advento da NGB as gramáticas 

passam adotar, invariavelmente, além do termo, o conceito. Ainda com o 

advento da NGB, as gramáticas também passam adotar uma classificação única 

para o verbo haver “existencial”. A razão desta uniformização doutrinária parece 

ter razões extralinguísticas. Como vimos anteriormente, a ideia inicial do 

projeto da NGB não era somente o de instituir uma lista de nomes a fim de 

padronizar a terminologia das gramáticas. O primeiro texto apresentado em 

1957 foi o Anteprojeto da NGB, que continha além de uma lista de nomes, 

conceitos associados a eles. Por meio da obra de Jucá Filho (1958), verificamos 

que na terminologia de oração sem sujeito é incluído pelo Anteprojeto, além 

dos verbos que “denotam fenômenos da natureza” e dos verbos fazer e ser, o 

verbo haver. O que nos parece então é que o Anteprojeto da NGB, no caso do 

verbo haver “existencial”, apesar de não ter sido aprovado, foi incorporado nas 

gramáticas pós-NGB como se fosse uma doutrina pacificada. Deste modo, nos 

parece que o Anteprojeto é o motivo pelo qual a ratio foi padronizada nas 

gramáticas pós-NGB. 

 

 6.1.3 Critério de correção determinante 

 

Assim como fizemos para construção com a partícula SE, nesta seção 

exporemos em forma de tabela o resultado da descrição que fizemos das obras 

no que se refere aos critérios de correção, de ratio ou usus, determinantes para 

a fixação da norma de uso da construção com o verbo haver “existencial”. O 

quadro foi estabelecido relacionado os critérios de correção, de ratio ou usus, 

que foram determinantes, para cada autor, para a fixação da norma. 
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Quadro 10 – Critério de correção determinante (construção com o verbo 

haver “existencial” período pré-NGB) 

 
 Critério de correção determinante Norma 
 Ratio Usus 
Argote (1725)  Irregularidade de 

concordância 
Haver no singular 

Lobato(1770) Sujeito oculto  Haver no singular 
Figueiredo ([1799] 
1827) 

 Irregularidade de 
concordância 

Haver no singular 

Silva (1806) Sujeito oculto  Haver no singular 
Barbosa (1822) Sujeito 

indeterminado 
 Haver no singular 

Constancio (1831)  Idiotismo francês Haver no singular 
Freire (1842) 
 

 Irregularidade de 
concordância 

Haver no singular 

Sotero dos Reis 
([1866]1871) 

Sujeito oculto  Haver no singular 

Freire da Silva 
([1875]1906) 

Sujeito oculto  Haver no singular 

Grivet (1881) Sujeito inexistente  Haver no singular 
Júlio Ribeiro 
(1881) 

Sujeito 
indeterminado 

 Haver no singular 

João Ribeiro 
([1887]1889) 

Sujeito oculto  Haver no singular 

Gomes 
([1887]1913) 

Sujeito oculto  Haver no singular 

Ribeiro 
([1890]1915) 

Sujeito oculto  Haver no singular 

Maciel 
([1894]1926) 

Sujeito inexistente  Haver no singular 

Pereira 
([1907]1945) 

Sujeito 
indeterminado 

 Haver no singular 

Said Ali ([1908] 
2008) 

Sujeito inexistente Irregularidade de 
concordância 

Haver no singular 

Nascentes 
([1928]1942) 

Sujeito 
indeterminado 

 Haver no singular 

Bueno ([1944]1951 Sujeito inexistente  Haver no singular 
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Quadro 11 – Critérios de correção determinantes (construção com o verbo 

haver “existencial” – gramáticas período pós-NGB) 

 Critério de correção determinante Norma 
 Ratio Usus 
Kury (1960) Oração sem sujeito  Haver no singular 
Brandão (1963) Oração sem sujeito  Haver no singular 
Faraco e Moura 
(2003) 

Oração sem sujeito  Haver no singular 

Bechara (2005) Oração sem sujeito  Haver no singular 
Cunha e Cintra 
(2007) 

Oração sem sujeito  Haver no singular 

Luft (2008) Oração sem sujeito  Haver no singular 
Lima (2008) Oração sem sujeito  Haver no singular 
Almeida (2009) Oração não faz 

referência a um 
sujeito 

 Haver no singular 

Cegalla (2010) Oração sem sujeito  Haver no singular 

 

Conforme podemos verificar, para as obras compreendidas no período pré-

NGB, a norma de uso da construção do verbo haver “existencial” é monolítica, 

contudo, a ratio, no conjunto das obras analisadas, apresenta uma variabilidade 

muito grande. Além disso, apesar de o critério de correção da ratio ser o 

predominante para a determinação da norma, há também quatro autores 

(Argote 1725, Figueiredo 1799, Freire 1842 e Said Ali 1908) que consideram o 

critério do usus como determinante para a fixação da norma. Por outro lado, 

nas gramáticas pós-NGB verificamos que desaparece a variabilidade da ratio, 

que juntamente com a norma, se torna monolítica. 

