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RESUMO
Neste trabalho, propõe-se a análise dos valores temporais/aspectuais da construção ter/haver +
particípio passado em textos do século XIII. A análise demonstra que, na maioria dos exemplos, ter
ocorre preferencialmente em construções resultativas, exprimindo um valor aspectual imperfectivo,
enquanto haver ocorre em construções de tempo composto, exprimindo um valor aspectual perfectivo.

ABSTRACT
In this paper, we analyse the temporal/aspectual values of the construction ter/haver + past
participle in 13th century Portuguese texts. We argue that in the great majority of  cases ter
expresses imperfective aspect, occurring in a resultative construction, and haver expresses perfective
aspect, occurring in a compound tense construction.
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Introdução
Critérios formais, tais como a ordem de palavras ou a concordân-

cia entre o particípio passado e o objecto directo, têm estado na base
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da periodização do surgimento dos tempos compostos em Português.
Assim, em alguns estudos de história da língua portuguesa, assume-se
que enquanto existe concordância entre o particípio passado e o ob-
jecto directo não se pode considerar que se trata de uma ocorrência
de tempo composto (Said Ali (1957), Mattoso Câmara Jr. (1956),
Mattos e Silva (1981)).

Em alternativa, pretende-se demonstrar neste trabalho que uma
abordagem semântica, baseada em contrastes temporais e aspectu-
ais, pode revelar-se mais profícua na análise dos dados.

A análise centrar-se-á na descrição da estrutura ter/haver + par-
ticípio passado em textos do século XIII. O corpus estudado é cons-
tituído por textos não-literários compreendidos entre 1214 e 1300
(Testamento de Afonso II, Notícia de Torto, Chancelaria de Afonso III, Foro
Real de Afonso X, Foros de Garvão e documentos referentes ao século
XIII editados por Clarinda Maia (1986) e Ana Maria Martins (1994)).1

Este trabalho é constituído por uma primeira secção, na qual se
descreve brevemente a estrutura ter/haver + particípio passado no
Português Actual, em contraste com outras línguas românicas; na sec-
ção 2 apresenta-se uma discussão dos critérios de análise adoptados
tradicionalmente no estudo desta estrutura no Português Antigo; e,
por fim, na secção 3 desenvolve-se uma análise do corpus, baseada em
contrastes temporais e aspectuais.

1. Ter/haver + particípio passado no contexto das línguas românicas

No Português Actual o verbo ter (<Lt TENERE) é o auxiliar de tem-
po composto, ocorrendo haver (<Lt HABERE) apenas em registo literá-
rio (Thibault 1993: 402).2  Quando ter ocorre em construções de tem-
po composto, o objecto directo ocorre à direita do particípio
(ter-particípio passado-objecto directo) e o particípio não concorda
em género e em número com o objecto. Observem-se os contrastes
apresentados em (1)-(3):
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(1) O João tem pintado a casa todos os anos.
(2) *O João tem a casa pintado todos os anos.
(3) *O João tem pintada a casa todos os anos.

Para além de ocorrer em construções de tempo composto, ter tam-
bém pode ocorrer em construções como (4):

(4) O João tem a casa pintada.

Nesta construção, o particípio ocorre à direita do objecto
(ter-objecto directo-particípio passado), com o qual partilha tra-
ços de concordância. Neste tipo de construção, o particípio pas-
sado assume uma função predicativa, aproximando-se da cons-
trução que esteve na origem do surgimento dos tempos compos-
tos nas línguas românicas (e.g., in ea provincia pecunias magnas collo-
catas habent – Cic. de imp. Pomp., 18). Na literatura, assume-se ha-
bitualmente que esta construção expressa um estado resultante
de um acontecimento anterior, sendo por isso doravante designa-
da como construção resultativa.3

Do ponto de vista aspectual, em (1) e em (4) são construídas situ-
ações imperfectivas. Contudo, se por um lado, a imperfectividade,
em (4), decorre naturalmente da construção de uma situação estati-
va, em (1), decorre da construção de uma situação em que um acon-
tecimento é indefinidamente iterado.

Segundo Campos (2000), é a coocorrência do auxiliar ter com
o Presente do Indicativo, em (1), que está na base da singularida-
de deste tempo composto no contexto das línguas românicas, na
medida em que:

(a) expressa um valor aspectual durativo;
(b) a classe de instantes que lhe está associada é construída como

não delimitada e inclui, entre esses instantes, o momento de enunci-
ação, assumindo um valor temporal de simultaneidade.4
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Estas propriedades temporais/aspectuais definem restrições a
vários níveis, particularmente no que diz respeito à Aktionsart, uma
vez que este tempo composto só admite a ocorrência de situações
durativas ou não-télicas:

(5) Ela tem morado no campo desde a doença do pai.

Assim, enquanto em (1) a iteratividade permite a construção de
um valor durativo, em (5) é a ocorrência de um verbo estativo que
permite a construção de uma situação singular (valor semelfactivo),
com valor de continuidade.

