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RESUMO 

 

Nesta dissertação, tratamos da gramaticalização do pretérito perfeito composto em 

Língua Portuguesa. Abordamos a mudança linguística, partindo da correlação forma(s)-

função(ões) em dois eixos de análise: (i) o continnum  de gramaticalização de ter/haver 

(pleno) + particípio adjetival > ter/haver (auxiliar) + particípio verbal e (ii) a variação 

linguística na codificação do tempo passado perfectivo anterior ao momento da fala. 

Duas abordagens teóricas embasam a pesquisa: o Funcionalismo linguístico, voltado à 

gramaticalização e a Teoria da Variação e Mudança Linguística, estabelecendo, dessa 

forma, um modelo sociofuncionalista de investigação. Para isso, utilizamos narrativas 

em prosa dos séculos XV, XVI e XVII, período de transição e fixação da Língua 

Portuguesa. No que concerne à gramaticalização, foram investigados os parâmetros de 

gramaticalização de Lehmann (2002[1985]) – Integridade, Paradigmaticidade, 

Variabilidade paradigmática, Escopo, Conexidade, Variabilidade sintagmática – a 

modalidade, o tempo em relação à referência e o tipo de verbo. No que diz respeito à 

variação, foram analisados a modalidade, o aspecto, a natureza semântica dos 

argumentos, o tipo de verbo, a referência temporal – textual e o período histórico. 

Desses fatores mostram-se relevantes para o condicionamento a relação entre tempo e 

referência, a natureza semântica do sujeito, o aspecto e o período histórico. Essa 

proposta se mostra relevante, porque, além de atestar o uso o pretérito perfeito 

composto ao longo da história da linguística do Português como as pesquisas anteriores 

sobre o tema, investiga os fatores que condicionaram a mudança de ter/haver + 

particípio passado sob a ótica sociofuncionalista. 

 

Palavras-chave: Pretérito perfeito composto, Gramaticalização e Variação Linguística. 
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ABSTRACT 

 

In this dissertation, we deal with the grammaticalization of past tense compound in 

Portuguese. We discuss linguistic change, based on the correlation form(s)-function(s) 

in two lines of analysis: (I) the grammaticalization continuum of to have/there to be 

(full) + adjectival participle > to have/there to be (auxiliary) + verb participle and (ii) 

the linguistic variation in coding the perfective past tense before the moment of speech. 

Two theoretical approaches base the research: the linguistic Functionalism, focused on 

grammaticalization, and the Theory of Linguistic Variation and Change, establishing 

thus a socio-functionalist research model. For this, we used narratives in prose from the 

XV, XVI and XVII centuries, Portuguese transition and fixation moment. Regarding 

grammaticalization, we investigated Lehmann’s (2002[1985]) grammaticalization 

parameters - Integrity, Paradigmaticity, Paradigmatic Variability, Scope, Bondedness, 

Syntagmatic Variability - modality, reference time and verb type. Regarding variation, 

we investigated modality, aspect, semantic nature of arguments, type of verb, time and 

textual reference and the historical moment. Out of these factors, the ones shown as 

relevant for conditioning were time and reference relation, semantic nature of the 

subject, aspect and historical moment. This proposal is relevant because, besides 

attesting the past tense compound use made throughout Portuguese history as previous 

research has done on the topic, it investigates the factors that condition to have/there to 

be + past participle change from the socio-functionalist viewpoint. 

 

Keywords: Past perfect compound, Grammaticalization and Linguistic Variation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em um sistema linguístico, novas funções surgem para explorar formas já 

existentes e novas formas para funções já existentes, prova de que a gramática está em 

constante mudança, como propõe Hopper (1991), ao apontar o caráter emergente da 

gramática de uma língua. A partir dessa constante transformação, deve-se admitir, 

conforme Givón (1995), a não existência de relações biunívocas entre formas e funções, 

pois, no processo de mudança linguística, pode ocorrer expansão de sentido, originando 

alterações na mensagem. Desse modo, estratégias linguísticas comunicativamente 

motivadas em sua origem podem tornar-se comunicativamente opacas, devido ao efeito 

cumulativo da mudança histórica ou a empréstimos de outras estratégias usadas em 

domínios funcionalmente relacionados. À mudança linguística soma-se o encaixamento 

na estrutura social, uma vez que mudanças em uma língua nada mais são que reflexos 

de seus sujeitos histórico-sociais. 

  Esta Dissertação trata da mudança linguística, tendo como tema principal a 

gramaticalização do pretérito perfeito composto do Português em narrativas dos séculos 

XV, XVI e XVII sob a perspectiva sociofuncional. Abordamos, ainda, ao longo desse 

período, as variantes do pretérito perfeito composto na codificação do aspecto 

perfectivo
1
 em tempo pretérito. 

 A volta a um estágio anterior da língua para encontrar uma possível explicação 

para eventos do presente fundamenta-se no Princípio da Uniformidade (LABOV, 2008 

[1972]), segundo o qual as forças que atuam no presente em uma língua são as mesmas 

que atuaram no passado. Utilizando esse princípio como ponto de partida, observamos 

que, atualmente, o pretérito perfeito simples é, geralmente, caracterizado como uma 

ação concluída, sendo, dessa forma, interpretado como o tempo verbal em que o 

momento do evento é anterior ao momento da fala e esse momento da fala é o momento 

de referência da ação verbal. E o pretérito perfeito composto é caracterizado como uma 

ação que se produziu em um certo passado que exprime, geralmente, repetição de um 

ato ou a sua continuidade até o presente (CASTILHO (1966), CUNHA; CINTRA 

(2001) e ILARI (1997)). 

                                                 
1
 Aspecto que diz respeito à fase de completamento da situação, de acordo com Travaglia (1994), 

conforme vermos em nosso referencial teórico.  
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Assim, a partir da codificação atual do pretérito perfeito composto, a nossa pesquisa 

propôs-se a fazer um estudo descritivo, interpretativo e analítico de quais valores esse 

tempo verbal assume na gramática durante o percurso histórico da Língua Portuguesa, 

compreendido entre os séculos XV e XVII. Assim, propusemo-nos a voltar ao 

português arcaico para investigar os tempos verbais compostos formados com os 

auxiliares ter e haver e, dessa forma, explicar os fatores condicionantes ao uso do 

pretérito perfeito composto. Nessa investigação, observamos a perífrase ter/haver/ser no 

presente + particípio passado ao longo da formação do pretérito perfeito na nossa 

língua. A partir daí, analisamos, em um primeiro momento, a mudança semântica em 

paralelo à mudança de categoria de ter/haver (pleno) + particípio adjetival para 

ter/haver/ser (auxiliar) + particípio verbal. Em seguida, observamos o estágio de 

variação linguística na codificação do aspecto perfectivo no tempo pretérito anterior ao 

momento da fala.  

 Nossa pesquisa centra-se nos séculos XV, XVI e XVII. Desse modo, o nosso 

corte histórico pretendeu mostrar a perífrase em questão em três estágios: (i) no 

português arcaico, em que ter codifica posse e o particípio é adjetivo que concorda com 

o objeto do verbo ter; (ii) no período que compreende o final do século XV e meados do 

século XVI, em que se acredita haver variação de concordância entre o particípio 

adjetival e o objeto direto do verbo ter e (iii) no português moderno, em que o pretérito 

perfeito composto apresenta um campo de codificação semelhante ao uso atual, isto é, 

com os valores iterativo e durativo. 

Esse estágio intermediário foi hipotetizado por Barbosa (2008), contudo não 

comprovado em seus estudos, uma vez que seu corpus foi constituído de textos que 

contemplaram apenas o português do século XVI ao século XX. Nossa pesquisa 

pretende comprová-lo pautada em dados (empíricos) remanescentes do século XV e da 

primeira metade do século XVI, período de transição e implementação da mudança. 

 Optamos em partir do século XV para mantermos um equilíbrio quantitativo entre 

os séculos, os períodos históricos e a correlação forma(s)-função(ões). Dessa forma, foi 

traçado o espaço temporal de um século para o período de vigência do Português 

Arcaico (século XV), um século para a codificação do aspecto perfectivo (século XVI) e 

um século para a codificação do aspecto imperfectivo. Esse último período foi traçado, 

a partir de estudos anteriores sobre o tema, como os de Coan (2003) e Barbosa (2008), 

em que o pretérito perfeito composto é visto com codificação semelhante à atual. 
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Com base nisso, o capítulo primeiro traz um panorama das funções codificadas pelo 

pretérito perfeito composto sincrônica e diacronicamente sob a perspectiva normativa e 

sob a perspectiva linguística. Apresentamos, ainda, considerações interlinguísticas sobre 

os tempos compostos, uma vez que, em Língua Portuguesa, o pretérito perfeito 

composto tem comportamento peculiar se comparado às demais línguas românicas. 

 A análise proposta nessa Dissertação está pautada em dois referenciais teóricos: 

o Funcionalismo, voltado para a gramaticalização e a Teoria da variação e Mudança 

linguística. O capítulo segundo expõe o nosso posicionamento sociofuncional, em torno 

de dois eixos que conjugam as propostas teórico-metodológias das duas teorias de base, 

a gramaticalização/mudança e as camadas/variação. Ainda dentro da proposta 

sociofuncional, o capítulo terceiro trata do verbo, das suas categorias e das 

peculiaridades de sua gramaticalização, uma vez que acreditamos serem as categorias 

Tempo, Aspecto, Modalidade e Referência a força motriz que ocasionou a mudança do 

pretérito perfeito composto. 

 No capítulo quarto, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados na 

escolha do corpus e na análise dos dados. Este capítulo divide-se em três seções: a 

primeira corresponde à escolha dos textos, a seguinte às etapas de análise: a) a 

gramaticalização de ter (pleno) + particípio adjetival > ter (auxiliar) + particípio verbal 

e b) o envelope de variação, composto pela variável tempo passado perfectivo anterior 

ao momento de fala e pelas seguintes formas variantes: ter (presente) + particípio; haver 

(presente) + particípio; ter (pretérito perfeito) + particípio; haver (pretérito perfeito) + 

particípio e ser (presente) + particípio de verbos intransitivos e ergativos
2
. A terceira 

seção trata da análise estatística dos dados realizada no programa GOLDVARB X. 

 Por fim, os dois últimos capítulos dizem respeito à análise dos dados. A partir 

dos dados, no quinto capítulo, testou-se cada um dos fatores controlados, a saber, na 

etapa de gramaticalização, a) os parâmetros paradigmáticos – Integridade, 

Paradigmaticidade e Variabilidade Paradigmática; b) os parâmetros sintagmáticos – 

Escopo, Conexidade e Variabilidade Sintagmática; c) a modalidade, d) o tempo em 

relação à referência e e) o tipo de verbo. No capítulo sexto, destinado ao estágio de 

variação, testou-se a) a modalidade, b) o aspecto, c) a natureza semântica dos 

argumentos, d) o tipo do verbo e e) a referência temporal-textual, a fim de 

                                                 
2
 O ergativo exclui o acusativo e é o caso do sujeito dos verbos transitivos empregados intransitivamente. 
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comprovarmos ou refutarmos nossas hipóteses. Após este procedimento, retomamos as 

teorias de base para explicar as ocorrências do pretérito perfeito composto. 

 Em nossas considerações finais, retomamos os resultados de nossa pesquisa e, a 

partir deles, propomos outros estudos que deem conta das lacunas deixadas por nós, 

como (i) a ampliação dos estudos sociofuncionalistas e histórica aos demais tempos 

compostos; (ii) o estudo da mudança modal n gramaticalização dos tempos compostos; 

(iii) estudo de outras perífrases na perspectiva diacrônica, como as formadas pelo 

auxiliar ir, a partir da abordagem sociofuncionalista e (iv) a investigação do pretérito 

perfeito composto como marca de autoria e referenciação textual no gênero prosa 

histórica, pela Análise do Discurso e pela Linguística Textual, respectivamente. 

 Apesar de ser o pretérito perfeito composto bastante discutido na literatura 

linguística por autores como Ribeiro (1993), Matos e Silva (2000), Ilari (2001), 

Almeida (2006) e Barbosa (2008), nossa proposta teórico-metodológica pretende dar 

conta de suprir as lacunas deixadas por eles. Por exemplo, Matos e Silva (op. cit.) atesta 

a presença dos tempos compostos no Português Arcaico, contudo não correlaciona 

fatores condicionantes para o uso desses tempos. Dos autores supracitados, apenas 

Almeida (op. cit.) e Barbosa (op. cit.) apresentam fatores condicionantes, esta destaca o 

grau de formalidade dos textos analisados, enquanto aquela destaca o contexto 

discursivo. Dessa forma, tendo essas pesquisas anteriores como base e sob a perspectiva 

sociofuncionalista, nossa pesquisa mostra-se relevante, pois, além de atestar o uso do 

pretérito perfeito composto em diferentes períodos da Língua Portuguesa, investigamos 

os fatores que condicionaram a mudança linguística de ter + particípio, tanto no que diz 

respeito à gramaticalização, quanto o que diz respeito à variação. 

Acreditamos que, com os resultados de nossa pesquisa, as mudanças linguísticas 

sejam mais comumente estudadas e, a partir daí, haja uma nova perspectiva dos estudos 

dos fatos linguísticos. Pois, assim como Orlandi (1998), acreditamos no estudo da 

gramaticalização como identidade linguística de um povo. Uma vez que as mudanças 

em uma língua nada mais são que os reflexos dos sujeitos histórico-sociais. Por essa 

razão, acreditamos que todo estudo linguístico deva conjugar a estrutura linguística à 

estrutura social, pois, somente pautada neste ponto de vista, teremos argumentação 

suficiente para explicar a mudança linguística. 

Num sentido mais restrito, no que diz respeito à aplicação de nossa pesquisa, 

consideramos que o ensino de História da Língua Portuguesa deva ultrapassar as 

fronteiras dos Cursos de Letras, passando a ser alvo da formação profissional de cursos 
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universitários como História e Ciências Sociais, pois, como foi dito anteriormente, a 

compreensão das mudanças linguísticas é, por extensão, a compreensão de uma 

sociedade. Acreditamos, ainda, que o estudo da gramaticalização em curso possa e deva 

ser inserido nas aulas de gramáticas em nossas escolas de Ensino Fundamental e Médio, 

uma vez que cabe às aulas de Português a missão de formar sujeitos que entendam e 

reflitam sobre o funcionamento deste organismo vivo que é a língua. Dessa forma, não 

podemos nos restringir aos usos prescritos nos compêndios gramaticais. Devemos, pois, 

mostrar a língua em uso nas suas diferentes manifestações: itens antigos podem ganhar 

novos usos no dia-a-dia nos mais diferentes contextos, ocasionando, assim, mudanças 

de ordem semântica, morfossintática e discursiva. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

DO PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO 

 

Ó meu Pai, dá-me o direito 

De dizer coisas sem sentido 

De não ter que ser perfeito 

Pretérito, sujeito, artigo definido  

(Vander Lee) 

 

 

O pretérito perfeito composto, doravante PPC, é pouco explorado nas gramáticas 

normativas. A maioria dos compêndios gramaticais de Língua Portuguesa, ao tratar do 

PPC, apenas apresenta o modelo de conjugação sem uma descrição precisa de suas 

funções. A partir dessa limitação dos estudos normativos, este capítulo apresenta um 

panorama sincrônico e diacrônico do PPC nessa abordagem.  