 

Abaixo também apresentamos o resultado dos exemplos apresentados por 

cada autor e ainda os contraexemplos apresentados em cada obra. 
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Quadro 12 - Exemplos e contraexemplos (verbo haver – período pré-NGB) 

Autor Exemplos Contraexemplos 
Argote (1725) Há muitas flores neste 

jardim. 
 

Lobato(1770) Ha muitos homens, que amão 
as sciencias. 

 

Figueiredo ([1799] 
1827) 

Havia muitos homens. (cita 
“todos os clássicos) 

“haviam, ou houveram 
muitos homens [...] homens 
mui doutos [...] como 
achamos cada dia em livros 
destes nossos tempos” 
(Figueiredo 1799:128) 

Silva (1806) Nesta terra ha boas frutas.   
Barbosa (1822) Ha muitos homens. Havia 

muita gente. 
 

 

Constancio (1831) Há nações.  
Freire (1842) 
 

Houve muitos homens.  

Sotero dos Reis 
([1866]1871) 

Ha homens extraordinários= 
Ha numero de homens 
extraordinários. 
 

 

Freire da Silva 
([1875]1906) 

Há homens extraordinários.  

Grivet (1881) Há homens.  
Júlio Ribeiro (1881) Ha homens —Há fructas—Ha 

leis. 
 

Ribeiro ([1887]1889) Há homens.  
Gomes ([1887]1913) Há homens, Houve 

desgraças. 
 

Ribeiro ([1890]1915) Em maus caminhos há maus 
encontros (Manuel 
Bernardes).  
Dizei-lhe que também dos 
Portuguezes alguns traidores 
houve algumas vezes. 
(Camões) 
 

Pois que houveram varões 
dotados de tão alta fantasia. 
(Francisco Dias Gomes) /E 
porque nestes joguetes 
houvessem risotas. (Leonel 
da Costa)/Eu que acho 
ridículo que hajam tantos 
nomes para um só individuo, 
apeei o gato dessa fanfarrice. 
(Filinto Elisio). Ribeiro 
1915:628) 
 

Maciel ([1894] 1914 e 
1926) 

Si não houvesse ingratidões. 
(Padre Antonio Vieira) 

Pois que houveram (em vez 
de houve) varões dotados de 
tão alta fantasia – D. de Goes, 
Chronicas. (Maciel 1914:394) 
Haviam pessoas, houveram 
festas. “A pluralidade que o 
fazem assumir, até mesmo 
pessoas de certa cultura, 
tomando erroneamente o 
objeto por sujeito”. (Maciel 
1926:397) 
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Pereira ([1907]1945) Há homens, houve frutas.   
Said Ali (1931) Ha homens. De Mathias Aires (1752) são 

estes passos:[...] 
“antigamente  havião 
Nobres, porque em todo o 
tempo houverão poderosos 
(ib 396) Enquanto houverem 
cores, sombras e pretextos, 
hão de padecer a verdade a 
justiça e a virtude”. (Said Ali 
1931 :93-94) 
 

Nascentes (1942) Nos espaços quartos havia 
homens, mulheres e crianças 
em pranto inconsolável. 
(Coelho Neto). Há corretores 
para esses negócios, como os 
há para o de fundos públicos, 
de café, de fazendas (Tavares 
Bastos). 
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Quadro 13 - Exemplos e contraexemplos (verbo haver – período pós-NGB) 

Autor Exemplos Contraexemplos 
Kury (1960:102) Há alunos  
Brandão (1963:22;23) Havia habitações humanas, 

porém não de vivos 
(Herculano, Lendas e 
Narrativas, I, 4). “Há muitos 
edifícios nobres, se bem que 
de arquitetura ordinária” 
(Souza, Arcebispo, 1º, 167) 

Passando-se depois a 
deliberar particularmente, 
houveram diversas opiniões” 
(José L. Freire de Carvalho, 
Anais de Tácito, v.1, p.35). 
“Assim não haveriam usuras 
e fraudes no comércio. Não 
haveriam os excessos e 
infâmias que degradam a 
mocidade” (Monte Alverme, 
Obras orat., 1º, 10). 

Faraco e Moura 
(2003:438) 

Havia muitas testemunhas no 
local do crime. 