Face ao exposto, considera-se que a designação “Pretérito Perfei-
to Composto”, atribuída pela tradição gramatical às sequências de ter
no Presente do Indicativo + particípio passado (cf. (1) e (5)), se torna
particularmente desajustada. Com efeito, esta construção não assu-
me um valor aspectual de perfeito e, por essa razão, não deverá ser
confundida com as formas de perfeito das outras línguas românicas.
Assim, no sentido de evitar a opacidade terminológica, optamos nes-
te trabalho pela designação Pretérito-Presente.5

É de salientar, ainda, que os valores aspectuais de imperfectivida-
de e duratividade não são uma característica inerente a todos os tem-
pos compostos do Português, como se pode verificar em (6):

(6) O Miguel já tinha comprado o bilhete quando decidiu não viajar.

Na verdade, se esses valores fossem marcados apenas pela ocorrên-
cia do verbo ter, seria de esperar que o Pretérito mais-que-perfeito Com-
posto construísse um valor iterativo e não uma ocorrência singular,
com valor perfectivo, como de facto acontece. Verifica-se, por conse-
guinte, que o Pretérito-Presente contrasta com os outros tempos com-
postos relativamente aos valores temporais/aspectuais construídos.

***
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Ao enquadrar as construções em análise no contexto das restan-
tes línguas românicas, pode detectar-se um grande espectro de varia-
ção, quer no que diz respeito aos traços formais evidenciados, quer
no que diz respeito à construção de valores temporais/aspectuais.

De acordo com Colaço & Gonçalves (1995), há dados empíricos
que permitem dividir as línguas românicas em dois grupos: o Francês
e o Italiano, por um lado, e o Português, o Castelhano e o Romeno,
por outro. Os dados apresentados pelas referidas autoras sumariam-se
no Quadro I.

Quadro 1 - Características das construções de tempo composto e resultativa nas
línguas românicas

TEMPO COMPOSTO CONSTRUÇÃO RESULTATIVA

Verbo Concordância Ordem Verbo Concordância Ordem
PP - OD PP - Clítico PP – OD

Português ter - - PP-OD ter + OD-PP
Castelhano haber - - PP-OD tener + PP-OD
Romeno a avea - - PP-OD a avea + OD-PP
Francês avoir - + PP-OD
Italiano avere - + PP-OD

A partir dos dados apresentados conclui-se que:
a) O Francês e o Italiano não dispõem de construção resultativa,
enquanto o Português, o Castelhano e o Romeno possuem esta
construção - exemplos (7)-(9).

(7) O João tem os livros lidos.
(8) Juan tiene leídos los libros.
(9) Ion are ca‡rt§ile citite.6  (Colaço & Gonçalves 1995: 120)

b) Na construção de tempo composto, o Português, o Castelhano
e o Romeno nunca exibem concordância entre o particípio passa-
do e o objecto directo, enquanto o Francês e o Italiano exibem
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concordância entre o particípio passado e o objecto cliticizado
(exemplos (10)-(11)):

(10) Jean les a lus.
(11) Gianni li ha letti. (Colaço & Gonçalves 1995: 125)

c) No Castelhano, a distinção entre a construção de tempo com-
posto e a construção resultativa é visível na escolha do auxiliar,
enquanto no Português e no Romeno é manifestada pela diferente
ordem dos constituintes objecto directo e particípio passado.

No que diz respeito à construção de valores temporais/aspectu-
ais, é de salientar que na generalidade das línguas românicas o auxili-
ar dos tempos compostos é uma forma que deriva de HABERE. No
caso particular do tempo composto com o auxiliar no Presente, é
construída uma ocorrência singular que pode ocorrer em contextos
não-durativos e expressa um valor temporal de anterioridade, como
em (12)-(14):

(12) Il a lu les livres.
(13) Juan ha leído los libros.
(14) Gianni ha letto i libri. (Colaço & Gonçalves 1995: 124)7

Por contraste com as outras línguas românicas, a especificidade
do Pretérito-Presente decorre da escolha do auxiliar ter (<Lt TENERE)
em vez de haver (<Lt HABERE). Como sugere Campos (2000), os dois
verbos terão mantido os valores temporais/aspectuais que detinham
como verbos plenos. Considerando que, em Português Antigo, os ver-
bos ter e haver eram usados como verbos plenos com diferentes signi-
ficados,8  a autora propõe um segundo traço aspectual: haver constrói
uma mudança de estado, marcando uma predicação não estativa; ter
tem um valor durativo, marcando uma predicação estativa.