Após o mapeamento desses estudos, que delimitam o campo de codificação do 

pretérito perfeito composto, partimos para uma análise interlinguística, visando à 

compreensão da formação dos tempos compostos nas diversas línguas românicas. Por 

fim, expomos as pesquisas linguísticas que investigaram as peculiaridades dessa forma 

e de seu uso em Português. Findada essa apresentação, apontaremos as lacunas deixadas 

por essas pesquisas no que diz respeito ao processo de gramaticalização
3
 do PPC. 

 

 

1.1. Das abordagens do pretérito perfeito composto na literatura normativa 

 

Na literatura gramatical sincrônica, quando descrito estabelecendo relação entre 

forma e função, o pretérito perfeito composto é analisado como tendo emprego distinto 

da forma simples, cabendo assim, para a forma composta, descrever um passado que 

exprime, geralmente, repetição de um ato ou sua continuidade até o presente. 

(CEGALLA (1980); CUNHA; CINTRA (2001); BECHARA (2004); AZEREDO 

(2008); PASCHOALIN; SPADOTO (2009)). 

 Entretanto, as gramáticas apresentam o PPC, prioritariamente, a partir de sua 

forma. Assim sendo, algumas dela, como as de Terra (1996), Rocha Lima (2005) e 

Paschoalin e Spadoto (2009) apenas apresentam o paradigma de conjugação desse 

tempo verbal composto. Luft (1989) sequer menciona essa forma verbal. Assim como 

                                                 
3
 O conceito de gramaticalização será abordado no capítulo segundo. 
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esse, Barros (1540)
4
, apontando como forma do “passado acabado, como quando disser: 

eu amei.” (p. 16).  

Desse modo, para caracterizar um verbo no PPC, as gramáticas identificam-no 

por sua forma, como exemplo citamos Cunha e Cintra (1985, p.390): 

Entre os TEMPOS COMPOSTOS da voz ativa merecem realce 

particular aqueles que são constituídos de forma do verbo ter (ou, 

mais raramente, haver) com o PARTICÍPIO do verbo que se quer 

conjugar, porque é costume incluí-los nos próprios paradigmas de 

conjugação. 

Eis os tempos em causa: 

1°) PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO. Formado do PRESENTE 

DO INDICATIVO do verbo ter com o PARTICÍPIO do verbo 

principal: 

 

Tenho cantado 

Tens cantado 

Tem cantado 

Temos cantado 

Tendes cantado 

Têm cantado 

 

Tenho vendido 

Tens vendido 

Tem vendido 

Temos vendido 

Tendes vendido 

Têm vendido 

 

Tenho partido 

Tens partido 

Tem partido 

Temos partido 

Tendes partido 

Têm partido 

 
QUADRO 1: Paradigma de conjugação do PPC (CUNHA; CINTRA, 1985, p.390) 

 

 Ao apresentarem apenas as características formais do PPC, os valores durativo e 

iterativo não são contemplados. Dessa forma, recebem o mesmo rótulo de pretérito 

perfeito formas como: 

 

(1) porque dizem que tens feito por Ella o que por outra nunca fizeste nem a ti 

comvynha de fazer. (Crônica troiana em lingoagem portuguesa, p.201) 

 

Notemos que, no exemplo acima, não há uma mesma interpretação semântica entre 

tens feito e fizeste. Com base nisso, autores como Castilho (1966), Cunha e Cintra 

(2001) e Ilari (1997) apontam distinção no emprego das duas formas do pretérito 

perfeito: a forma simples indica uma ação que se produziu em um certo passado, 

enquanto a forma composta exprime, geralmente, repetição de um ato ou a sua 

continuidade até o presente. 

                                                 
4
 O autor reconhece como tempo composto no passado, apenas o passado mais que acabado, ao destacar 

os verbos supridos por rodeio. Dessa forma, o autor define esse tempo verbal “como: Eu amara ou 

soprido per rodeo, dizendo: Eu tinha amado, per o qual rodeo demonstramos ter dado fim a obra” (p. 

17). Além desse, o autor destaca, como tempo composto, o tempo vindouro, formado pelo verbo haver 

+ de + particípio passado (p. 20). 
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Essa diferenciação de uso já era apontada na literatura gramatical diacrônica, 

Barboza (1830) diferencia a perífrase verbal ter + particípio em três tempos verbais 

distintos entre si e assim os define: 

 Presente Perfeito Relativo: Tenho sido é um presente perfeito relativo; porque 

não só nota um presente acabado, do qual não resta nada, mas também em 

respeito ao presente atual, em que estou falando. (p.105) 

 Particípio Perfeito: Sido, havido, estado, tido são adjetivos verbais indeclináveis, 

como os dos verbos adjetivos, que antigamente eram declináveis, e assim 

mesmo se combinavam na forma composta com auxiliar e na significação 

passiva.
5
 (p.109) 

 Pretérito Perfeito Absoluto: Tempo passado já acabado para a época atual. 

(p.216) 

Segundo o autor, os gramáticos erram quando apenas usam a diferença de 

simples e composto ao dar o nome pretérito perfeito às duas linguagens, como Li este 

livro e Tenho lido este livro. Advertindo sobre o uso das duas formas, diz: 

Posso dizer: Hoje, Esta semana, Este anno, Muitos annos tenho sido 

spectador de grandes acontecimentos. Mas não posso dizer de tempo 

algum pretérito, cuja ephoca tenha expirado antes do presente.  Não 

posso dizer: Hontem, A semana passado, Há dous annos tenho lido 

este livro, O século passado tem sido fértil em acontecimentos. Devo 

dizer: Li este livro, Foi fértil em acontecimentos. Comtudo nosso 

Grammaticos confundem em hum estes dous tempos. (BARBOZA, 

1830, p. 115) 

  

 Como formas do pretérito perfeito, Barboza (1830, p.216) indica as variantes Eu 

fui, Eu houve ou tive de ser e Eu estive sendo. Essas formas, diferentemente do presente 

perfeito relativo, são absolutas e indeterminadas, admitindo, desse modo, frases como: 

Agora fui sabedor ou soube, Esta manhã houve eu de ser presente ou de presenciar e 

Hoje estive presente. 

                                                 
5
 O autor trata da variação entre singular/plural e da perda de concordância do particípio. Assim, segundo 

o gramático, “nossos melhores Escriptores dizião: A honra que n’isso tendes ganhada, Os serviços que 

tendes feitos; dizemos nôs: A honra que tendes ganhado, Os serviços que tendes feito.” (BARBOZA, 

1830, p. 109) 



23 

 

 A diferença entre os usos do pretérito perfeito absoluto e do presente perfeito 

relativo estende-se ainda ao modo subjuntivo
6
, no qual não é admitido o uso, como em 

estimo que tenha vindo ontem, mas sim, Estimo que tivesse vindo ontem. 

Diferente de Barboza (1830), a variação linguística entre PPC e PPS do 

indicativo é apontada em Said Ali (1964, p.162), o autor refere-se a teve visto e viu 

como coisas que já foram idênticas, entretanto “o uso baniu por supérflua a forma mais 

longa, esquecida hoje”. 

Em abordagem oposta, Huber (1933) e Dias (1970) admitem as formas Eu amei 

e Eu tenho amado como aspectos diferentes de um mesmo tempo pretérito. Enquanto o 

primeiro detém-se na descrição das formas, o segundo divide o pretérito perfeito em 

pretérito perfeito definido, equivalendo à forma simples, e pretérito perfeito indefinido, 

equivalendo à forma composta. Como propriedades do pretérito perfeito indefinido, 

Dias (1970, p.189) elenca: 

a) Continuação ou repetição de uma ação desde certo momento que falamos; 

b) Também serve para exprimir que, no momento em que a pessoa fala, uma 

ação está consumada, com a idéia acessória de que não há possibilidade, 

necessidade, ou vontade de continuá-la (por outra, em contraposição ao que 

seria mister, ou poderia ainda se fazer), como em Tenho acabado, fieis, o 

meu discurso. 

Diante de tudo isso, observamos que a correlação entre forma e função do PPC é 

controversa na tradição gramatical. Barboza (1830), ao listar os exemplares que 

compõem o paradigma do pretérito perfeito não os associa ás categorias modalidade e 

aspecto
7
: tive de ser codifica modalidade deôntica e estive sendo apresenta codificação 

aspectual de duratividade em relação às formas fui e houve. Por questões como essa é 

que nossa pesquisa busca investigar as mudanças categoriais por que passou o PPC 

durante seu processo de gramaticalização, bem como a variação existente entre as 

formas que compõem seu paradigma. 

 

                                                 
6
 Atualmente, segundo Azeredo (2008, p.365), o pretérito perfeito composto do subjuntivo representa 

“representa o fato como concluído, situando-o num intervalo de tempo anterior a presente ou a 

futuro.” Dessa forma, são exemplos do PPC do subjuntivo: Todas as pessoas que tenham recebido 

uma senha serão atendidas ainda hoje. (anterior a presente) e Espero que os ingressos não tenham se 

esgotado quando chegar a nossa vez. (anterior a futuro). 
7
 Teceremos comentários sobre as categorias verbais no capítulo terceiro. 
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1.2. Das relações elações interlinguística dos passados compostos 

 

Em relação à evolução da forma habeo + particípio, as línguas românicas 

herdaram a forma composta para codificar passado. No Francês e no Italiano, as formas 

compostas, respectivamente, passe composé e passato prossimo, indicam anterioridade 

em relação ao presente. Já o Espanhol e o Português mantiveram um uso mais 

especializado da forma composta. Entretanto, o pretérito perfecto compuesto no 

Espanhol, diferente do Português, admite modificações temporais atuais, co-ocorrendo 

com expressões adverbiais, por exemplo, como em Este año há llovido mucho
8
. 

 No desenvolvimento das línguas românicas, a distribuição complementar entre 

os auxiliares ter/ haver e ser de acordo com o particípio passado, transitivo ou ergativo, 

permaneceu quase intacta no Francês e no Italiano modernos. No Espanhol, ocorreu a 

generalização de habere para todos os verbos do tempo composto. (RIBEIRO, 1993). 

Outro exemplo de expressão do passado composto é o Alemão, língua não-românica. O 

perfekt é formado pelos auxiliares haben ou sein mais partizip II e corresponde a um 

passado pontual. Essa relação interlinguística pode ser sistematizada e exemplificada 

conforme o quadro abaixo: 

Língua Forma Composta Exemplo 

Francês Passe composé 

Avoir ou être + particípio passado 

Tu as mangé? (Você 

comeu?) 

 

Italiano Passato Prossimo 

Avere ou essere + particípio passado 

Non sono andato a scuola, 

perchè ero malato (Não fui à 

escola porque estava doente). 

Espanhol Pretérito perfecto compuesto 

Haber + particípio passado 

¿Habéis trabajado en el 

domingo?(Vocês 

trabalharam no domingo?) 

Alemão Perfekt 

Haben ou sein + partizip II 

Ich habe einen Wagen 

gekauft (Eu comprei um 

carro). 

Português 

 

Pretérito Perfeito Composto 

Ter ou Haver+ particípio passado 

 

Tenho andado distraído. 

QUADRO 2: Relação interlinguística do passado composto 

 

                                                 
8
 Este ano tem chovido muito. 
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 Ainda sobre as particularidades do pretérito perfeito composto em Língua 

Portuguesa, Azeredo (2008, p.363) observa que “se trata de uma forma peculiar no 

grupo dos chamados tempos compostos e exclusiva
9
 da língua portuguesa no conjunto 

das línguas românicas.” 

 Entretanto Macambira (1974, p.229) caracteriza o pretérito perfeito como o 

pretérito que exprime a coisa concluída, porém, geralmente, associada com o presente. 

A partir dessa afirmação, o autor refere-se a Vi que você tinha razão e Vejo que você 

tem razão como, de certo modo, equivalentes. Dessa forma, concebe o perfeito “sem 

limite absoluto entre passado e presente” (p.230), mostrando que certos perfeitos 

estenderam seus usos ao  presente, como no: 

 Latim: menini (lembro-me), odi (odeio), coepi (começo), consuevi 

(acostumei-me); 

 Grego: ópôpa (vejo), akêkoa (ouço), mémona (penso), óida (sei); 

 Inglês: can (posso), dare (ouso), may (posso), must (devo), shall (devo), 

ought (devo), will (quero); 

 Alemão: darf (posso), kann (posso), muss (devo), mag (posso),  soll (devo). 

Estendendo essa concepção às formas compostas do Espanhol, do Francês, do 

Italiano, do Inglês e do Alemão, conforme exemplificado anteriormente, o autor afirma 

que, nessas línguas, o pretérito perfeito esconde a marca de presente no verbo auxiliar. 

Situação semelhante ao que ocorre com o pretérito perfeito do subjuntivo do português, 

em que não há uma forma simples, mas uma forma composta, em que a categoria 

gramatical é expressa pelo verbo ter, como em Não acredito que você tenha feito isto. 

No tocante ao pretérito perfeito composto do indicativo, Macambira (1974), 

assim como os demais autores, assinala o aspecto iterativo. Contudo, o autor chama a 

atenção para Amanhã já tenho terminado, em que o PPC tem valor de futuro, 

semelhante à construção latina Perii si me aspexerit
10

. 

 

 

 

                                                 
9
 Grifo nosso. 

10
 Estarei perdido se ele me vir. 
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1.3. Das abordagens do pretérito perfeito composto nas investigações linguísticas 

 

Diante de todas essas questões que envolvem o pretérito perfeito composto, 

várias pesquisas linguísticas, como as de Ribeiro (1993), Ilari (2001), Mattos e Silva 

(2003), Almeida (2006) e Barbosa (2008), por exemplo, tratam do tempo composto em 

português sincrônica e diacronicamente. Tais pesquisas descrevem e analisam a 

evolução do sistema verbal latino, em que a forma flexionada de verbos transitivos foi 

gradualmente substituída pela perífrase habere + particípio passado. Essa perífrase 

tornou-se produtiva em várias línguas românicas, variando na distribuição entre ter/ 

haver e ser, conforme mencionado acima. Nessa perspectiva diacrônica, comumente, é 

abordada a definição formal da gramaticalização do verbo auxiliar, sem a apresentação 

de motivações discursivas. 

Ribeiro (1993) investiga a evolução das formas ter, haver e ser na formação dos 

tempos compostos, a partir da Teoria dos Princípios e Parâmetros. Como a própria 

autora sugere, podemos sumarizar suas conclusões, no que se refere aos verbos ter e 

haver, da seguinte forma: 

 O verbo haver é um verbo pleno no latim. No português arcaico, já 

aparece em construções de posse, sendo nesse caso um auxiliar 

funcional, e ocorre, ainda, como auxiliar nas formas perifrásticas e em 

construções existenciais
11

. No português brasileiro contemporâneo 

falado, este verbo reduziu-se a um afixo gramatical de futuro. 