 

Bechara (2005:562) Há vários nomes aqui. Houveram alguns alumiados 
da graça do Espírito Santo 
abraçaram o culto e a fé de 
Cristo (Filinto Elísio). 
Houveram coisas terríveis. 
(Camilo Castelo Branco) 

Cunha e Cintra 
(2007:458) 

Houve momentos de pânico.  

Luft (2008:49) Há pessoas de bem entre nós.  
Lima (2008:401) Mas, sem dúvida haveria 

algumas noites para o amor. 
(Jorge Amado) 

 

Almeida (2009:285) Há homens na sala.  
Cegalla (2010:462) Não havia ali vizinhos 

naquele deserto. (Monteiro 
Lobato) 
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Quadro 14 – Semântica do verbo haver 

 Ratio 
Autor Sintaxe Semântica do verbo haver 
Argote (1725) Irregularidade de 

concordância 
Não aborda 

Lobato(1770) Sujeito oculto Não aborda 
Figueiredo ([1799] 
1827) 

Irregularidade de 
concordância 

ser 

Silva (1806) Sujeito oculto ter/possuir (?) 
Barbosa (1822) Sujeito indeterminado Existir 
Constancio (1831) Idiotismo francês Existir 
Freire (1842) 
 

Irregularidade de 
concordância 

Não aborda 

Sotero dos Reis 
([1866]1871) 

Sujeito oculto Existir 

Freire da Silva 
([1875]1906) 

Sujeito oculto Do latim (habere) no sentido de 
ter/possuir 

Grivet (1881) Sujeito inexistente Não aborda 
Júlio Ribeiro 
(1881) 

Sujeito indeterminado Não se posiciona 

Ribeiro 
([1887]1889) 

Sujeito oculto Do latim (habere) no sentido de 
ter/possuir (?) 

Gomes 
([1887]1913) 

Sujeito oculto Do latim (habere) no sentido de 
ter/possuir (?) 

Ribeiro 
([1890]1915) 

Sujeito oculto Ter/possuir 

Maciel 
([1894]1926) 

Sujeito inexistente Noção de existência/ter/possuir 

Pereira 
([1907]1945) 

Sujeito indeterminado Ter/possuir 

Said Ali ([1908] 
2008) 

Sujeito 
inexistente/irregularidade 
de concordância 

Existir 

Nascentes 
([1928]1942) 

Sujeito indeterminado Existir 

Bueno ([1944]1951 Sujeito inexistente Existir 
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 7. Conclusão 

 

Neste trabalho propusemos a investigação da norma de uso das 

construções com a partícula SE e com o verbo haver “existencial” que constam 

na gramaticografia de língua portuguesa. Para a consecução de nossos objetivos, 

nos apropriamos da noção teórica da epistemologia normativa (Auroux 1980) a 

fim de analisarmos o método e o raciocínio gramatical subjacentes à perspectiva 

normativa da gramática, que por sua vez é sustentada pelos critérios de 

correção linguística da ratio e do usus.   

 

Em primeiro lugar, constatamos que o estabelecimento da norma de uso 

destas construções não é o resultado de um processo lógico e homogêneo, mas 

sim de uma relação conflituosa entre os critérios de ratio e usus. A gramática 

tradicional se ancora no critério de correção da ratio para explicar e justificar a 

norma gramatical, entendida como uma variedade única de uso selecionada, 

eminentemente, a partir dos textos dos autores clássicos e de prestígio da 

literatura. Deste modo, investigamos os argumentos que estão no fundamento 

da ratio para justificar, de um lado, o uso de sentenças como consertam-se 

relógios e havia frutas na mesa, sentenças consideradas corretas pela norma 

gramatical e, de outro lado, os argumentos para proscrever ou condenar o uso 

de suas correspondentes variedades conserta-se relógios e haviam frutas na 

mesa. Verificamos como um primeiro problema que a explicação apresentada 

pela tradição gramatical, para nos dizer que a sentença havia frutas na mesa é a 

única considerada correta, apresenta duas correntes de argumentação. De um 

lado autores como Lobato (1770), Silva (1806), Sotero dos Reis (1871), Júlio 

Ribeiro (1881) e outros argumentarão que este uso, com o verbo haver 

“existencial” no singular, se justifica porque respeita um princípio da língua que 

é o da concordância gramatical, com termos ocultos. De outro lado, Argote 

(1725), Figueiredo ([1799]1827) e Freire (1842) utilizarão o argumento 

contrário, dizendo que esta sentença infringe o princípio da regra geral de 

concordância, mas que é abonada pela norma em razão do critério de correção 

do usus. Ora, o corolário desta corrente doutrinária defendida por Argote (1725) 

e outros é que o “erro”, assim considerado pela norma gramatical, é, na 
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realidade, um uso que está em perfeita consonância com o critério da ratio. 