O contraste que se observa entre o Português e as outras línguas
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românicas pode então explicar-se pela coocorrência do auxiliar ter e
do Presente do Indicativo. Dado o valor durativo veiculado por esta
construção, o Pretérito-Presente não pode referir-se a situações pas-
sadas que não incluam o momento de enunciação. Assim, em contex-
tos como os apresentados em (15)-(16), o Pretérito-Presente é rejei-
tado, admitindo-se apenas o Pretérito Perfeito Simples (PPS):9

(15) *O João tem chegado agora / O João chegou agora.
(16) *Hoje tenho chegado às quatro da manhã / Hoje cheguei às

quatro da manhã. (Squartini 1998: 153-154)

2. A construção ter/haver + particípio passado no
Português Antigo

A construção ter/haver + particípio passado tem sido objecto de
diversos estudos no âmbito da história da língua portuguesa. Como já
foi referido, o interesse que este tópico suscita prende-se com as alte-
rações sintáctico-semânticas que estão na base do surgimento dos
tempos compostos em Português.

Nos estudos sobre esta construção, tem sido atribuído especial
destaque a critérios formais, tais como:

a) a concordância entre o particípio passado e o objecto directo;
b) a ordem de palavras;
c) a transitividade do particípio passado.
De entre os estudos elaborados sobre este tópico, assumem espe-

cial relevância os trabalhos desenvolvidos por Rosa Virgínia Mattos
e Silva. A partir do estudo de textos do século XIV e XV (alguns
cópias de versões mais antigas), a autora conclui que:

- o tempo composto é uma inovação que se difunde ao longo do
século XV;

- enquanto existe concordância entre o particípio passado e o ob-
jecto directo, a construção não deve ser analisada como tempo com-
posto (Mattos e Silva 1981).
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Num estudo mais recente, elaborado a partir de um corpus repre-
sentativo do século XIII, a autora assume que “(...) dados referentes
à variação de concordância do PP de verbo transitivo e ao uso de
haver com PP de verbos não-transitivos, ergativos, são novos indi-
cadores empíricos que permitem recuar para a segunda metade do
século XIII a possibilidade de “tempos compostos” no português (...)”
(Mattos e Silva 1997: 280).

Contudo, e apesar de a autora referir explicitamente que a concor-
dância não é “(…) a característica que definirá o “tempo composto”
(…)” (Mattos e Silva 1997: 279), as suas conclusões têm de facto por
base apenas critérios morfo-sintácticos, em particular, a transitivida-
de do particípio passado e a concordância entre o particípio passado
e o objecto directo.

***

Se a análise de textos do século XIII que aqui se apresenta tivesse
apenas por base critérios morfo-sintácticos, as ocorrências de tempo
composto teriam muito pouca representatividade no corpus. Os dados
quantitativos relativos à concordância entre o particípio passado e o
objecto directo e à transitividade do particípio passado são apresen-
tados, respectivamente, nos Quadros 2 e 3.

Quadro 2 - Concordância entre o particípio passado e o objecto directo
TER HAVER TOTAL

 + concordância 11 20 31
 - concordância 1 1 2
 concordância neutra10 5 17 22
 verbos intransitivos/ sem OD - 3 3
 TOTAL 17 41 58
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Quadro 3 - Transitividade do particípio passado
TER HAVER TOTAL

 pp transitivo com OD 17 37 54
 pp transitivo sem OD 0 1 1
 pp intransitivo 0 3 3
 TOTAL 17 41 58

Estes dados permitem concluir que, com base nestes critérios,
encontrar-se-iam apenas cinco ocorrências de tempo composto: duas
construções sem concordância entre o objecto directo e o particípio
passado ((17)-(18)) e três construções com particípios passados in-
transitivos ((19)-(21)).

(17) Se alguu d(e)mandar outro en iuyzo e o demandador lhy
teu(er) forçado algu~a cousa, ben se pod(e) deffender de lly no~
responder (1280? FR)

(18) e depoys esto fez ome a maneyra de sa corte e como ((a si))
auya posto cabeça e começo, pose ao home a cabeça encima do
corpo e neella posse razo~(1280? FR) 11

(19) E plus li a custado uosa aiuda (1214? NT)
(20) ou se o achar cu~ sa molh(er) leua~doa p(er) força p(er)a

iazer cu~ elha ou aia iazudo cu~ elha (1280? FR)
(21) se ouu(er) a molh(er) fillos doutro marido e casar cu~ alguu

ome~, ((e)) qual quer delles ((ante que)) aya partido cu~ se(us) fi-
llos se fez(er) algu~a gaança co~ a parte dos fillos, quer seya mouil
quer reygamento, o padrasto ou a madrasta aya a meyadade das gaan-
ças, (1280? FR)

Contudo, uma observação mais atenta dos dados permite concluir
que os critérios morfo-sintácticos não podem ser usados per se para o
estabelecimento do contraste construção de tempo composto/cons-
trução resultativa, nomeadamente, porque parece não existir nenhum
conflito entre a construção de tempo composto e o acordo participial.
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Com efeito, Loporcaro (1998) sublinha que a relação entre a grama-
ticalização das perífrases verbais perfectivas e o acordo participial con-
duziu a consequências extremas no estudo dos tempos compostos nas
línguas românicas, uma vez que é atribuído ao acordo participial um
especial relevo diagnóstico para a definição das perífrases verbais per-
fectivas, assim como para a sua origem em diacronia. Segundo o autor,
a implicação é tradicionalmente equacionada nos seguintes termos:

- se há acordo do particípio passado com o objecto directo, a
perífrase não é (ainda, de todo) gramaticalizada;

- se o particípio passado é invariável, a perífrase é plenamente
gramaticalizada.