 O ver ter é pleno em português arcaico, concorrendo com haver em 

construções existenciais e como auxiliar nas perífrases perfectivas. 

Atualmente, todos esses contextos são ocupados pelo verbo ter. 

Mattos e Silva (2000) apresenta o tempo composto na fase final do período 

arcaico, isto é, meados do século XVI, utilizando como corpus a obra de João de 

Barros. A autora considera como forma arcaizante ter (pleno) + objeto direto + 

particípio adjetival e, como forma inovadora, ter (auxiliar) + particípio verbal. Além 

destas, a autora considera as ocorrências de ter (auxiliar) + particípio de verbo (-) 

                                                 
11

 Esses conceitos serão retomadosno capítulo três, em seção referente à gramaticalização dos grupos 

verbais. 
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transitivo e ser (auxiliar) + particípio de verbo (-) transitivo
12

, esta como forma 

arcaizante e aquela como forma inovadora. Em sua análise, Mattos e Silva (op. cit.) que 

o tempo composto apresenta baixa frequência de uso. Todavia, as formas inovadoras de 

ter + particípio são mais recorrentes que as arcaizantes. Sobre estas, pelo fato de João de 

Barros ter utilizado outros textos como referência para a narração de fatos históricos, 

existe a hipótese de que essas fontes tenham induzido o uso de formas arcaizantes pelo 

autor. Por fim, a autora conclui: 

Assim sendo, a gramaticalização de ter/haver como formador do 

tempo composto de qualquer tipo ultrapassa, no uso, os limites 

últimos do período arcaico, embora já exista na gramática do 

português
13

 - portanto, a possibilidade de sua seleção no uso 

(MATTOS E SILVA, 2000, p.5). 

 

 Ilari (2001) discute as singularidades semânticas do passado composto do 

português, partindo do posicionamento de Gonçalves Viana (final do século XIX) e 

Paiva Boléo (década de 1930), em que este apontava a interpretação durativa ao PPC, 

enquanto aquele atribuía a interpretação de repetição. Ilari (op. cit.), ao longo de seu 

artigo, elenca algumas interpretações para o PPC, como a) iteração, b) referência de um 

período que, começado no passado, alcança o momento de fala e, eventualmente, o 

ultrapassa e c) valor de continuidade. E, concluindo, afirma: 

(...) ao invés de tentar reduzir a duração à iteratividade de eventos 

simultâneos, ou vice-versa, precisamos buscar uma matriz capaz de 

aceitar dois tipos de eventos. Essa matriz não foi plenamente 

formulada, mas a necessidade de lidar da mesma forma com o 

discreto e com o contínuo aponta para a pesquisa uma direção muito 

precisa. (ILARI, 2001, p. 149) 

 

Sobre o processo de gramaticalização das perífrases com ter e haver em 

Português, Almeida (2006) verifica a gramaticalização gradual desses itens, concluindo 

que um dos fatores condicionantes dessa gramaticalização é o contexto discursivo. 

Segundo a autora:  

O contexto discursivo em que os verbos ter e haver estavam inseridos 

é um fator fundamental para discutir a questão da auxiliaridade: a 

presença do particípio concordante era favorecida quando o objeto 

direto fora previamente selecionado, ou seja, quando se localizava à 

esquerda do predicador. Nos contextos em que o objeto aparece 

depois da estrutura participial favorece a não-flexão e, por 

conseguinte, à formação do tempo composto, uma vez que há uma 

                                                 
12

 Vale ressaltar que Mattos e Silva (2000) não aborda apenas o PPC, mas todos os tempos compostos, 

como Ribeiro (1993) no estudo supracitado. 
13

 Referência à gramática de João de Barros. 
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maior integração entre ter e haver e a forma participial. (ALMEIDA, 

2006, p. 130). 

 

 Sob a perspectiva da Sociolinguística, Barbosa (2008) investiga a variação entre 

PPC e PPS, em textos epistolares dos séculos XVI e XX, no português brasileiro e no 

português europeu. Como fatores de controle, a autora utiliza o grau de formalidade dos 

textos, a telicidade do verbo, os valores aspectuais e a presença ou ausência de adjunto 

adverbial. A autora conclui que, já no século XVI, a forma simples e a forma composta 

do pretérito perfeito codificam valores específicos, o aspecto perfectivo, tanto no 

português europeu como no português brasileiro. No século XVI, o PPC codifica 

aspecto perfectivo apenas em textos [+] formais. A autora verifica, ainda, que o PPC é 

cada vez menos utilizado na modalidade brasileira. 

 A partir de seus resultados, Barbosa (2008, p.239) faz reflexões para 

investigações futuras das quais destacamos: (i) a realização de um estudo da forma 

composta do pretérito perfeito com auxiliar haver, investigando, a partir do português 

brasileiro, as funções dessa construção; (ii) a observação das origens das formas 

compostas por meio da gramaticalização dos auxiliares ter e haver em diferentes épocas 

do português brasileiro; (iii) a comparação entre o emprego do PPC e outras formas 

pretéritas; (iv) a análise, com mais afinco, dos graus de formalidade dos textos como 

fator de controle do uso do PPC e (v) a investigação de diferentes gêneros textuais como 

fator auxiliar na montagem de corpus, principalmente, para pesquisas em Linguística 

Histórica e Sociolinguística. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo, apresentamos, a partir de seu campo de codificação, o objeto de 

nossa pesquisa: o pretérito perfeito composto (PPC). Por isso, partiu-se da proposta das 

gramáticas normativas de Língua Portuguesa nas perspectivas sincrônica e diacrônica. 

A partir dessas abordagens, comparamos interlinguisticamente os tempos compostos e 

apresentamos resultados de pesquisas linguísticas dedicadas ao tema.  

 Como podemos ver, o pretérito perfeito composto é analisado, na maioria dos 

casos, por sua forma. Mesmo, ao ser(em) apontada(s) sua(s) função(ões), notamos que 

apenas uma merece destaque: a noção de tempo presente. Não havendo menção ao 

domínio funcional ao qual pertence. 

 Mesmo nas análises linguísticas, as lacunas nas diversas investigações são 

perceptíveis, principalmente, no que diz respeito à relação forma/função do pretérito 

perfeito composto. Além dessa relação, vemos que o estudo do PPC por uma única base 

teórica, quer a variacionista, que a funcionalista, não responde às diversas questões que 

ocasionaram a mudança linguística desse tempo verbal. 

Por tudo isso, no próximo capítulo, apresentaremos a base teórica utilizada por 

nós na investigação dos dados: o Sociofuncionalismo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DO SOCIOFUNCIONALISMO 

 

É o ponto de vista que cria o objeto. 

(Ferdinand Saussure) 

 

 

Neste capítulo apresentamos a proposta teórica que norteia a nossa pesquisa: o 

Sociofuncionalismo. Essa proposta teórica faz a interseção entre duas teorias: o 

Funcionalismo linguístico e a Teoria da Variação e da Mudança linguística. A opção por 

uma abordagem sociofuncionalista justifica-se pelo fato de o fenômeno aqui estudado 

envolver questões léxico-gramaticais, semântico-discursivas e sociais. Além disso, o 

processo de gramaticalização de ter (pleno) + particípio adjetival > ter (auxiliar) + 

particípio verbal e a variação linguística na codificação do aspecto perfectivo justificam 

nossa escolha. Dessa forma, no que se refere ao Funcionalismo, nossa investigação 

baseia-se no processo de gramaticalização do pretérito perfeito composto e, no que 

concerne à Teoria da Variação e Mudança Linguística, nossa investigação verifica a 

variação entre as variantes que formam o PPC, buscando os contextos que favorecem o 

uso de uma ou outra forma e observando a mudança em tempo real.  

 Para isso, apresentaremos a base teórica em três seções. A primeira seção aborda 

o Funcionalismo voltado para a gramaticalização. Com base em autores como Givón 

(1984, 1991 e 1995), Hopper (1991), Hopper e Traugott (1993), Lehmann (2002), 

Castilho (1997) e Casseb-Galvão  et al.(2007), essa seção tratará, a fim de dar conta dos 

estágios de gramaticalização, do princípio da unidirecionalidade e dos parâmetros de 

gramaticalização. Na segunda seção deste capítulo, apresentamos a Teoria da Variação 

e da Mudança linguística com base em Labov (1978, 1994, 2001 e 2008), Weinreich, 

Labov e Herzog (2006[1968]) e Tarallo (1997).  

Após a apresentação do Funcionalismo voltado para a gramticalização e da 

Teoria da Variação e da Mudança Linguística, a terceira seção deste capítulo conjuga 

essas duas teorias e apresenta o Sociofuncionalismo. Nessa apresentação, discutiremos 

os conceitos conciliáveis e os inconciliáveis das duas teorias de base. A partir dessa 

“conversa sobre as diferenças”
14

, delimitaremos o nosso ponto de vista em relação ao 

PPC. 

 

                                                 
14

 Termo proposto por Tavares (2003). 
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2.1. Gramaticalização 

 

 Partindo do pressuposto funcionalista que concebe a gramática de uma língua 

como emergente, abordar-se-á, nesta seção, o processo de gramaticalização. Processo 

esse comumente observado nas línguas em geral, uma vez que os sistemas estão em 

constante renovação, principalmente, no que diz respeito ao surgimento de novas 

funções para explorar formas já existentes no sistema linguístico e novas formas para 

funções já existentes. 

 Na Linguística Contemporânea, de acordo com Castilho (1997) e Casseb-Galvão 

et al. (2007), os estudos sobre gramaticalização podem ser classificados de acordo com 

o tipo de trabalho ou método abordado. Assim, Castilho (op. cit. p. 26), a partir de 

Heine e Reh, propõe três questões: 

(i) Quais são as unidades linguísticas investigadas: lexicais, gramaticais, 

semânticas ou discursivas? 

(ii) O que se entende por evolução: evolução das categorias gramaticais, no 

plano diacrônico? Emergência de categorias gramaticais e discursivas, no plano 

sincrônico? 

(iii) Em que consiste a complexidade semântica? 

A partir da resposta a essas questões, a gramaticalização pode ser tomada como 

processo ou como paradigma, do mesmo modo que pode ser abordada sob as 

perspectivas diacrônica ou sincrônica.  

Entendida como paradigma, a gramaticalização aborda o estudo de como formas 

gramaticais surgem e como são usadas. Entendida como processo, detêm-se na 

identificação e análise de itens que vão se tornando mais gramaticais. Em paralelo a 

isso, o fenômeno pode ser observado sob a perspectiva diacrônica, em que é investigado 

o modo como as formas gramaticais surgem e desenvolvem-se no sistema ao longo do 

tempo, ou sob a perspectiva sincrônica, em que são investigados os graus de 

gramaticalidade de uma forma linguística, a partir de sua mudança funcional sob o 

enfoque discursivo-pragmático. Também é interpretada, como possibilidade 

metodológica, a perspectiva pancrônica, isto é, a combinação das duas perspectivas 

acima mencionadas. Ainda dentro dessa diferenciação acerca das perspectivas 

sincrônica e diacrônica, há a distinção entre os termos gramaticização, entendido como 

o estudo das diferentes etapas do processo, concebidas no plano sincrônico e 

gramaticalização, entendida como produto final resultante da gramaticização, no plano 
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diacrônico. (CASTILHO, 1997; CASSEB-GALVÃO et al., 2007). Entretanto, o termo 

gramaticalização tornou-se o termo mais difundido para os dois fenômenos, conforme 

Caseb-Galvão et al. (op. cit.) e Castilho (op. cit.), posicionamento este também adotado 

por nós. 

Dessa forma, a gramaticalização, aqui abordada, deve ser entendida como a 

identificação e a análise de formas que se tornam mais gramaticais. Sob essa concepção, 

merecem destaque as diferenças existentes entre o estatuto gramatical e o estatuto 

lexical das formas linguísticas. No que diz respeito à interpretação dos termos lexical e 

gramatical, Casseb-Galvão et al. (2007, p. 17) dizem que estes são geralmente 

empregados para identificar uma ou outra categoria e, com base nesse argumento, 

definem: 

Assim, o predicado ser lexical identifica categorias prototípicas 

cujas propriedades fazem referência a dados do universo bio-

psíquico-social (...) enquanto o predicado ser gramatical identifica 

categorias prototípicas, cujas propriedades cuidam de organizar, no 

discurso, os elementos de conteúdo, por ligarem palavras, orações e 

partes do texto, marcando estratégias interativas na codificação de 

noções como tempo, aspecto, modo, modalidade etc. 

 

 Meillet, primeiro autor a usar o termo, conceitua a gramaticalização como “a 

atribuição de um caráter gramatical a um termo outrora autônomo.” (MEILLET, 1982 

[1965], p. 131). Dentro dessa abordagem, o autor propõe a existência de uma transição 

gradual entre as classes de palavras que ocorre como esquematizado a seguir: 

 

Palavras principais > Palavras acessórias > Palavras gramaticais 

 

 Ainda nessa vertente, observa-se, pelo menos em primeiro momento, que a 

gramaticalização é um processo em que ocorre a passagem léxico>gramática, ou ainda, 

sintaxe>morfologia. Para Lehmann (2002 [1982]), tal qual o posicionamento clássico 

de Kurilowicz (1964), a gramaticalização é concebida como processo que pode levar à 

mudança do estatuto de um item, de lexical a gramatical, podendo ser observada, 

também, a mudança de um item gramatical para um item mais gramatical. É nessa 

mesma linha que Hopper e Traugott (1993, p.103) sugerem o esquema abaixo, 

enfatizando o caráter categorial do léxico no percurso da mudança. 

 

Item lexical> palavra gramatical > clítico> afixo flexional. 
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 Na formação dos tempos compostos, por exemplo, estruturas com o verbo 

lexical ter, codificando posse, passaram por uma mudança discursiva. Assim, formações 

com ter (pleno) + particípio adjetival passaram a ser menos frequentes que as formações 

com ter (auxiliar) + particípio verbal. A mudança de ter para verbo auxiliar foi refletida 

em sua estrutura morfossintática, uma vez que nos tempos compostos, ter passa a 

palavra gramatical e sua projeção argumental passa ao particípio. Em português, o 

futuro composto, em construções como hei de cantar e hei de correr, atingiu um alto 

grau de gramaticalização e a mudança chegou ao nível morfofonêmico, pois o auxiliar 

haver passou a um morfema modo-temporal como em cantarei e correrei. 

 A partir de mudanças como essa, em gramaticalização, podem ser identificados 

estágios e princípios que caracterizam a mudança de lexical> gramatical, conforme 

veremos a seguir. 

