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Objetivos 

As construções com verbo-suporte (CVS) desafiam as teorias linguísticas atuais no que 

se refere à discrepância existente entre o estatuto sintático e lexical destas construções. 

Entre as principais discrepâncias, destaca-se o alto grau de esvaziamento semântico do 

verbo em relação ao substantivo, que nestas construções passa a adquirir o estatuto de 

predicador sentencial. Sendo assim, unidades fraseológicas como “get ahold of” ou 

“get the hang of”, cujos significados podem ser parafraseados respectivamente por 

“reach” e “learn”, são especificadas por uma série de propriedades sintáticas e 

semânticas que as diferenciam por completo de construções verbo-nominais simples 

como “he reached my wife...”. 

 

Langer (2004) propõe uma formalização para as CVS explicitando suas peculiaridades 

linguísticas em várias línguas. Portanto, é com base nas investigações realizadas em 

Langer (2004) bem como em Goldberg (2003) que este estudo apresentará uma 

discussão acerca das especificações gramaticais das CVS nucleadas pelo verbo-suporte 

get com o auxílio das ferramentas computacionais da Linguística de Corpus para o 

tratamento quantitativo destas unidades fraseológicas.  

 

Metodologia  

Utilizando o auxílio metodológico da Linguística de Corpus (Danielsson 2003), 

levantamos e delimitamos computacionalmente as unidades fraseológicas com get 

candidatas a CVS. Feito o levantamento das unidades, aplicamos testes linguísticos 

como o da coordenação de substantivos predicativos, nominalizações, zeugma-test, etc. 

(LANGER 2004) a fim de averiguarmos se os candidatos selecionados automaticamente 

eram de fato CVS, isto é, unidades semi-composicionais que envolvem um verbo-



suporte e um substantivo predicativo, e não construções composicionais verbo-nominais 

ou construções puramente idiomáticas.  

 

Resultados parciais 

Como resultados parciais e ainda incipientes, verificamos que 36% das ocorrências de 

get envolvem casos de CVS reais, isto é, construções nas quais o significado é 

veiculado pela combinatória do verbo e de seu complemento, contra 64% de usos 

variados de get como verbo pleno. Com base nos resultados obtidos e na discussão de 

Goldberg (2003), propomos uma formalização para as construções com verbo-suporte 

(CONSTRUÇÃO: V0 > X0 > X0), segundo a qual as CVS são armazenadas no repertório 

lexical do falante sob uma forma frasal que é capaz de acomodar não somente get, mas 

qualquer verbo-suporte (take, put, have, etc). Esta construção diferencia-se, no entanto, 

do uso pleno de get que se associará, no repertorio do falante, a construções já 

consagradas como a construção transitava, resultativa, etc. 
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