Ao assumir uma perspectiva simultaneamente diacrónica e sin-
crónica, Loporcaro desmonta esta argumentação tradicional, demons-
trando, por um lado, que a presença de acordo participial não implica
a persistência de uma perífrase resultativa (e.g. a concordância exibi-
da em Francês entre o particípio passado e o clítico, (10)) e, por outro
lado, que existem – ainda que raramente – variedades neolatinas que
mostram ausência de acordo participial em construções resultativas
(Loporcaro 1998: 5).

Embora negue a existência de implicações rígidas, Loporcaro de-
tecta uma correlação ampla, uma vez que são muitos os casos em que
efectivamente à presença/ausência de acordo participial correspon-
de uma diferença entre perífrase resultativa e tempo composto. Con-
tudo, considera que “(…) anche per le fasi antiche, della distinzione
strutturale fra le due classi di costrutti si deve giudicare altrimenti
che non in base alla presenza/assenza di accordo participiale.” (Lo-
porcaro 1998: 7).

Numa perspectiva diacrónica, parece assim mais coerente assu-
mir, não que é a emergência de um particípio passado invariante que
leva à reinterpretação da estrutura enquanto tempo composto (Ir-
men 1966), mas que existiu um período de transição em que o tempo
composto poderia ou não exibir um particípio invariável (Mato 2000).

Conclui-se, assim, que é plausível que a mudança semântica, em
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termos de tempo e aspecto, tenha precedido a mudança de traços
formais (Naro & Lemle 1977).

3. Valores aspectuais da construção ter/haver +
particípio passado

Da discussão apresentada na secção anterior, pode concluir-se que
os critérios morfo-sintácticos são insuficientes para o estabelecimen-
to do contraste entre tempo composto e construção resultativa.
Propõe-se, então, uma abordagem semântica dos dados, que tenha
em conta contrastes aspectuais/temporais, tais como: simultaneida-
de/anterioridade; perfectividade/imperfectividade.

3.1. Construções Resultativas
A análise do corpus evidencia uma nítida preferência pela ocorrên-

cia do verbo ter nas construções resultativas, como ilustram os exem-
plos (22)-(26):

(22) das armas e dout(ra)s dezimas q(ue) eu tenio apartadas en
tesouros per meu reino (1214 TL)

(23) It(em) mando a´a´ sse´e´ da yg(re)ia de S(an)ta M(ari)a de
Tuy o meu casal de Barcela, o q(u)al de mj~ ten aforado P(e)l(ae)z
An(ne)s (1299 HGP114)

(24) E se teendo a carta entrega morrer (1280? FR)
(25) faça~ a eles ent(re)gar todalas herdades as q(ua)es ||a||

esses Mo(esteiro)s e a essas Ejg(re)ias te~e~ e teuero~ filhados
delo te~po desse deg(re)do. (? CHP68)

(26) deuo dar a uos Pri´oressa (e) Conue~to da chelas vi´j´nti (e)
cinq(ui). m(a)r(avedi)s. da usada moeda uedra de port(ugaeses). da
t(e)rra daale~tei´o q(ue) de uos tyui´ arrendada por do(us) annos.
(1286 CHP039)

Estas construções exibem valores temporais/aspectuais que con-
trastam claramente com os valores das construções de tempo compos-
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to que ocorrem no corpus. Nos exemplos acima, a situação construída
implica que um certo processo ocorreu e resultou num determinado
estado. Este estado resultante tem um valor aspectual imperfectivo,
constituindo uma sequência de instantes que inclui o ponto de referên-
cia e, como tal, expressa um valor temporal de simultaneidade.

Considerando o primeiro dos exemplos apresentados, verifica-se que
a expressão da duratividade parece ser o valor predominante de ter.
Embora a interpretação deste exemplo sugira igualmente que o sujeito
sintáctico possui ou mantém o objecto num estado particular, a obser-
vação dos restantes exemplos sugere que ter pode funcionar como um
marcador aspectual de duração sem necessariamente implicar a inter-
pretação de posse.12  Nomeadamente, no exemplo (24), a paráfrase mais
adequada seria “X entregou a carta” e, como resultado, “a carta está
entregue”, em detrimento de “X possui a carta num estado particular”.

Neste sentido, Seifert (1930: 266) defende que, na construção
resultativa, tener é meramente um instrumento que liga os constituin-
tes da frase para expressar o interesse que o sujeito sintáctico tem no
nexo objecto-particípio. Por conseguinte, parece razoável considerar
que enquanto o particípio tem uma função predicativa resultativa, ter
é um marcador de localização que pode assumir diferentes interpre-
tações, mantendo o seu traço nuclear de duratividade.