 

 

2.1.1. Estágios de gramaticalização 

 

 Lehmann (2002 [1982], p.13) identifica três estágios do processo de 

gramaticalização: sintaticização, morfologização e desmorfonemização. A esses 

estágios, o autor correlaciona o nível de atuação do processo e a técnica de análise dos 

itens em mudança, conforme a figura abaixo: 

 

NÍVEL                Discurso      Sintaxe          Morfologia       Morfofonêmica 
 
TÉCNICA           Isolante  >  Analítica   >    Sintético-   >      Sintético- >       Zero      
                                                                  aglutinativa            flexional  
 
 
 
FASE                        Sintatização  Morfologização  Desmorfemização       Perda 
 
 
 
PROCESSO                                   Gramaticalização 

FIGURA 1: Fases da gramaticalização segundo Lehmann (1995 [1982, p.13]) 

 

 No primeiro estágio de gramaticalização, a sintaticização, observamos o item na 

passagem dos níveis discurso > sintaxe. Dessa forma, os itens adquirem, no discurso, 
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características que os deslocam de sua classe categorial. Observamos ainda que, no que 

se refere à técnica de análise, tem-se a passagem de isolante > analítica, uma vez que o 

item não é mais analisável como forma livre. 

 Na morfologização, segundo estágio de gramaticalização, observamos a 

passagem dos níveis sintaxe > morfologia e a técnica de análise analítica > sintático-

aglutinante. Assim sendo, nesse estágio, surgem as formas presas, sejam afixos 

flexionais ou afixos derivacionais. 

 No estágio de desmorfemização, um morfema pode vir a desaparecer na 

passagem dos níveis morfologia > morfofonêmica e da técnica sintático-aglutinante > 

sintático-flexional. Nesse caso, a função deste item passa a ser assumida por outro que 

com ele co-ocorre. 

Para ilustrar os diversos estágios de gramaticalização, Lehmann (1995 [1982]) 

utiliza-se da mudança linguística ocorrida com o pronome demonstrativo latino ille. No 

latim arcaico, o uso de ille não estava sujeito a nenhuma regra sintática, ficando a cargo 

do falante o seu uso. Como ille era o membro não marcado dos pronomes dêiticos 

latinos, em oposição à primeira pessoa hic e à segunda iste, começou a codificar função 

anafórica. Assim, no latim vulgar, ille passou a ser pronome anafórico neutro, como em 

“duo rustici sic ad hora captum comederunt, et ita illis contigit, et unus illorum 

sanguinem diuso produxit nimium.”
15

 Neste exemplo, ille é a representação gramatical 

de um sintagma nominal de uma oração anterior. Observamos, assim, o início do 

processo de sintaticização. Esse processo só se completaria em sua passagem à língua 

francesa, em que há uma forma verbal de análise com o pronome Il (<ille), como em 

vend Il
16

. A morfologização deste item, segundo Lehmann (op. cit.), pressupõe que Il 

permaneça presente mesmo quando há um sujeito na mesma oração, como em “Et Lui, 

vend-il des fleurs?
17

” A ênclise ao verbo, através do processo de aglutinação, tornar-se-

ia um sufixo de pessoa. Entretanto, a morfologização não chegou a seu estágio final. 

Já as terminações dos verbos ativos do proto-indo-europeu completaram seu 

processo de morfologização. Segundo Lehmann (op. cit.) há estudos que sugerem que 

as desinências *-m, *-s, *-t, para as três pessoas do singular, derivariam da aglutinação 

de pronomes pessoais. A terceira pessoa do singular, marcada pela desinência *-t, é 

                                                 
15

 Dois camponeses comeram uma [rola] recém pega, isso tinha acabado de acontecer com eles, e uma 

delas já não tinha muito sangue. 
16

 Vendê-lo. 
17

 E a ele, vende flores? 
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mais provavelmente, uma redução da forma neutra do pronome demonstrativo neutro 

*to-. Nesse caso, houve a finalização do processo de morfologização. Ainda no que diz 

respeito às terminações verbais do proto-indo-europeu, essas desinências foram 

substituídas por –i. Na época do latim arcaico, esse –i se perdeu, entretanto, no latim 

clássico, houve a recuperação dessa terminação, como em vendit, contudo, a função 

gradual se perdeu e, em paralelo a isso, as terminações de pessoa passam a ser 

aglutinativas, mas não flexionais e são parcialmente diferentes de acordo com a 

conjugação. Nesse sentido, ocorre a desmorfologização. Se passarmos ao francês, as 

terminações de pessoa foram reduzidas a zero no singular e na terceira pessoa do plural, 

na oralidade, o que significaria que a categoria pessoa não é mais uma categoria 

morfológica do verbo no singular.  

 Outros dois estágios não abordados por Lehmann (2002 [1982]) mostram-se 

atuantes no processo de gramaticalização. São eles a redução fonológica e a 

dessemantização. Ao primeiro, está ligado o princípio da iconicidade
18

 em seus sub-

princípios da quantidade e da frequência de uso. Assim, a perda fonológica se dá pela 

quantidade de informações que um item codifica, uma vez que, quanto menor a 

informação codificada, menor o item. Além disso, quanto mais utilizado, maior a 

possibilidade de desgaste do item. Por dessemantização, entende-se o esvaziamento 

semântico na passagem do item lexical para o item gramatical. 

 

 

2. 1. 2. O princípio da unidirecionalidade  

 

Ainda que haja divergências no modelo de percurso da gramaticalização, pode 

ser atribuído a esse processo um princípio fundamental, o princípio da 

unidirecionalidade: “existe uma relação entre dois estágios A e B, tal que A ocorre antes 

de B, mas não o inverso. Isso é o que se entende por unidirecionalidade
19

”. (HOPPER & 

TRAUGOTT, 1993, p. 95). 

Como mecanismos atuantes na gramaticalização que justificam essa 

unidirecionalidade, têm-se a metáfora e a metonímia. Esta pode ser entendida como a 

motivação pragmática, através da qual há uma reinterpretação induzida pelo contexto; 

                                                 
18

 Princípio funcionalista, oposto ao princípio formalista da arbitrariedade, através do qual as formas 

linguísticas escolhidas apresentam condicionantes discursivos e cognitivos. 
19

 There is a relationship between two stages A and B, such that A occurs before B, But not vice versa. 

This is what is meant by unidirectionality. 
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enquanto aquela é a transferência conceptual que aproxima domínios diferentes. A partir 

do princípio da unidirecionalidade e desses dois mecanismos, pode-se entender o 

processo de mudança na língua em torno de categorias cognitivas básicas, iniciando do 

elemento mais concreto para o item mais abstrato.  

As motivações da mudança, a partir da atuação da metáfora como mecanismo da 

gramaticalização, conforme Hopper e Traugott (1993), são a reanálise e a analogia. A 

analogia está relacionada ao eixo paradigmático, refere-se à relação entre formas já 

existentes no sistema com outras construções desse mesmo sistema. A reanálise atua no 

eixo sintagmático e permite a formação de novas formas gramaticais, pois uma forma 

passa a ser reanalisada como pertencente a uma nova categoria gramatical após a 

mudança. Para exemplificar a atuação da reanálise e da analogia, os autores ilustram a 

gramaticalização do verbo auxiliar em inglês be going to que se reduz a gonna, 

conforme a figura abaixo: 

 

Eixo sintagmático 
Mecanismo: reanálise 

 
Estágio I          be                                 going                [to visit Bill] 
                         PROGRESSIVO          v. directional    [oração de finalidade] 
 
Estágio II        [be going to]                visit                   Bill 
                         TEMPO                        v. de ação 
               (por reanálise) 
 
Estágio III      [be going to]                like                    Bill 
                        TEMPO 
               ( por analogia) 
 
Estágio IV     [gonna] like/ visit Bill 
               (por reanálise) 
 

Eixo paradigmático 
Mecanismo: analogia 

FIGURA 2: Esquema de desenvolvimento do auxiliar be going to. (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, 

p. 61) 

 

 Notemos a inovação ao longo do eixo sintagmático na passagem dos estágios I e 

II pelo processo de reanálise. Em I, tem-se uma estrutura formada be (auxiliar) e going 

vebo pleno que codifica direcionalidade e seleciona como argumento uma oração de 

finalidade. Em um estágio II, o verbo going perde propriedades lexicais e passa a 

integrar a estrutura be going to, codificando tempo, assim, em sua reanálise, 

observamos o início da dessemantização de going direcional (espaço) que passa a 

interpretar sentenças em um outro domínio funcional: tempo. Notamos, ainda, na 
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passagem de lexical a gramatical, a projeção argumental da sentença passa ao verbo 

pleno de ação. Após essa mudança sintagmática, em um terceiro estágio, observamos 

uma mudança por analogia no eixo paradigmático, em que be going to passa a se ligar 

não mais apenas a verbos de ação. Por fim, atingimos um grau avançado de 

gramaticalização, uma vez que há a redução de be going to para gonna. 

 No que diz respeito mais diretamente a nossa pesquisa, Castilho (1997, p.54) 

exemplifica o processo de reanálise no pretérito perfeito composto nas línguas 

românicas. No latim, tinha-se a expressão “habeo litteras escriptas” – tenho cartas 

escritas – em que habeo codifica posse e o particípio é um predicativo do objeto direto. 

Nas línguas românicas, por reanálise, nessa estruturas, haver perdeu o sentido de posse, 

passando a assinalar o resultado presente de uma posse no passado e o particípio 

deslocou-se no sintagma em direção ao verbo haver, tornando-se invariável e passando 

a integrar o núcleo da predicação. Completando, assim, o processo de gramaticalização. 

 

 

2. 1.3. Parâmetros de gramaticalização 

 

 

 Considerando-se que a gramaticalização pressupõe mudança linguística, mas o 

inverso não necessariamente é verdadeiro, como identificar que uma mudança 

linguística se deu a partir do processo de gramaticalização? Uma alternativa é a 

investigação do estatuto gramatical de uma forma, com base nos parâmetros propostos 

por Lehmann (2002 [1982]) – Integridade, Paradigmaticidade, Variabilidade 

Paradigmática, Escopo, Conexidade e Variabilidade Sintagmática – para aferir o grau de 

gramaticalização de um item. 

 Lehmann (2002 [1982]) propõe seis parâmetros a partir da combinação de três 

aspectos, peso, coesão e variabilidade, com os dois eixos de distribuição dos signos de 

uma língua.  

 

 Eixo Paradigmático Eixo Sintagmático 

Peso Integridade Escopo 

Coesão Paradigmaticidade Conexidade 

Variabilidade Variabilidade 

Paradigmática 

Variabilidade Sintagmática 

QUADRO 3: Os parâmetros de gramaticalização. (Lehmann 1995 [1982], p. 123) 
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Esses aspectos permitem medir o grau de autonomia de um signo, uma vez que, 

para ser autônomo, um item deve ter (i) certo peso, tornando-o proeminente em seu 

paradigma; (ii) quanto mais coesão com outros signos, menos autônomo se tornou o 

item e (iii) quanto maior sua variabilidade ou mobilidade, maior sua autonomia. As 

relações entre os aspectos e os eixos paradigmáticos e sintagmáticos dão-se conforme o 

quadro abaixo: 

Parâmetros Gramaticalização 

fraca 

Processo Gramaticalização 

forte 

Integridade  Conjunto de 

propriedades 

semânticas; 

possivelmente 

polissilábico. 

Desgastes Poucas 

propriedades 

semânticas; 

monossegmental. 

Paradigmaticidade O item participa de 

forma escassa no 

campo semântico. 

Paradigmaticidade Fortemente 

integrado no 

paradigma. 

Variabilidade 

Paradigmática 

Livre escolha dos 

itens, de acordo 

com as intenções 

comunicativas. 

Obrigatoriedade Escolha 

sistematicamente 

restrita, uso 

largamente 

obrigatório. 

Escopo O item se 

correlaciona com 

constituintes de 

complexidade 

arbitrária. 

Condensação O item modifica 

palavras ou raiz. 

Conexidade O item é justaposto 

independentemente. 

Coalescência O item é afixo ou 

até mesmo suporte 

de traço fonológico. 

Variabilidade 

sintagmática 

O item pode mover-

se livremente nas 

estruturas. 

Fixação O item ocupa 

lugares gramaticais 

fixos. 
QUADRO 4:Correlação de parâmetros de gramaticalização. (LEHMANN 2002 [1982], p. 164) 

 

 Integridade: é o peso paradigmático de um item, isto é, seu tamanho 

substancial. Dessa forma, é a partir do parâmetro Integridade que um signo se 

diferencia dos demais membros de seu paradigma, tanto em sua proeminência 

semântica, quanto fonológica. Assim, um signo torna-se mais gramaticalizado à 

medida que seu peso paradigmático diminui. 

 Paradigmaticidade: a coesão paradigmática diz respeito ao grau de integração 

de um signo no paradigma. É por esse parâmetro que são medidos o tamanho do 

paradigma ao qual o signo pertence e a sua homogeneidade. Assim, a partir da 
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integração formal e semântica do paradigma, é aferido um grau de 

gramaticalização a ele. Apesar de ser bastante problemático medir precisamente 

o tamanho de um paradigma, acredita-se que paradigmas mais gramaticalizados 

passam a ser menores que paradigmas em um grau menor de gramaticalização. 

 Variabilidade Paradigmática: diz respeito à possibilidade de uso de outros 

signos no lugar do item em gramaticalização, ou a possibilidade de omiti-lo. 

Com base nesse parâmetro, observa-se a aproximação entre gramaticalização e 

Sociolinguística, uma vez que a possibilidade de alternância pode ser motivada 

por condicionamentos sociolinguísticos. 

 Escopo: é o peso sintagmático, isto é, a extensão da construção que o item ajuda 

a formar. Quanto mais gramaticalizado é um item, menor é o seu escopo. 

 Conexidade: a coesão paradigmática diz respeito ao grau de conexão de um 

item com outro.  

 Variabilidade sintagmática: diz respeito à mobilidade de um item dentro do 

sintagma. Dessa forma, um indício do aumento da gramaticalidade de um item é 

dado na proporção que o item tem posição fixa no sintagma. 

 

No que diz respeito à correlação entre esses seis parâmetros, Lehmann (1995 

[1982]) faz uma ressalva de que esses parâmetros não são 100 % correlacionáveis, 

entretanto, eles se correlacionam significativamente. Assim, cada um dos parâmetros 

pode ser investigado independentemente dos outros e a correlação entre eles é 

teoricamente explicável. 

 

  

2.1. 4. Princípios de gramaticalização 

 

Como pudemos observar, os parâmetros propostos por Lehmann dão conta de 

itens em um alto grau de gramaticalização. Entretanto, ao considerar que a gramática de 

uma língua está sempre em emergência, é importante reconhecer diferentes graus de 

gramaticalização. Sob essa perspectiva, Hopper (1991) admite cinco princípios para a 

identificação da gramaticalização visando a identificar itens em níveis incipientes de 

gramaticalização. 
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 Estratificação: em um domínio funcional amplo, novas camadas estão sempre 

emergindo e coexistindo com as antigas. Assim sendo, a estratificação remete às 

diferentes codificações de uma mesma função. 