Nesta corrente, o conflito para o qual apontamos não é o de aceitar uma 

variedade linguística dos modelos da literatura, pelo critério do usus, e que é 

contrário à ratio, mas o de condenar um uso conforme à ratio da língua. 

 

Além disso, inferimos também que tanto as construções abonadas pela 

norma gramatical quanto as construções condenadas por ela podem ser 

submetidas e sancionadas pelo critério da ratio. Se a ratio é a dimensão 

explicativa do fato linguístico, fundamentada nas relações existentes no sistema 

linguístico, qualquer fato gramatical seria passível de ser explicado mobilizando 

os níveis fonético, morfológico, sintático e semântico constituintes do sistema. 

Como por exemplo, conforme já mencionado, um fator fonético como a rejeição 

sonora à forma hão, por analogia, pode explicar a singularização das outras 

formas verbais do verbo haver. Por outro lado, como as outras formas do verbo 

haver não sofrem rejeição sonora, continuam também, ao mesmo tempo, sendo 

pluralizadas, conforme se pode constatar nos contraexemplos apresentados. A 

concordância ou a discordância entre os termos das construções analisadas 

neste trabalho foram explicadas de diversas formas pelos vários autores das 

obras gramaticais. O que constatamos, então, é que os critérios de correção 

linguística não sustentam apenas a norma monolítica da gramática, mas 

sustentam variedades de normas. Nas construções analisadas neste trabalho, os 

critérios de correção da ratio e do usus sustentam duas variedades de uso. As 

duas construções analisadas, quando acompanhadas de sintagma nominal no 

plural, foram encontradas em duas formas de realização, com verbos no 

singular e no plural, nos textos dos autores clássicos da literatura. As duas 

formas também foram justificadas pela doutrina gramatical, ou em outros 

termos, as duas formas foram explicadas pelo critério da ratio. 

 

Também concluímos que as relações de concordância verbal não podem 

ser reduzidas a critérios monolíticos. O que observarmos ao analisar as ideias 

linguísticas contidas nas obras gramaticais é que o fenômeno da concordância 

verbal é resultado de causas multifatoriais, devido à natureza complexa da 

própria linguagem. Verificamos que a concordância verbal pode ser afetada 

pelas várias dimensões da linguagem como a fonética (no caso da rejeição da 
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forma hão na construção com o verbo haver “existencial”), a semântica 

(diacronia do verbo haver), a morfossintática (como a correspondência de 

formas da partícula SE, dificuldade de análise do sujeito para a construção com 

o verbo haver “existencial”, o fenômeno da elipse, a proximidade entre os 

termos das sentenças, etc.), não permitindo assim o estabelecimento de uma 

ratio monolítica para explicar o seu comportamento. 

 

Em conclusão, verificamos a hipótese apresentada no início do trabalho, 

de que o conjunto das obras da gramatocografia de língua portuguesa opera 

com uma norma monolítica e com uma ratio variável. Contudo, constatamos 

que a ratio gramatical se torna monolítica nas gramáticas publicadas após o ano 

de 1959, fato que interpretamos, diante de uma perspectiva externa da 

historiografia, como sendo devido à instituição da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB) e ao seu Anteprojeto (1957). 

 

Para trabalhos futuros, poderá ainda ser investigada a norma, nas 

gramáticas normativas, de outros verbos que também apresentam dificuldade 

de análise da concordância verbal. Pode-se empreender uma descrição e análise 

do método gramatical para a construção da norma dos verbos ter, fazer, passar, 

dentre outros, com vistas a ampliar o entendimento sobre a complexidade dos 

fenômenos que atuam na realização da concordância verbal. 

 

Por fim, também julgamos ser relevante observar os problemas 

identificados no estabelecimento da norma gramatical, no que se refere ao seu 

aspecto pedagógico. A atividade gramatical, desde os seus primórdios, e até 

mesmo antes de sua sistematização por Dionísio o Trácio, sempre esteve ligada 

ao ensino. Entendemos que os problemas aqui suscitados, demonstrando as 

fragilidades e incoerências do método e do raciocínio gramatical, devem ser 

levados em conta no que tange à disciplina gramatical em seu aspecto 

pedagógico. Ignorar ou desconsiderar a existência destes e de outros problemas 

da gramática, apontados também em outros trabalhos, é introduzir a dúvida e a 

incerteza no ensino da língua. Portanto, acreditamos também ser uma 

contribuição desta pesquisa apontar para alguns conteúdos que necessitam de 

revisão ou de aperfeiçoamento teórico, a fim de conferir à disciplina gramatical 
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maior clareza e coerência, de modo a trazer ao alunado um melhor 

entendimento sobre os fenômenos linguísticos. 
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