O verbo haver também ocorre em construções resultativas, como
(27), ainda que com uma frequência muito menos significativa.

(27) Dizemos que os iudeus be~ possa~ guardar seus sabados
& as outras festas q(ue) manda a sa ley e q(ue) use~ todas as
outras cousas que han outorgadas p(er) S(an)c(t)a Eyg(re)ya e
pelhos reys. (1280? FR)

Neste caso, a interpretação de estado resultante é reforçada pela
ocorrência do constituinte “p(er) S(an)c(t)a Eyg(re)ya”. Este consti-
tuinte remete para o Agente do evento expresso pelo particípio pas-
sado, não sendo co-referente do sujeito sintáctico de haver.
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Assumindo a restrição proposta por Pottier (1961 apud Harre
(1991)), numa estrutura de tempo composto a unidade funcio-
nal e semântica dos elementos exige identidade entre o sujeito
de haver e o sujeito do particípio passado. Pelo contrário, numa
construção resultativa esta identidade não é obrigatória, como
ilustra o exemplo (27).

3.2 Construções de tempo composto
A análise do corpus evidencia uma nítida preferência pela ocorrên-

cia do verbo haver nas construções de tempo composto, como ilus-
tram os exemplos (28)-(32):

(28) Depoys que algue~ fez(er) sa manda, quer seendo enfermo
quer saao, e depoys fez(er) outra mannda en qual tempo quer seya e
daquellas cousas que p(ri)meyro auya mandadas tolh(er), ualha a
prestumeyra manda. (1280? FR)

(29) Et out(r)ossi eu Rod(r)igo Ean(n)es sobr(e)d(i)c(t)o co~
Fflore~ça Domi~guiz, […] por nos & por toda nossa uoz vendemos
a uos don Anrriq(ue), […] q(u)anto h(e)rdame~to eu Fflore~ça
Domi~guiz y auia & de dereyto podia auer en esse couto sobr(e)
d(i)c(t)o de p(ar)te de ma madre, o qual h(e)rdame~to eu auia ya
vendudo a este sobr(e) d(i)c(t)o Rodrigo Ean(n)es (1289 HGP)

(30) E se pella uentura o s(er)uo uendudo auya feyto alguu mal
ou alguu dano, o que o (con)parou, se o non sabia, torneo aaquel
(1280? FR)

(31) sobrelos coutos e herdam(en)tos de Antoa´a´ e de Aua~ca e
de Arouca essa Abbadessa e o Co~uento d’ aRouca s’ agrauaro~ de
mj~ en mha corte por essa dema~da e por enbargo q(ue) llis fazia;
sobre esses coutos e sobre esses h(er)dam(en)tos q(ue) llis auya da-
dos e coutados p(er) mhas cartas. (1274 CA21)

(32) Outrosy mandamos que se omen sen memoria ou sen
syso ou que no~ aya ydade ou q(ue) aya feyta t(ra)yçon a al rey
(1280? FR)
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Contrastivamente, ter apresenta apenas duas ocorrências de tem-
po composto:

(33) Se alguu d(e)mandar outro en iuyzo e o demandador lhy
teu(er) forçado algu~a cousa, ben se pod(e) deffender de lly no~
responder (1280? FR)

(34) ata que o entrege daq(ui)llo q(ue) lhy teu(er) forçado e non
entre en iuyzo cono forçador ameos de seer entregado. (1280? FR)

Nestes exemplos, haver + particípio passado é marcador da cons-
trução de uma situação singular com valor aspectual perfectivo. Em
todos os casos é construído um valor temporal de anterioridade rela-
tivamente a um ponto de referência (localizado ou não relativamente
ao momento de enunciação). Este valor de anterioridade relativa-
mente a um evento passado é marcado, implícita ou explicitamente,
pelas formas linguísticas que ocorrem nos enunciados.

Assim, considerando o exemplo (28), verifica-se que a constru-
ção de uma sequencialidade de acontecimentos, aspectualmente de-
limitados, marcada pelas formas “Depoys que (…) e depoys”, con-
duz, num segundo momento, a uma relação de ordem entre esses
acontecimentos. O valor de anterioridade de um acontecimento rela-
tivamente a outro, também anterior, é explicitamente marcado pela
ocorrência do advérbio temporal “p(ri)meyro”, associado ao Pretéri-
to mais-que-perfeito Composto “auya mandadas”.

Noutros casos, é a inter-relação entre os valores construídos pelos
tempos gramaticais que torna evidentes o aspecto perfectivo e o valor
de anterioridade construídos por haver + particípio passado. É o que
acontece em (29), onde o acontecimento “auia vendudo” é localizado,
com um valor de anterioridade, em relação a um acontecimento perfor-
mativo, expresso pela forma do Presente do Indicativo, “vendemos”,
que se refere à venda registada no documento. Refira-se ainda que os
valores de perfectivo e de anterioridade são confirmados pela coocor-
rência do advérbio ‘ya’. Nesta sequência, o acontecimento é apresenta-
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do como um intervalo fechado e ‘ya’ marca a construção de uma dis-
tância do acontecimento em relação ao ponto de referência.