 Divergência: um item que dá origem ao processo de gramaticalização 

permanece no sistema, preservando-se como item autônomo e sofrendo as 

modificações próprias de sua classe. Assim, o princípio da divergência remete 

aos diferentes graus de gramaticalização de um item lexical. 

 Especialização: um item torna-se obrigatório à medida que seu grau de 

gramaticalização aumenta. Desse modo, o item é usado mais frequentemente do 

que os demais em um mesmo domínio funcional. 

 Persistência: no processo de gramaticalização, na passagem lexical > 

gramatical, há a manutenção de traços da forma-fonte na forma gramaticalizada. 

 Descategorização: diz respeito à diminuição do estatuto categorial de itens 

gramaticalizados. Por esse princípio, ao sofrer gramaticalização, o item tende a 

perder ou neutralizar as suas marcas morfológicas. 

 

Nessa perspectiva, podemos falar na história de uma forma linguística, com a 

investigação de estratégias de gramaticalização pelas quais este item passa (TAVARES, 

2003). Entretanto, valendo-se do princípio de estratificação proposto por Hopper 

(1991), podemos, em um mesmo domínio funcional, observar várias camadas 

emergindo, as quais podem permanecer coexistindo e interagindo entre si. Dessa forma, 

podemos concluir que, nesse modelo teórico, a variação decorre da mudança
20

. 

Por tudo isso, observamos que a gramaticalização, apesar de controvérsias entre 

diversos estudiosos, é fortemente embasada em uma teoria e apresenta mecanismos para 

explicar o processo de mudança linguística. Dessa forma, o processo de mudança 

linguística é visto como um continuum sob uma perspectiva discursivo- estrutural. 

Assim, a gramática está “sempre emergindo rumo a sua constituição, mas nunca 

chegando a constituir-se de fato”, pois as várias funções são determinadas pelo uso de 

seus falantes (TAVARES, 2003, quadro 13). 

 A partir dessas etapas, pode-se perceber que a variação linguística ocorre no 

processo de gramaticalização do pretérito perfeito composto. Por isso, a seção a seguir 

                                                 
20

 Vemos aqui um dos pontos divergentes entre o Funcionalismo voltado à gramaticalização e a Teoria 

Variacionista, na qual a mudança decorre da variação. Outros pontos de divergências serão 

explicitados na seção que segue. 
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abordará a teoria da Variação e Mudança, a fim de explicar as ocorrências de variação 

dentro do processo de gramaticalização. 

 

 

2.2. Teoria da Variação e Mudança
21

 

 

Desde Saussure, a língua é vista como um fato social. Entretanto, o autor levanta 

um paradoxo: apesar de social, as relações linguísticas ocorrem na consciência de cada 

falante. Ainda, à luz da perspectiva saussuriana, destacam-se dois posicionamentos 

teóricos que guiaram as investigações linguísticas da primeira metade do século XX: a) 

a consciência do falante apenas poderia ser investigada sincronicamente e b) na 

investigação sincrônica, o objeto de análise deveria ser a língua, de caráter homogêneo. 

 Para a Sociolinguística, as línguas, enquanto fato social, apresentam 

heterogeneidade sistemática. A partir dessa afirmação, a variação é incorporada aos 

estudos linguísticos e passa a ser entendida como um objeto passível a descrições e a 

análises científicas, pois essas variações são condicionadas por fatores linguísticos e 

extralinguísticos.  

Dentro desse modelo de sistema em variação, encontra-se o conceito de 

variantes linguísticas, que são as diversas maneiras de se dizer a “mesma coisa” em um 

mesmo contexto e com um mesmo valor de verdade. Ao relacionar-se um conjunto de 

variantes, temos uma variável linguística ou regra variável (LABOV, 1978). Como 

propriedade de uma variável linguística, o autor elenca as seguintes: primeiro, o item 

deve ser frequente, isto é, seu comportamento deve ser facilmente mapeado a partir de 

contextos não-estruturados. Segundo, deve ser integrado em um sistema amplo de 

unidades funcionais. Terceiro, deve ser estratificado na distribuição de traços, no caso 

da variação em Fonologia. Observadas essas propriedades, é necessário estabelecer o 

espectro total de contextos linguísticos em que deve ocorrer; definir tantas variantes 

quanto for possível distinguir e estabelecer um índice quantitativo para medir os valores 

das variáveis. 

Dessa forma, a Sociolinguística Quantitativa propõe um modelo teórico que 

pode ir além do nível fonológico, estendendo-se por variáveis sintáticas, por exemplo, 

pois não há problemas em estabelecer semelhanças entre elas, uma vez que podemos (i) 

                                                 
21

 Utilizaremos, ao longo dessa fundamentação teórica, os termos Teoria da Variação e da Mudança, 

Sociolinguística, Sociolinguística Quantitativa e Sociolinguística Laboviana como sinônimos. 
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isolar e definir elementos que variam em resposta ao mesmo estado de coisas, (ii) 

eliminar os contextos nos quais as formas não dizem a mesma coisa e (iii) separar 

ambientes nos quais a  regra é categórica (LABOV, 1978). Assim, nesse quadro teórico, 

observamos que as regras que regem o sistema linguístico são variáveis, ou seja, a 

heterogeneidade não exclui a noção de sistema. Com objetivo de sistematizar a variação 

linguística, Labov instituiu a investigação dos fatores extralinguísticos para descartar a 

noção de variação livre, pois, além de explicar os fenômenos linguísticos com outros 

fenômenos linguísticos, devem ser considerados condicionamentos sociais para as 

variantes. 

Dentro desse contexto, as primeiras pesquisas sociolinguísticas variacionistas 

visavam ao estudo da estratificação sociolinguística, no entanto, nem sempre os fatores 

extralinguísticos assumem papel relevante. Como exemplo, podemos citar a pesquisa de 

Weiner e Labov (1977) sobre a passiva sem agente. Os autores concluíram que, nesse 

caso, os fatores sociais não condicionavam o uso de uma variável. A partir desse 

resultado, Lavandera (1977) questiona até que ponto as variáveis sociais são relevantes 

no estudo da variação linguística. A críticas como essa, Labov (1978) responde dizendo 

que os interesses da Sociolinguística voltam-se igualmente às restrições internas do 

sistema e que as análises constituem-se mecanismos para saber sobre a gramática. 

Acrescentando a dimensão histórica à Teoria Variacionista, observa-se o 

princípio de que toda mudança linguística pressupõe variação. Chagas (2002), 

discorrendo acerca desse princípio, afirma: 

 

Como a mudança é gradual, é necessário passar primeiro por um 

período de transição em que há variação, para em seguida ocorrer a 

mudança. Como a variação e a mudança estão estreitamente 

relacionadas é muito difícil estudar uma sem a outra (p. 149). 

 

 

 De acordo com Weinreich, Labov e Herzog (2006[1968]), é possível investigar o 

curso da mudança se concebermos a língua como dotada de heterogeneidade sistemática 

e observarmos as questões da transição, dos fatores condicionantes, do encaixamento, 

da avaliação e da implementação da mudança linguística. Deve-se entender por 

transição a problemática dos estágios intermediários da mudança; por fatores 

condicionantes, o fato de haver condicionamentos linguísticos e estralinguísticos para a 

variação e a mudança; por encaixamento, o entrelaçamento entre as mudanças na 

estrutura linguística e mudanças na estrutura social; por avaliação, os valores subjetivos 
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sobre o uso de uma estrutura e, por implementação, as razões para mudanças ocorrerem 

numa dada língua, num dado momento. 

 Para a solução desses problemas acerca da mudança linguística, Weinreich, 

Labov e Herzog (2006 [1968]) propõem a formulação de fundamentos empíricos para a 

investigação histórica das línguas. 

 Para o problema da transição, é proposta a observação de variáveis marcadas 

pelos traços arcaico versus inovador. Dessa forma, a mudança se daria à medida que um 

falante aprende uma forma alternativa, durante o tempo em que as duas formas existem 

em contato dentro de sua competência e quando uma das formas se torna obsoleta 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p. 122). 

 Sobre o problema dos fatores condicionantes, os autores propõem a 

determinação de um conjunto de mudanças possíveis e, atreladas a essas mudanças, 

condições possíveis para que elas ocorram. Os autores exortam ainda sobre a 

combinação indispensável entre fatores linguísticos e fatores sociais para a explicação 

da mudança.  

 Para que o problema de encaixamento seja fundamentado em princípios sólidos, 

o linguista deve trazer à tona alguns questionamentos sobre a natureza e sobre a 

extensão deste encaixamento. No que diz respeito ao encaixamento na estrutura 

linguística, devem ocorrer na língua unidades funcionais distintas e coexistentes em 

uma comunidade, assim como variáveis intrínsecas em co-variação com elementos 

linguísticos e extralinguísticos. No que diz respeito ao encaixamento na estrutura social, 

as análises a serem feitas pelo linguista devem mostrar a motivação social existente e 

como essa pesa sobre o sistema linguístico. 

 O problema da avaliação deve ser observado a partir de variáveis fora do 

sistema linguístico, pois, somente a partir daí, pode-se observar o nível de consciência 

da comunidade sobre esses valores subjetivos.  

Entretanto, Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) apontam o problema da 

implementação como sendo o cerne da questão da mudança linguística. Assim, propõem 

uma teoria da mudança que dê conta do modo como a estrutura linguística se transforma 

ao longo do tempo. Os autores sugerem que uma mudança linguística começa quando 

um dos traços em variação na fala se difunde de um grupo social específico para a 

comunidade de fala em geral. Estes traços linguísticos assumem certa significação 

social até que a mudança esteja encaixada na estrutura linguística e que ela seja 

gradualmente generalizada a outros itens do sistema. Dessa forma, observamos que a 
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implementação está diretamente ligada aos demais problemas, pois, como nos explica 

Tavares (2003, p. 85), para “se entender as causas da mudança, é necessário saber em 

que parte da estrutura social e da estrutura linguística a mudança se originou, como ela 

se espalhou para outros grupos sociais e que grupos linguísticos e sociais mostram 

maior resistência a ela”. 

 Por fim, aliado aos fundamentos empíricos citados acima, deve-se acrescentar à 

investigação histórica o Princípio da Uniformidade (LABOV, 2008 [1972]), segundo o 

qual as forças que atuam no presente em uma língua são as mesmas que atuaram no 

passado. Sobre esse princípio, Tavares (2003, p. 90) nos diz que: 

 

Eventos recentes, como a ampliação da alfabetização, da mídia, da 

comunicação globalizadora e da exposição de um maior número de 

pessoas à língua padrão não teriam alterado os processos básicos de 

mudança que afetam o sistema linguístico há milhares de anos, pois 

sua uniformidade deriva dos constantes da fisiologia e da psicologia 

humanas e das relações comuns às comunidades de fala e do seu 

encaixamento numa matriz espacial e temporal mais ampla. 

 

 

Por isso, à análise, dever-se-ão incorporar os conceitos de tempo aparente e de 

tempo real, este relacionado às fontes históricas e aquele relacionado às faixas etárias 

dos informantes. Fazendo um recorte transversal dos dados sincrônicos em função das 

idades dos informantes, acrescenta-se uma primeira dimensão histórica à investigação 

linguística, o tempo aparente. Através da inclusão da faixa etária como fator 

condicionante extralinguístico, pode-se observar o uso crescente de uma variante por 

grupo etário e decrescente por outros. Por exemplo, suponha-se que o uso de uma 

variante inovadora seja mais frequente entre os jovens e que seja cada vez menos 

utilizada com o aumento da idade dos informantes. Nessa situação, observa-se uma 

mudança em progresso. 

 Segundo Labov (1994), a primeira e mais simples abordagem para estudar a 

mudança em progresso é traçar a mudança em Tempo aparente, pois, se descobrirmos 

uma relação direta entre variável linguística e idade, então devemos investigar se 

estamos lidando com uma mudança em progresso ou, apenas, com uma gradação etária, 

uma mudança regular de comportamento linguístico com a idade, que se repete a cada 

geração. 

 Observada uma mudança em progresso, cabe ao pesquisador considerar a idade 

como variável qualitativa, pois, se estudada apenas quantitativamente, apesar de facilitar 

a análise, nada diz sobre como a mudança atua sobre as várias gerações de Tempo 
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aparente. Entretanto, se a idade for categorizada qualitativamente, podemos observar 

relações de maior relevância social, por exemplo, a ocupação do falante e a mobilidade 

social derivada da comparação entre a ocupação do falante e a ocupação de seus pais 

(LABOV, 1994). Dessa forma, o estudo da mudança deve conjugar a análise qualitativa 

à quantitativa para uma melhor compreensão da variável.  

  

 

2.3. O Sociofuncionalismo 

 

 Ao propor uma interseção entre teorias, devemos ter em mente que cada quadro 

teórico é composto por pressupostos específicos, os quais muitas vezes não são 

passíveis de correlação. Desse modo, é necessária uma aproximação entre os 

posicionamentos teórico-metodológicos do Funcionalismo voltado à gramaticalização e 

da Sociolinguística. 

 A abordagem Sociofuncionalista articula, segundo Tavares (2003), pressupostos 

do Funcionalismo, tais como (i) o estudo da função, (ii) a análise de aspectos 

discursivos e processamentais, (iii) tendências de uso, entendidas como reflexo da 

organização do processo comunicativo, entre outros, e da Sociolinguística, tais como (i) 

a variação, (ii) quantificação dos dados de acordo com variáveis sociais e estruturais, 

(iii) a motivação social da mudança, dentre outros. Todavia, vários posicionamentos não 

são passíveis de convergência. Por isso, a autora propõe algumas reflexões sobre esse 

casamento teórico, como veremos a seguir. 

 Apesar de ambas as teorias estudarem a língua em uso, de natureza heterogênea, 

que abriga os fenômenos da variação e da mudança, a abordagem inicial do fenômeno 

linguístico é oposta, uma vez que o Funcionalismo voltado ao estudo de uma dado item 

em construção parte da análise das diferentes funções de um mesmo domínio funcional 

em suas diversas camadas, enquanto que na Sociolinguística, as regras variáveis 

envolvem a escolha entre duas ou mais formas que codificam um mesmo significado. 

Dessa forma, não há incorporação de cada uma das teorias ipsi literis, mas, como 

propõe Tavares (2003, p.102): 

 

A cada nova conversa ocorrem novas convergências e os conceitos 

são alterados, definindo-se como seres voláteis, transitórios, filiados 

ao momento e, dessa guisa, sujeitos a re-interpretações e a revisões 

constantes. Em decorrência, na trajetória de avanço das discussões, o 

Sociofuncionalismo constitui-se e reconstitui-se. 
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 Com base nessa abordagem, cabe-nos uma observação quanto à abrangência do 

termo mudança, conceito que norteia nossa pesquisa. Na Sociolinguística Variacionista, 

segundo Labov (2008 [1972]), a mudança refere-se à difusão social, dessa forma, a 

Sociolinguística analisa o grau dessa difusão por meio das distribuições sociais dos itens 

linguísticos. Já o estudo da gramaticalização refere-se, como o próprio nome sugere, ao 

surgimento de inovações linguísticas. Cabe-nos lembrar que, segundo Labov (op. cit.), a 

pesquisa não se deve pautar nos processos de inovação e suas causas em si, mas na 

disseminação da inovação ao longo da comunidade de fala, como já citado. 