A construção de um valor de anterioridade relativamente a um
evento passado pode também ser observada em (30) e (31). Nestes
exemplos, são as formas de PPS “(con)parou” e “agrauaro~” que
justificam a ocorrência do Pretérito mais-que-perfeito “auya feyto” e
“auya dados e coutados”.

Relativamente aos exemplos em que haver e ter surgem no Conjun-
tivo, (32)-(34), e fazendo abstracção dos valores modais construídos,
cuja descrição ultrapassaria os limites desta análise, as formas assu-
mem os valores temporais/aspectuais descritos, embora se situem
num plano disjunto do momento de enunciação, ou seja, no domínio
do hipotético e do eventual.

Ainda que com pouca representatividade no corpus, surgem tam-
bém construções de tempo composto em que o verbo auxiliar se en-
contra no Presente ou no PPS, como em (35)-(38):

(35) E plus li a custado uosa aiuda (1214? NT)
(36) eu Joh(an) Ean(e)s ia d(i)c(t)o p(er) esta mya & d(e) meus

yrma~os ((L16)) & p(er) out(r)a q(ue) ey (con)p(r)ada eu & meu
yrma~o (1269 HGP)

(37) tornelhy a soldada dubrada daquel ano se a recebeo. E se a
no~ ouue recebuda de´lhy outro ta~to (1280? FR)

(38) torne aaq(ue)l senh(ur) que leyxa, as armas e os cauallos que
del auia e q(ua)nto del teue, saluo as soldadas que ouue s(er)uidas.
(1280? FR)

A constatação mais imediata é a de que, em contextos equivalentes aos
das construções apresentadas em (35)-(38), ocorreria no Português Actual
o PPS. Ou seja, quer haver ocorra no Presente quer ocorra no PPS, não há
dúvida quanto à construção de uma ocorrência singular e de um valor
temporal de anterioridade.13  Coloca-se, no entanto, a questão de saber se
existe algum contraste na significação construída por estas formas.14
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A resposta a esta questão exigiria uma análise detalhada do siste-
ma verbal do Português Antigo, tarefa essa que não se enquadra no
âmbito deste trabalho. Em particular, seria fundamental o desenvol-
vimento de um estudo que permitisse caracterizar, numa perspectiva
diacrónica, a inter-relação e os valores construídos pelos diferentes
tempos gramaticais.

Pode, no entanto, avançar-se como hipótese que, nos exemplos
apresentados, haver + particípio passado associa a uma situação per-
fectiva e anterior o valor de “current relevance”.15  A “current rele-
vance” estaria relacionada com o momento de enunciação nos casos
em que o verbo se encontra no Presente, (35)-(36), e com um ponto
de referência anterior ao momento de enunciação, quando o verbo
ocorre no PPS, (37)-(38).

Neste sentido, assume-se que no século XIII a construção ha-
ver + particípio passado pode ter exprimido um valor aspectual de
perfeito16  semelhante ao de outras línguas românicas (cf. secção
1). Sendo a ocorrência destes tempos compostos no corpus enten-
dida como uma forma de expressar um acontecimento anterior
com valor de perfeito, fará, então, sentido equacionar a hipótese
de o PPS ter exprimido fundamentalmente, pelo menos no século
XIII, um valor perfectivo.17

Esta possibilidade de haver + particípio passado ter construído
um valor aspectual de perfeito pode, segundo Squartini (1998), tam-
bém ter sido partilhada posteriormente pelo verbo ter. Segundo o au-
tor, existem alguns exemplos, como os apresentados em (39)-(40),
que sugerem essa possibilidade.

(39) Estamdo em Bragaa Vaasco Lourenço… depois que perdo
Neyua como teendes ouuido (Fernão Lopes, Crónica del Rei Dom Jo-
ham I, C. séc. XV)

(40) Do Príncipe, que Deus guarde, tenho já dado as novas a V.
Exª (A. Vieira, Cartas, 1626 a 1647)
(Squartini (1998: 160) apud Harre (1991: 144))
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4. Considerações Finais
A análise dos textos do século XIII que constituem o corpus

permitiu demonstrar que os verbos ter e haver ocorrem em cons-
truções de tempo composto. Note-se a este respeito que Ribeiro
(1996) já anunciara a possibilidade de o verbo haver poder ocor-
rer como auxiliar de tempo composto: “As observações acima
nos permitem certas especulações sobre o estatuto de auer no
PA, como por exemplo, a de que auer já podia ocorrer como um
auxiliar temporal nas construções com PtP de qualquer tipo de
verbo desde os primeiros textos escritos em português (...)” (Ri-
beiro 1996: 366).