  O termo mudança, na perspectiva sociofuncionalista, conforme Tavares (2003), 

diz respeito ao surgimento de uma nova função para uma nova forma, passando pela 

disseminação em diferentes estratos sociolinguísticos desse novo uso, a partir do 

momento em que esse uso vai se tornando mais frequente, e pelas alterações da 

distribuição sociolinguística das formas mais antigas com essa mesma função até que 

haja a substituição de uma das formas antigas por uma forma mais recente. A partir 

desse posicionamento do Sociofunconalismo variação e mudança decorrem uma da 

outra
22

. Assim sendo, analisa-se uma etapa de mudança em que convergem os vários 

estágios de gramaticalização seguidos por cada uma das formas. 

 Outro ponto de discussão entre as duas teorias de base do Sociofuncionalismo é 

a noção de regra proposta pela Sociolinguística. Tais regras, de caráter formal e 

abstrato, descrevem a relação sistemática entre os condicionamentos externos e internos 

à língua. No que tange à gramaticalização, não há menção às regras. O estudo baseia-se 

na busca de estratégias recorrentes na organização do discurso, focalizando relações de 

diferentes graus entre formas e funções. 

 A esses diferentes posicionamentos, o Sociofuncionalismo propõe uma pesquisa 

que focalize relações entre forma e função em diferentes níveis, cabendo ao pesquisador 

elencar estratégias recorrentes que dêem conta de mapear a organização das 

regularidades discursivas. A isso se deve acrescentar a análise das inter-relações dos 

condicionamentos internos e externos à língua, sendo investigada uma gama de 

motivações que agem em cada situação comunicativa, contribuindo com constantes 

emergências e enraização sofridas pela gramática (TAVARES, 2003). 

                                                 
22

 Nas seções anteriores, vimos que, para a Sociolinguística, toda mudança decorre da variação e, para o 

Funcionalismo voltado à gramaticalização, a variação é decorrente da mudança linguística.  
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 Ainda é importante observar que, no Sociofuncionalismo, as estruturas tendem a 

refletir e serem alteradas por motivações funcionais de ordem comunicativa, cognitiva e 

social – herdadas de bases funcionalistas - e, além dessas, motivações estruturais – de 

base variacionista – geralmente, tidas em competição com as funcionais. A partir disso, 

podemos entender que a função gramatical é determinada pelo uso, assim sendo, a 

gramática está sempre em andamento, nunca estando constituída de fato. 

 Resumidamente, observamos que nem todos os pressupostos teórico-

metodológicos das teorias mães do Sociofuncionalismo constituem-se por conceitos 

totalmente encaixáveis. O Funcionalismo, como o próprio nome sugere, tem por foco as 

diversas funções de uma forma, no processo constante de emergência gramatical, 

considerando, sobretudo, as motivações funcionais, como subjacentes à organização da 

gramática, à variação e à mudança. A Sociolinguística Variacionista focaliza a estrutura 

linguística, buscando traçar regras variáveis, as quais mesclam os condicionamentos 

linguísticos e os sociais, considerando, assim, motivações do sistema e sociais, como 

subjacentes à organização da gramática, à variação e à mudança. 

 A partir desses princípios não conciliáveis, deve existir, por parte do 

pesquisador, a opção por uma base funcionalista, observando, em um primeiro plano, a 

gramática emergente da língua ou a opção por uma base variacionista, priorizando a 

investigação linguística a partir de regras variáveis. Para Tavares (2003, p. 134), o 

pressuposto básico para a constituição de um Sociofuncionalismo é que haja a 

investigação de algum traço funcional – para justificar o funcionalismo do rótulo - e, 

também, algo que seja vindo da Sociolinguística, como “aspectos metodológicos, 

achados quanto aos condicionamentos sociolingüísticos, princípios e/ou explicações” – 

para justificar o sócio- do rótulo. 

 Por fim, devemos ter a noção de que o Sociofuncionalismo é uma escala teórica, 

em que cada pesquisador deve deixar claro de onde a interseção teórica partiu: se de um 

funcionalismo estendido para que dê conta de diferentes graus de variação ou se de uma 

sociolinguística estendida para dar conta de diferentes graus de funcionalismo. A partir 

daí, “as convergências podem ser mais ou menos facilitadas, surgindo matizes teóricos 

diferenciados, com limites diversos de absorção do que vem de cada modelo fonte” 

(TAVARES, 2003, p.135). 

 Desse modo, podemos elencar diversas pesquisas que se utilizam da abordagem 

sociofuncionalista. No campo dos estudos que fazem a interface entre 

gramaticalização/variação, temos Naro e Braga (2000), Coan (2003), Tavares (2003) 
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entre outros. Além dessas, há estudos que assumem, em suas análises, conceitos do 

Funcionalismo e do Variacionismo ou, ainda, versam sobre questões teórico-

metodológicas desta articulação de conceitos, de modo geral, indo além dos conceitos 

gramaticalização/mudança. São exemplos as pesquisas de Braga (1992), Paredes da 

Silva (1993), Scherre (1996), Gryner (1999), Neves (19990, Paiva e Scherre (1999) e 

Plopack e Taglimonte (2000) (cf. TAVARES (2003, p.122 e 123)). 

 Dentre essas pesquisas, destacamos a de Naro e Braga (2000), em que os autores 

utilizam os princípios da divergência e da estratificação, propostos por Hopper (1991), 

reinterpretados à luz da Sociolinguística. Naro e Braga (op. cit. p.129) assim 

esquematizam os dois princípios: 

 

1. Divergência: a forma n, em vias de gramaticalização, coexistindo com a forma 

a, estrutura que gerou n. 

2. Estratificação: a forma f, que não participa diretamente na gramaticalização, mas 

que, como resultante desse processo, passa a coexistir com n. 

 

Assim, divergência e estratificação, em relação aos eixos sintagmático e 

paradigmático da língua, podem ser representados da seguinte forma: 

 

f1                                                      f1 

.                                                        . 

.                                                        . 

. 

                  a            a/n1    ...................... ...      a            a/n1 

.                                                        . 

.                                                        . 

.                                                        . 

f1                                                      f1 

Fig.3: Representação dos princípios divergência e estratificação (NARO; BRAGA, 2000, p.130) 

 

Dessa forma, como é possível observar, os diversos n são estágios coexistentes 

no processo de gramaticalização, já os diversos f são estruturas anteriores no domínio 

funcional.  

 Entretanto, semelhante à Tavares (2003), os autores fazem uma ressalva às 

diferenças entre as abordagens, partindo de um ponto fundamental das teorias: a 

Sociolinguística requer equivalência no nível semântico/denotativo entre as variantes, 
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exigência não existente na gramaticalização, pois essa trata da criação de novas formas 

no sistema linguístico. 

 Dessa mesma forma, nossa pesquisa se enquadra no modelo sociofuncionalista, 

uma vez que pretende dar conta do processo de mudança linguística ocorrido com o 

pretérito perfeito composto, tendo como base de investigação a gramaticalização desse 

item em interface com a Teoria Variacionista. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo apresentamos o Sociofuncionalismo, base teórica desta pesquisa. 

Essa proposta teórica conjuga conceitos de duas teorias: o Funcionalismo voltado para a 

gramaticalização e a Teoria da Variação e da Mudança linguística.  

 A partir da apresentação desses conceitos, investigaremos a mudança de ter 

(pleno) + particípio adjetival para ter (auxiliar) + particípio verbal, através da 

apresentação das fases do processo de gramaticalização, pautando-nos nas explicações 

das técnicas e dos mecanismos atuantes nessa mudança. 

 Após esse estudo inicial, na análise dos dados dos séculos XV, XVI e XVII, 

utilizaremos os parâmetros (LEHMANN, 2002[1982]) e os princípios (HOPPER, 1991) 

de gramaticalização para aferir o grau de gramaticalização do item ao longo desse 

continnum. 

 Entretanto, nossa pesquisa difere-se das demais ao aliar fatores condicionantes 

de uso do PPC em relação aos demais itens que compõem seu paradigma na codificação 

do aspecto perfectivo. Para isso, aliaremos aos conceitos do Funcionalismo voltado à 

gramaticalização os conceitos da Teoria da Variação e Mudança Linguística. 

Esses conceitos serão retomados nos capítulos que se seguem ao tratarmos do 

verbo no capítulo terceiro, ao apresentarmos os procedimentos metodológicos no 

capítulo quarto e ao analisarmos os dados no capítulo quinto. 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

DO VERBO 

 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 

criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona  

para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

 (Manoel de Barros) 

 

 

 Inicialmente, apresentamos o pretérito perfeito composto em processo de 

gramaticalização/ mudança e em camadas/variação. A partir disso, propomos uma 

abordagem de investigação desse fenômeno sob a perspectiva sociofuncional. Dentro 

dessa proposta, acreditamos que as categorias verbais Tempo, Aspecto, Modalidade e 

Referência
23

 sejam os principais fatores condicionantes dessa mudança linguística. Isto 

é, a partir de alterações no conjunto de traços de sentido que compõem o significado de 

cada uma dessas categorias, é que teria ocorrido a passagem de ter (pleno) + particípio 

adjetival para ter (auxiliar) + particípio. Assim como Coan (2003), a partir de Givón 

(1984), ao abordarmos as categorias TAMR, referimo-nos ao significado das formas 

verbais considerando-se conceitos temporais (passado/presente/futuro), aspectuais 

(perfectivo/imperfectivo), modais (realis/irrealis) e de pontos de referência (temporal, 

discursivo, pressuposto, compartilhado). (COAN, op. cit. p.89). 

 Ao longo deste capítulo, faremos uma explanação sobre cada uma dessas 

categorias separadamente. Essa abordagem dar-se-á por nos parecer mais didática, 

contudo, empiricamente é impossível desassociá-las, pois, conforme Givón (1984), 

Tempo, Aspecto e Modo são sincronicamente, diacronicamente e ontogeneticamente 

categorias interconectadas. 

 Além das categorias TAMR, ao tratar-se do processo de mudança verbal 

proposto por Lehmann (2002), abordaremos a gramaticalização do grupo verbal, pois, 

por ser o verbo uma categoria primária, merecem destaque as peculiaridades da 

gramaticalização desta classe. 

 

 

                                                 
23

  Doravante, ao nos referirmos a essas categorias em conjunto, utilizaremos a forma abreviada TAMR. 
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3.1. Do tempo-referência verbal 

 

Segundo Corôa (2005), com base em Reichenbach (1947), os tempos verbais são 

vistos em torno de três pontos: o momento do evento (ME), o momento da fala (MF) e o 

momento de referência (MR), os quais servem de apoio para a sua conceituação. O 

quadro abaixo define os três momentos relevantes para a distinção dos tempos de uma 

língua natural: 

 

Momento do Evento (ME) É o momento em que se dá o evento 

(processo ou ação) descrito; é o tempo da 

predicação. 

Momento da Fala (MF) É o momento da realização da fala; o 

momento em que se faz a enunciação 

sobre o evento (processo ou ação); é o 

tempo da comunicação. 

Momento de Referência (MR)  É o tempo da referência; o sistema 

temporal fixo com respeito ao qual se 

define simultaneidade e anterioridade; é a 

perspectiva do tempo relevante, que o 

falante transmite ao ouvinte, para a 

contemplação do ME. 
QUADRO 5: Pontos Temporais (CORÔA, 2005, p.41) 

 

 No português, os tempos naturais são o presente, o passado e o futuro,
24

 

definidos pela relação de simultaneidade, anterioridade ou posterioridade ao MF. 

 Tradicionalmente, em português, os tempos do pretérito são subdivididos em 

três: perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito. Conforme Corôa (2005), o pretérito é o 

tempo percebido como o mais “real” pelos falantes, pois diz respeito a eventos, estados 

ou processos já ocorridos. Entretanto, o que diferencia as três formas de pretérito é a 

localização do MR em relação com ME e MF. Representamos temporalmente as formas 

do seguinte modo: 

 Perfeito 

ME                                                              MF/MR 

 

 Imperfeito 

MR /ME                                                           MF 

 

                                                 
24

 Discorremos, a seguir, apenas sobre o passado, objeto principal de nossa análise. 
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 Mais-que-perfeito 

ME                                MR                                      MF 

 

 Notamos que, ao adotar o posicionamento tradicional, a autora pode estar 

excluindo as funções codificadas pelo pretérito perfeito composto, uma vez que apenas 

rotula a existência de um pretérito perfeito sem fazer menção às diferenciações das duas 

formas. Ou ainda, de modo indireto, correlaciona as categorias tempo e aspecto, como, 

comumente, vê-se na abordagem tradicional. Ao caracterizar o pretérito perfeito como o 

tempo verbal em que o momento da fala e o momento da referência são posteriores ao 

momento do evento, a autora não acrescenta à caracterização temporal dos verbos às 

noções de perfectividade e imperfectividade
25

 do processo denotado pelo verbo, noção 

essencial que difere PPS e PPC. 

 

3.1.1. Das noções de Tempo, Tempo Verbal e Tempo Composto 

 

No estudo da categoria tempo, é necessária a diferenciação entre a noção 

temporal (tempo semântico) e a categoria gramatical, expressa por morfemas, no caso 

dos tempos simples
26

. Tomemos o exemplo apresentado por Azeredo (2008): 

(a) Agora vá para casa e descanse. Amanhã, assim que você acordar me ligue 

para dizer como passou a noite. 

Note que, no segundo período, os verbos acordar e passou referem-se a um ato 

futuro em relação ao momento da fala (MF). Entretanto, o verbo passou denota 

anterioridade e conclusão em relação a um ponto de referência futuro, marcado pelo 

advérbio amanhã. (AZEREDO, 2008, p.353). A partir desse exemplo, podemos 

distinguir a noção temporal de futuro, embora um dos verbos pertença, 

gramaticalmente, ao pretérito perfeito. 

Além das noções de tempo semântico e tempo como categoria verbal, soma-se a 

noção de tempo composto que, segundo Ilari (1997), tradicionalmente, é classificado 

seguindo três critérios: 

(i) O fato de que essas perífrases [ter + particípio passado] comutam com 

formas simples do verbo, tanto no que se refere à substituição sintática 

                                                 
25

 As noções de perfectividade e imperfectividade serão explicadas na seção referente ao aspecto verbal. 
26

 Conforme Câmara Jr. (2004), no caso dos tempos compostos a categoria gramatical é expressa pelo 

verbo ter. 
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como, em alguns casos uma substituição semântica, a exemplo do 

pretérito mais-que-perfeito simples, fizera, e o mais-que-perfeito 

composto, tinha feito. 

(ii) O fato de que é impossível atribuir-se hoje um mesmo sentido ao 

verbo ter quando usado como verbo principal ou como verbo auxiliar 

(cp. Eu tinha visto muitas fraudes e eu tinha um paletó marrom); 

(iii) O fato de que ter e a base verbal indicam uma única ação, atribuída a 

um único sujeito (cp. Tenho invejado muitos vizinhos ≠ Tenho 

muitos vizinhos invejados). (ILARI, 1997, p. 29) 

 

A partir desses conceitos, propomo-nos a ampliar a discussão acerca das noções 

de tempo-referência no pretérito perfeito composto, observando como as mudanças 

dessas categorias motivaram as diferentes funções das perífrases formadas por ter e 

haver + particípio no decurso de sua gramaticalização, conforme veremos nos capítulos 

a seguir. 

 

3.2. Do aspecto verbal 

 

 Conforme Travaglia (1994, p.43), Aspecto e Tempo são categorias que não se 

confundem, pois tempo é uma categoria dêitica, “uma vez que indica momento da 

situação relativamente à situação de enunciação.” (TRAVAGLIA, 1994, p.43). 

Enquanto que o Aspecto não é uma categoria dêitica, uma vez que se refere à situação
27

 

em si. Assim, conforme o autor, para efeitos de distinção, pode-se considerar o Tempo 

como um tempo externo à situação e o Aspecto como um tempo interno à situação. O 

autor define Aspecto como: 

Uma categoria verbal de TEMPO, não-dêitico, através da qual se marca 

a duração da situação e/ou suas fases, sendo que estas podem ser 

consideradas sob diferentes pontos de vista, a saber: o do 

desenvolvimento, o do complemento e o da realização da situação. 

(TRAVAGLIA, 1994, p. 44) 

  

 Dessa definição, resulta o seguinte quadro: 

 

 

 

 

                                                 
27

 O termo situação é utilizado por Travaglia (1994) como um termo geral para processos, estados, 

fenômenos, eventos, fatos etc. 
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NOÇÕES ASPECTUAIS ASPECTO 

 

 

D 

U 

R 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

 

 

 

1. Duração 

 

A. Contínua 

Limitada DURATIVO 

 

INDETERMINADO 

 

ITERATIVO 

 

HABITUAL 

Ilimitada 

 

B. Descontínua 

Limitada 

Ilimitada 

 

2. Não-duração ou Pontualidade 

 

PONTUAL 

 

 

 

 

F 

A 

S 

E 

S 

 

FASES 

DE 

REALIZAÇÃO 

A. Por começar 

A’. Prestes a começar 
28

 

 

NÃO-COMEÇADO 

 

B. Não acabado ou 

começado 

B’. Acabado há pouco 

tempo
29

 

C. Acabado 

NÃO COMEÇADO 

OU ACABADO 

 

ACABADO 

 

FASES DE 

DESENVOLVIMENTO 

A. Início (no ponto de início 

ou nos primeiros 

momentos) 

B. Meio 

C. Fim (no ponto de término 

ou nos últimos momentos) 

INCEPTIVO 

 

CURSIVO 

 

TERMINATIVO 

FASES DE 

COMPLETAMENTO 

A. Completo 

 

B. Incompleto 

PERFECTIVO 

 

IMPERFECTIVO 

          Ausência de noções aspectuais                                             Aspecto não atualizado 
QUADRO 6: Noções aspectuais de Travaglia (1994, p. 85) 

 

 No tocante à duração, vemos, a partir do quadro
30

 que ela pode se apresentar 

como: (i) duração contínua limitada, quando apresenta a situação sem nenhuma 

interrupção, com indicação do fim ou do início da situação; (ii) duração contínua 

ilimitada, quando a situação é apresentada sem interrupções, ou seja, é “atemporal”; (iii) 

duração descontínua limitada, quando as situações são apresentadas com momento de 

interrupção em sua duração, mas não há a indicação de início ou do fim da situação, 

marcada gramaticalmente; (iv) duração descontínua ilimitada, também apresenta 

                                                 
28

 Ao lado do aspecto, há uma noção temporal.  
29

 Ao lado do aspecto, há uma noção temporal. 
30

 Discorremos apenas sobre os aspectos durativo, iterativo, pontual, perfectivo e imperfectivo, pois estes 

são os que diretamente se relacionam com a nossa pesquisa. Para mais informações, consultar 

Travaglia (1981). 
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situação durativa com a ideia de repetição, porém a marcação é discursiva e (v) não 

duração ou pontualidade, quando não há duração (perceptível). 

No que diz que diz respeito à duração contínua limitada, a situação foca-se em 

três pontos: verbos télicos/atélicos, situação dinâmica/estática, situação 

narrada/referencial. Os verbos télicos são aqueles que indicam uma situação, tendendo 

a um fim, por exemplo, nascer, morrer, fazer (algo) etc. Os verbos atélicos, ao 

contrário, são aqueles que indicam uma situação que não tende a um fim, por exemplo, 

Maria sabe matemática, O atleta nadava diariamente etc. Sobre as situações 

dinâmicas e situações estáticas, “temos uma situação estática, quando as fases da 

situação são idênticas e uma situação dinâmica, quando as fases da situação são 

diferentes, havendo, portanto, mudança de fase” (TRAVAGLIA, 1994 p.65). Além 

dessas, no que diz respeito à análise das noções aspectuais presentes em perífrases, 

nota-se duas situações diferentes: a situação referencial, motivadora do enunciado e a 

situação narrada, relacionada à referencial por (i) ser a situação referencial fato 

resultante da situação narrada, como em O vaso está quebrado; (ii) ser a situação 

referencial fato que implica o início e o término da situação narrada, como em O 

conferencista começou a falar há meia hora e (iii) ser a situação referencial fato que 

implica o prosseguimento da situação narrada, cujo término era esperado por razão 

explícita ou não, como em Carla continuou caminhando pelo bosque, embora todos já 

tivessem voltado para casa. 

Além da duração do processo verbal, destacamos os aspectos que se relacionam 

à fase de completamento: o perfectivo e o imperfectivo. De um modo geral, existem 

duas formas de expressar situações: (i) uma que não atenta para as fases de 

desenvolvimento (perfectivo) e (ii) outra que atenta para as fases de desenvolvimento 

(imperfectivo). Assim, no aspecto perfectivo, a situação é apresentada em sua 

totalidade, com começo, meio e fim englobados, sem a divisão de fases de 

desenvolvimento. Ao contrário, no aspecto imperfectivo, é apresentada a situação como 

incompleta. Não havendo um todo, a situação é apresentada em uma das fases de 

desenvolvimento. A partir dessas noções, dependendo da situação, outros valores 

aspectuais, como o progressivo e o não-progressivo, se unem a esses. (SOUSA, 1998, 

p.63). 

 O aspecto verbal é a categoria básica de nossa pesquisa, uma vez que na 

gramaticalização do pretérito perfeito composto podemos observar a mudança entre 
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perfectividade e imperfectividade ao longo da história dessa forma verbal na Língua 

Portuguesa. A partir dessa distinção, verificar-se-á, nos próximos capítulos, os fatores 

que influíram nessa mudança. 

 

3.3. Da Modalidade 

 

Desde a tradição clássica, são reconhecidos dois componentes dos enunciados: o 

dictum, conteúdo proposicional do enunciado e o modus, atitude do sujeito em relação a 

esse conteúdo proposicional. Considerando, assim, ser a estrutura semântica das 

sentenças composta por duas partes, proposicional e atitudinal, Neves (1996) aponta 

que, do ponto de vista linguístico, a modalidade é determinada pelos elementos 

atitudinais de uma sentença. 

 De acordo com Azeredo (2008, p.209), na análise clássica, a modalidade gira em 

torno de quatro pares de conteúdos contrastantes: possível/impossível, certo/contestável, 

obrigatório/facultativo, permitido/proibido. Por exemplo, em Vocês podem sair agora e 

Vocês precisam sair agora, os enunciados distinguem-se quanto à modalidade, pois o 

primeiro trata-se de uma permissão, enquanto o segundo trata-se de uma 

obrigatoriedade. 

Já Givón (1984) postula três tipos de modalidade: 

 Pressuposição: verdade por acordo prévio; 

 Asserção realis: divida em: (i) afirmativa, em que a sentença é fortemente 

aceita como verdadeira e (ii)  negativa, em que a sentença é fortemente aceita 

como falsa. 

 Asserção irrelis: sentença aceita como uma verdade possível. 

Essas modalidades são redefinidas em Givón (1995), ao serem analisados os 

aspectos cognitivo e comunicativo. Cognitivamente, passa a ser adotada a codificação 

de certeza subjetiva em vez de verdade e, comunicativamente, a perspectiva de sentido 

interativo, socialmente negociado ao invés de sentido voltado para o falante. 

Dentro destes protótipos modais de verdade e ação, há a diferenciação entre 

modalidade epistêmica e modalidade deôntica, esta mais pragmática e aquela mais 

semântica, ambas relacionadas à Modalidade irrealis. Segundo Givón (1995, p.112), 
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são atitudes epistêmicas verdade, crença, probabilidade, certeza, evidência e atitudes 

deônticas desiderabilidade, preferência, intento, habilidade, obrigação e manipulação.  

Segundo Votre e Oliveira (1997), há ganho descritivo e interpretativo na 

aplicação dessa nova tipologia aos contextos gramaticais apontados pelo autor - tempo-

aspecto, advérbios modais, complementos verbais, atos de fala não declarativos, 

cláusulas adverbiais e auxiliares modais – com conseqüências relevantes para a 

integração entre as sentenças e outros processos de gramaticalização. 

Tradicionalmente, a modalidade é associada aos modos verbais e aos verbos 

modais, como categorias gramaticais de expressão da atitude do locutor. Entretanto, a 

modalidade é uma categoria semântica, expressa, por exemplo, morfológica, lexical ou 

sintaticamente ou, ainda, via entonação. 

 

3.3.1. Modalidade e modos verbais  

 

Geralmente, na literatura tradicional, ao abordar-se a atitude do falante em 

relação ao verbo ou à frase, há apenas a menção aos modos verbais como vemos a 

seguir: 

- Entende-se por MODO, como vimos, a propriedade que tem o verbo de 

indicar a atitude (de certeza, de dúvida, de suposição, de modo etc) da 

pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. (CUNHA;CINTRA, 1985, 

p.436) 

- O MODO caracteriza as diversas maneiras sob as quais a pessoa que fala 

encara a significação contida no verbo. Distinguem-se três modos: 

indicativo, subjuntivo e imperativo. (ROCHA LIMA, 2001, p.122) 

 

 A partir dessas definições, podemos observar que, como dito anteriormente, que, 

nas gramáticas, a modalidade está associada, geralmente, apenas a sua marcação formal. 

Levando em conta a relação entre modalidade e categoria gramatical, Azeredo (2008, 

p.210) define: 

A variação da forma do verbo – está/esteja, estava/estivesse, 

estará/estiver – para a expressão da atitude do enunciador – ou a 

modalidade da frase – constitui a categoria gramatical que denominamos 

modo. 

 

 Entretanto, apesar de, em alguns casos, a diferenciação morfológica ser a única 

indicação formal do posicionamento do falante, em orações como Talvez, chova mais 
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tarde e Acho que vai chover mais tarde a modalidade é marcada por um advérbio e por 

um verbo epistêmico, respectivamente. 

 Dentro dessa perspectiva, nossa pesquisa observa a relação entre modalidade e a 

gramaticalização do pretérito perfeito composto, pois acreditamos que mudanças nessa 

categoria possa, consequentemente, ter impulsionado a mudança nessa forma verbal. 

Para isso, observamos a marcação da modalidade no sintagma verbal, quer pela 

codificação de um verbo auxiliar, quer pela coexistência com um advérbio etc e sua 

relação cognitivo-comunicativo-funcional na Língua Portuguesa. 

 

3.4. Da gramaticalização do grupo verbal 

 

Os verbos, como categorias primárias, merecem destaque no processo de 

gramaticalização. Observarmos, no esquema abaixo, o continnum de mudança, a partir 

de um verbo pleno. 

 

Verbo pleno > verbo funcional > verbo auxiliar > clítico > afixo 

 

 Segundo Castilho (1997, p.33), um verbo pleno funciona como predicado, 

enquanto que um verbo funcional transfere esse papel para constituintes a sua direita, 

tornando-se portadores de Pessoa, Número, Tempo e Modo. Em português, essa 

mudança pode ser exemplificada pelos verbos sedere > ser e stare > estar, os quais, nos 

primeiros estágios da língua, eram locativos. Esses locativos deram surgimento aos 

existenciais e possessivos, passando de verbos plenos a verbos funcionais. Assim, em 

português arcaico, temos construções como Alma que é no inferno e O servo de Deus 

estando em sa cela
31

. Entretanto, no seu desenvolvimento histórico, ser perde o traço 

semântico de locativo para estar e passa para existencial. 

 Da mesma forma, Clark (1978 apud Ribeiro, 1993) propõe que construções 

existenciais, locativas e possessivas foram, originalmente, construções locativas, pois 

essas construções descrevem a localização de um objeto ou de um ser animado em um 

espaço físico ou na posse de alguém. A partir disso, como vimos anteriormente, o local 

é cognitivamente mais concreto que a existência e a posse. Assim Clark (op. cit.) 

                                                 
31

 Exemplos de Mattos e Silva (1990, apud Ribeiro, 1993). 
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distingue quatro tipos de construções locativas, ilustrando-as com exemplos do francês 

e do inglês: 

 Existencial: Il y a um livre sur la table. 

                         There is a book on the table. 

 Locativa:     Le livre est sur la table. 

                          The book is on the table. 

 Posse 1:        Jean a un livre. 

                           Tom has a book. 

 Posse 2:        Le libre est à Jean. 

                           The book is Tom’s.  

 

 No processo de gramaticalização, um verbo funcional pode transformar-se em 

um verbo auxiliar, e este em afixo. Os verbos auxiliares acompanham verbos nucleares 

em categorias nominais, atribuindo-lhes as categorias de Pessoa e Número e 

especializando-se na codificação de Tempo, de Modo, de Aspecto e de Voz. 

 Lehmann (2002, p.37) sintetiza a criação das categorias Tempo, Aspecto e 

Modo, a partir do esquema abaixo: 

 

 

                                 Verbo modal                                            Marcador de modo 

 

 

Verbo pleno                                      Verbo auxiliar 

 

                                                                                                 

                                                                                                  Marcador de aspecto 

 

                                                     Verbo serial 

 

 

Advérbio                                                                                  Marcador de tempo 

 

 

 

 Tomando como exemplo a expressão do tempo futuro em Latim, observamos o 

futuro latino amabo, concorrendo com a perífrase formada por um auxiliar de tempo 

amare habeo, que inicialmente codificava o Modo, com a idéia de obrigatoriedade. 