Contudo, nas construções de tempo composto, observa-se uma
tendência bastante acentuada para a ocorrência do verbo haver (38
ocorrências) em detrimento do verbo ter (2 ocorrências). Ou seja,
na maioria dos exemplos, haver + particípio passado ocorre em
construções de tempo composto, exprimindo um valor aspectual
perfectivo e assumindo, em alguns casos, um valor de perfeito.

A análise dos textos permitiu ainda concluir que ter e haver
podem ocorrer em construções resultativas, havendo contudo
uma clara preferência para a ocorrência de ter nesta construção.
Nestes casos, observa-se a construção de um valor aspectual
durativo e imperfectivo, registando-se a ocorrência preferencial
do auxiliar no Presente do Indicativo.

Por outro lado, a análise corroborou a proposta de alguns auto-
res (Loporcaro 1998; Mato 2000; Ribeiro 1996; Harre 1991) quanto
à inexistência de uma co-relação entre a concordância participial
e a ocorrência de tempo composto. Ou seja, no estabelecimento
do limite a quo para o surgimento dos tempos compostos, os crité-
rios morfo-sintácticos (como a concordância participial) não po-
dem constituir per se um critério para a (não) ocorrência de tempo
composto. Conclui-se, assim, que a mudança semântica de valo-
res aspectuais/temporais terá precedido a alteração dos traços
morfo-sintácticos na construção de tempo composto.
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Deste modo, o ponto de partida para a análise da construção ter/
haver + particípio passado deve ser a descrição da sua especificidade
ao nível da construção de valores para as categorias tempo e aspecto
e não uma descrição assente em contrastes morfo-sintácticos.

A descrição do corpus tendo por base a análise dos valores tempo-
rais e aspectuais construídos permitiu concluir, para além dos aspec-
tos já mencionados, que o valor perfectivo das construções em que
ocorre haver, assim como o valor imperfectivo das construções em
que ocorre ter, decorrem do contraste aspectual entre os dois verbos.

É neste contexto que o valor imperfectivo do Pretérito Presente do
Português encontra uma explicação. No entanto, seria necessária uma
análise mais detalhada das fases intermédias de mudança linguística para
estabelecer um percurso de desenvolvimento deste tempo composto.

Aceito em outubro de 2004.
Foi mantida a grafia vigente em Portugal.
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1 O estudo destes textos foi elaborado a partir do Corpus Informatizado do Português
Medieval - Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Agradecemos à
coordenadora do projecto, Professora Doutora Maria Francisca Xavier, o facto de
nos ter disponibilizado as concordâncias dos verbos ter e haver, que estiveram na base
da elaboração do Dicionário de Verbos Portugueses do século XIII (Xavier et alii 1999). Os
exemplos são apresentados com a indicação de data e de uma sigla que identifica o
texto/edição de onde foram retirados. A correspondência entre textos/edições é:
TL - COSTA, Avelino de Jesus da (1979) “Os mais antigos documentos escritos em
português. Revisão de um problema histórico-linguístico.” Revista Portuguesa de His-
tória, T.XVII, Coimbra, pp. 263-340.
NT - CINTRA, Luís Filipe Lindley (1990) “Sobre o mais antigo texto não literário
português: “A Notícia de Torto” (leitura crítica, data, lugar de redacção e comentário
linguístico)”, Boletim de Filologia, XXXI, pp. 22-77.
CA - DUARTE, Luiz Fagundes (1986) Os documentos em Português da Chancelaria de D.
Afonso III, Lisboa, FLUL, Dissertação de Mestrado (não publicado).
FR - FERREIRA, José de Azevedo (1987) Afonso X. Foro Real. Edição, Estudo Lingu-
ístico e Glossário, vol.1, Lisboa, INIC.
FG - GARVÃO, Maria Helena (1992) Foros de Garvão. Edição e Estudo Linguístico,
Lisboa, FLUL, Dissertação de Mestrado (não publicado).
CHP - MARTINS, Ana Maria (1994) Clíticos na História do Português. Apêndice docu-
mental, vol.2, Lisboa, FLUL, Dissertação de Doutoramento (não publicado).
HGP - MAIA, Clarinda de Azevedo (1986) História do Galego-Português; estudo lingu-
ístico da Galiza e do noroeste de Portugal desde o século XIII ao XVI (com referência ao Galego
Moderno), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian; Junta Nacional de Investigação
Científica e Tecnológica.

2 No Português Actual haver restringe-se aos seguintes contextos: expressões adverbiais
de tempo, futuro perifrástico (haver de) e predicação de existência.

3 No Português Actual, ao contrário do que sugerem Squartini & Bertinetto (2000:
410), esta construção distingue-se claramente das construções de tempo composto,
quer pelas suas características morfo-sintácticas, quer pelas suas propriedades semân-
ticas. Por conseguinte, neste trabalho são consideradas, do ponto de vista sincrónico,
como construções independentes.

4 Para a discussão dos exemplos que escapam à rigidez desta definição veja-se, entre
outros, Campos (1984), Squartini (1998).

5 Agradecemos à Professora Doutora Ana Maria Martins a sugestão deste termo.
6 O contraste entre a construção resultativa e a construção de tempo composto parece
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não ser muito evidente para os falantes do romeno. Para além disso, a construção
resultativa parece ser muito pouco frequente e evidenciar fortes restrições relativa-
mente ao tipo de verbo que nela pode ocorrer (agradecemos esta informação a um
dos revisores anónimos da revista).

7 Estes tempos gramaticais, apesar de expressarem um valor perfectivo de base, assu-
mem em cada língua funcionamentos distintos, por exemplo: no Castelhano “(…)
expresses the archetypal present perfect value of past action with present relevance”
(Harris 1982: 50); no Francês, para além do valor de perfeito, “(…) also expresses the
preterial or aoristic functions, while the SP [Simple Past] is restricted to ‘formal
registers’” (Squartini & Bertinetto 2000: 406).

8 Segundo Ferreira (1981), haver refere-se à posse inalienável e ter refere-se à posse
contingente, que não é adquirida por herança. O autor faz remontar ao século XII a
distinção entre o significado de tenere, como posse ‘in feudo’, e habere, como posse
por ‘herencia’, mencionando que tal distinção reflecte o novo sistema sócio-político,
i.e., a sociedade feudal.

9 De acordo com Campos (2000), o Pretérito Perfeito Simples “(…) qui est devenu
largement prépondérant, exprime aujourd’hui soit la valeur d’aoriste [ele chegou às
duas horas], soit la valeur de parfait [ele já chegou]”. Será interessante sublinhar que
o valor de perfeito é geralmente marcado nas outras línguas românicas pela forma de
tempo composto (cf. nota 7).

10 A designação ‘concordância neutra’ refere-se às ocorrências em que não há marcas
morfológicas de concordância, i.e., aos casos em que o SN exibe os traços de mascu-
lino singular.

11 É de notar que, nestes dois exemplos, a não concordância participial coincide com a
ordem particípio passado - objecto directo. Segundo Smith (1995: 166), a concor-
dância vai desaparecer primeiro nos contextos em que o objecto directo segue o
particípio passado, uma vez que neste contexto tem menos valor funcional do que
nos casos em que o objecto directo precede o verbo.

12 Na análise destas construções, considera-se habitualmente um contraste entre um
uso lexical do verbo ter (verbo pleno) e o seu funcionamento como auxiliar. Neste
contexto, a noção de posse é geralmente contrastada com o esvaziamento semântico
associado à forma auxiliar. Ao analisar os valores semânticos de tener, Harre (1991: 96
ss) estabelece uma gradação de valores compatíveis com o valor lexical do verbo,
destacando, contudo, que nesta construção tener é essencialmente um marcador de
duração. Neste sentido, parece não se justificar que a identificação da construção
resultativa tenha por base apenas o valor de posse veiculado pelo verbo.

13 Esta descrição é recorrente na literatura (cf. Harre (1991), Nunes (1995), Bonfim
(2002)). Nomeadamente, Bonfim (2002: 126), ao analisar dados de fins do século
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XIV, refere que “Diferentemente do uso actual, 34% das construções têm o verbo
haver no pretérito perfeito do indicativo. Tais estruturas equivalem a um pretérito
perfeito simples.”.

14 Considerando este contraste, Huber [1933] (1986) usa duas designações distintas
para estes tempos compostos. Quando o auxiliar está no presente, a perífrase é
designada como “Perfeito Composto”; quando o auxiliar está no PPS, a perífrase é
designada como “Definido Anterior (= passé antérieur francês)”.

15 A noção de “current relevance” é entendida como a expressão da relação entre uma
situação anterior e a relevância do seu estado resultante no momento presente. Neste
sentido, aproxima-se do valor aspectual de perfeito, na acepção geral proposta por
Comrie (1976).

16 Esta descrição é sustentada pela própria emergência do tempo composto, uma vez
que, embora a construção habere + particípio passado tivesse originalmente a função
de marcar aspecto perfectivo, o novo paradigma habeo factum, “(…) expressing
analytically as it did the two principal components of the meaning of any present
tense within a perfective aspect, was perhaps singularly liable to be reinterpreted as
having primarily a temporal value, to wit ‘present relevance’.” (Harris 1982: 48).
Neste sentido, Benveniste [1960] (1966: 205) sugere que “(…) l’ancien perfectum
feci, libéré de l’expression du parfait, a pu se maintenir comme aoriste.”.

17 Mais tarde o Português tomou uma orientação distinta das outras línguas români-
cas, perdendo a possibilidade de expressar o valor de perfeito através da perífrase
haver (Presente) + particípio passado e alargando concomitantemente as proprieda-
des semânticas do PPS, que é hoje marcador dos dois valores aspectuais (cf. nota 9).