Assim, segundo Bortoni e Simon (1994), na România, a perífrase estabeleceu-se como 

locução volitiva e a interpretação de amare habeo era tenho de amar. 
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Desse modo, no processo de gramaticalização, observou-se a passagem de 

amabo para amare habeo: amabo > amabo/ amare habeo > amare habeo. Segundo 

Ilari (2000), ao apresentar o paradigma verbal do latim, afirma que construções do 

futuro simples do latim clássico, com desinência modo-temporal em –am, 

desapareceram no latim vulgar, sendo substituídas pelo presente do indicativo de habere 

+ infinitivo. 

  A gramaticalização desta continuou no Português. Atingindo o grau elevado de 

gramaticalização, levou à criação de um afixo, com em amarei, passando de auxiliar 

modal (habere) a uma desinência de tempo. De acordo com Bortoni e Simon (1994, 

p.77), “do ponto de vista formal, houve a aglutinação de dois vocábulos com a redução 

fonética das formas de habere (cantarei)”. Esta forma, por sua vez, passou a concorrer 

com uma nova perífrase, constituída por ir + infinitivo (vou amar), retomando o 

processo de gramaticalização.  

No que concerne diretamente aos nossos estudos, Mattos e Silva (2001), aborda 

a gramaticalização do grupo verbal ser, estar, ter e haver, passando pelas seguintes 

etapas: 

(i) A variação de ser e estar e o avanço deste em estruturas atribuitivas; 

(ii) A variação entre haver e ter e o avanço deste em estruturas possessivas; 

(iii) A variação singular/plural e a perda da concordância no particípio passado em 

estruturas com ter/haver analisáveis como tempo composto. 

 Barros (1540, p.20) já reconhecia o tempo composto como uma mudança verbal, 

segundo o autor: 

Chamamos tempo per rodeo quando simplesmente nam podemos usár d'algum; 

entám pera ô sinificár tomamos este vérbo tenho, naquele tempo que é máis 

confórme ao vérbo que queremos conjugár, e, com o seu partiçípio passádo, 

dizemos: tivéra amádo, como se póde ver, no tempo passádo e máis que 

acabádo, no módo pera desejár, o quál suprimos per este rodeo, por nam 

termos simples com que ô sinificár. E no módo infinitivo nam acabádo, por 

nam termos tempo passádo e vindoiro, ambos simples, sinificamos per rodeo o 

passádo, dizendo: ter amádo, lido, ouvido, sido; e o vindoiro:[h]aver d'amár, 

ler, ouvir, ser. 

 

 A partir do trecho acima, o autor afirma que por, não existir um forma verbal 

simples, no passado acabado e no passado mais que acabado do modo para desejar, o 

sistema tem como alternativa o uso dos verbos per rodeo – tempos compostos. A partir 

desse exemplo, observa-se que o autor correlaciona forma e função para explicar a 

existência e o campo de codificação dos verbos per rodeo, a partir das categorias 

TAMR. 
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 Dessa forma, investigaremos mudanças nas categorias TAMR no percurso de 

gramaticalização de ter/haver + particípio, uma vez que acreditamos serem essas 

categorias a força motriz que impulsionou a mudança linguística. 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA DO CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo, abordou-se o verbo como classe verbal objeto de nossa pesquisa. 

A partir do verbo, apresentamos as categorias de Tempo, Aspecto, Modalidade e 

Referência (TAMR), definições e características. A partir dessa apresentação, no 

capítulo a seguir, serão expostos os fatores de controle que motivaram a mudança no 

percurso de gramaticalização do pretérito perfeito composto nos capítulos a seguir. 

Além das categorias verbais, abordamos as peculiaridades da gramaticalização 

do grupo verbal, por ser o verbo uma categoria primária. Assim, a partir de Lehmann 

(2002 [1982]), percebemos a mudança categorial inerente a essa classe verbal. 

As considerações feitas nesse capítulo serão retomadas nos capítulos posteriores 

ao apresentarmos, em nossos procedimentos metodológicos, os fatores controlados e, no 

capítulo de análise, ao discutirmos a relevância das categorias TAMR no processo de 

gramaticalização do pretérito perfeito composto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CAPÍTULO QUARTO 

DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A Linguística histórica pode ser concebida como 

 a arte de fazer o melhor uso dos maus dados. 

(William Labov, 1994, p.11) 

  

 Este capítulo apresenta a metodologia adotada por nós e divide-se em três 

seções: a primeira corresponde aos procedimentos na seleção e na análise de dados, 

enquanto que as seções seguintes dão conta das etapas estudadas, a primeira 

corresponde à gramaticalização de ter/haver (pleno) + particípio adjetival > ter/haver 

(auxiliar) + particípio verbal e a segunda corresponde à variação linguística na 

codificação do aspecto perfectivo, apresentando a variável dependente e as variáveis 

independentes
32

. Por fim, abordaremos a análise estatística dos dados realizada pelo 

programa GOLDVARB X. 

 

 

4.1. Da seleção dos dados 

 

 No processo de coletas dos dados, foi observada uma possível equivalência 

semântica com o pretérito perfeito simples. Os dados de pretérito perfeito simples foram 

excluídos de nossa pesquisa por dois motivos: primeiro, pela quantidade de dados de 

pretérito perfeito simples em relação ao pretérito perfeito composto
33

, pois o número de 

dados da forma simples poderia causar nocautes
34

 na análise estatística; segundo, por 

muitas vezes, as perífrases com os verbos ter, haver e ser codificarem aspecto 

perfectivo apenas com referência temporal-textual, isto é, localizada no contexto da 

narrativa, conforme veremos em nosso capítulo de análise. 

                                                 
32

 A variável dependente corresponde ao fenômeno linguístico em estudo, denominada desta forma por 

não variar aleatoriamente, sendo condicionada pelas variáveis independentes ou grupos de fatores. 
33

 Em uma pretestagem, ao coletar os dados dos textos Coronica Troiana em Lingoagem  Portuguesa, 

encontrou-se 1072 dados de PPS e apenas 23 de PPC. 
34

 “Um nocaute... é um fator que, num dado momento da análise, corresponde a uma freqüência de 0% ou 

100% para um dos valores da variável dependente... Esses contextos são um problema analítico para a 

rotina do VARBRUL, porque a matemática da análise inclui cálculos em que, num dado momento, se 

procede a uma divisão pela fração de aplicações e, noutro momento, pela fração de não-aplicações. Se 

uma dessas frações é equivalente a zero, cria-se a violação de um princípio básico da matemática de 

números reais; não se pode dividir por zero. Portanto, qualquer nocaute nos dados tem que excluído 

dos cálculos dos pesos relativos.” (GUY e ZILLES, 2007, p. 158) 
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 A perífrase ser + particípio de ergativos foi considerada, ainda que, em alguns 

momentos, parece-nos apenas um sintagma formado de sujeito + verbo de ligação + 

predicativo. Essa opção teórica deve-se ao fato de que todas as gramáticas históricas e 

filólogos por nós consultados
35

 incluem essa variante. Dessa forma, para que a nossa 

compreensão sincrônica na interferisse na análise, consideramos esses exemplares. 

 

 

4.2. Da escolha do corpus 

 

 Ao trabalhar com dados históricos, segundo Mattos e Silva (1996), o 

pesquisador tem que adequar seu corpus aos documentos remanescentes do período 

abordado. Entretanto, não se pode selecionar textos apenas por terem sido escritos em 

um século, mas esses devem ser representativos de uma linguagem menos formal quer 

por estilo literário, quer por tipologia textual. 

 Na seleção do corpus foram respeitados os seguintes critérios: 

a) Por ser a noção de gênero constituída sócio – histórico – culturalmente, alguns 

gêneros não perduraram ou mudaram suas características ao longo dos três 

séculos por nós analisados. Tomando por exemplo o gênero crônica, no século 

XV, narrava fatos grandiosos dos primeiros reis portugueses e a elevação do 

Estado português. No século XVI, o foco dessas narrativas passou a ser as 

Grandes Navegações, contudo, esses textos diminuíram de frequência, em 

detrimento aos textos de caráter literário, tendência essa que continuou no 

século XVII. Assim, optamos por textos narrativos em prosa, os quais abordam 

a temática histórica, ficcionais e não-ficcionais. 

b) Na escolha da quantidade de dados, foi observado o equilíbrio quantitativo entre 

os séculos, observando-se o volume textual de, aproximadamente, trezentas 

páginas por século.  

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Consultar capítulo primeiro e referências. 
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Textos do século XV 

 

 Consideramos a Crônica de Dom Pedro
36

·, D. Diniz
37

e Livro da Montaria
38

 Os 

textos são classificados literariamente como Prosas Históricas, no caso dos dois 

primeiros, e Prosas Doutrinárias, no caso dos dois últimos. Alguns textos desse período 

histórico são denominados de crônicas por apresentarem a história narrada na ordem em 

que os fatos aconteceram. 

 Vale ressaltar que, apesar de serem textos de cunho oficial e/ou escritos por reis, 

no século XV, não há norma gramatical e a língua escolar da Europa medieval era o 

latim. Destarte, conforme Mattos e Silva (1996), a língua escrita ainda era espelho da 

língua falada. 

 

Textos do século XVI 

 

 Foram considerados: Narrativas Cavaleiresca
39

, Coronica troiana em 

Limgoajem Purtuguesa
40

. Consoante ao século anterior, os textos selecionados também 

podem ser rotulados como crônicas, uma vez que narram os acontecimentos na ordem 

em que os fatos ocorreram. Entretanto, cabe ressaltar nesse século um texto de caráter 

ficcional: Coronica troiana em Limgoajem Purtuguesa. Por fim, devemos ressalta que 

as edições que apresentam revisões ortográficas não afetam o nosso objeto de estudo, 

por ser a nossa variável morfossintática. 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Fernão Lopes, quinta década do século XV, edição utilizada: Chronica de el-rei D. Pedro I. Lisboa, 

1895. 74 p. Livroeletrônico. Disponível em: <http://www.gutenberg.org/1/6/6/3/16633/>.Acesso em: 

7 maio de 2009. 
37

 Rui Pina, segunda metade do século XV, edição utilizada: Chronica d’el Rei D. Diniz (vol, 2), 1912. 52 

p. Livro eletrônico. Disponível em: <http://www.gutenberg.org/ebooks/18167>. Acesso em: 7 de maio 

de 2009.  
38

 BUCETA, J. M. A. (Tese de doutorado em filologia). Universidad de valladolid, 2008.  
39

 Coletânea de textos do século XVI. Composta pelos textos: Crônica do Imperador Clarimundo, 

Crônica do Palmerim da Inglaterra, Memória das proezas da segunda Távora Redonda. In: HALP. 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, n° 26, dezembro de 2003. Disponível em: 

<http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp> Acesso em: 30 Mai. 2009. 
40

 Primeira metade do século XVI. MARTÍN, Ana María García. Coronica Troiana em Limguoajem 

Purtugesa: edición y estúdio. Salamanca: Luso-Espanõla de Ediciones, 1998. 

http://www.gutenberg.org/1/6/6/3/16633/
http://www.gutenberg.org/ebooks/18167
http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp
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Textos do século XVII 

 

 Consideramos como textos em análise, neste século, Novelas Pastoris e outras 

obras
41

, Cartas e Histórias do Futuro
42

 e Literatura panfletária e satírica.
43

 

 

Número de dados 

 

 As tabelas, a seguir, mostram o número de dados para cada forma verbal por 

século e por texto. No que se refere ao século XVI, dois quadros fazem-se necessários, 

um referindo-se à gramaticalização e um referindo-se à variação linguística. 

 

TEXTO DO SÉC. XV Ter/Haver (pleno) + 

particípio adjetival 

Ter/Haver (auxiliar) + 

particípio verbal 
Crônica de D. Pedro 00 12 

D. Diniz 00 04 

Livro da Montaria 15 108 

TOTAL 15 124 

TABELA 01- Número de dados de ter (pleno) + particípio adjetival e ter (auxiliar) + particípio 

verbal no século XV 

 

TEXTO 

DO SÉC. 

XV 

Ter 

(presente) + 

particípio 

Haver 

(presente) 

+ 

particípio 

Ter 

(pretérito 

perfeito) + 

particípio 

Haver 

(pretérito 

perfeito) + 

particípio 

Ser (presente 

+ particípio 

verbal de 

intransitivos/ 

ergativos 
Crônica de D. 

Pedro 
01 04 00 06 01 

D. Diniz 00 03 00 01 00 

Livro da 

Montaria 
05 09 00 93 00 

TOTAL 07 16 00 100 01 

TABELA 02- Número de dados de ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio, ter 

(pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio e ser (presente + particípio 

verbal de intransitivos no século XV. 

                                                 
41

 Coletânea de textos do século XVII. Composta pelos textos:Primavera,Lusitânia Transformada,Das 

Ribeiras do Modengo. In: HALP. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, n° 30, dezembro de 2004. 

Disponível em: <http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp> Acesso em: 

30 Mai. 2009. 
42

 Coletânea de textos do século XVII de autoria do PE. Antonio Vieira. In: HALP. Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, n° 36, novembro de 2006. Disponível em: 

<http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp> Acesso em: 30 Mai. 2009. 
43

 Coletânea de textos do século XVII. In: HALP. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, n° 34, outubro 

de 2005. Disponível em: <http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp> 

Acesso em: 30 Mai. 2009. 

http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp
http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp
http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim&serie=halp
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TEXTO DO SÉC. XVI Ter/ Haver (pleno) + 

particípio adjetival 

Ter/Haver (auxiliar) + 

particípio verbal 

Novelas cavleirescas 02 13 

Coronica troiana em Limgoajem 

Purtuguesa 
01 23 

TOTAL 03 36 

TABELA 03- Número de dados de ter (pleno) + particípio adjetival e ter (auxiliar) + particípio 

verbal no século XVI. 

 

 

TEXTO DO 

SÉC. XVI 

Ter 

(presente) + 

particípio 

Haver 

(presente) 

+ 

particípio 

Ter 

(pretérito 

perfeito) + 

particípio 

Haver 

(pretérito 

perfeito) + 

particípio 

Ser (presente 

+ particípio 

verbal de 

intransitivos/ 

ergativos 

Novelas 

cavaleirescas 

14 00 00 00 00 

Coronica 

troiana em 

Limgoajem 

Purtuguesa 

08 02 09 05 00 

TOTAL 22 02 09 05 00 

TABELA 04- Número de dados de ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio, ter 

(pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio e ser (presente + particípio 

verbal de intransitivos no século XVI 

 

TEXTO DO SÉC. XVII Ter (pleno) + particípio 

adjetival 

Ter (auxiliar) + particípio 

verbal 

Novelas pastoris e outras 

obras 

03 30 

Cartas e histórias do 

futuro 

03 56 

Literatura panfletária e 

satírica 

02 12 

TOTAL 08 98 

TABELA 05- Número de dados de ter (pleno) + particípio adjetival e ter (auxiliar) + particípio 

verbal no século XVII. 
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TEXTO DO 

SÉC. XVII 

Ter 

(presente) + 

particípio 

Haver 

(presente) 

+ 

particípio 

Ter 

(pretérito 

perfeito) + 

particípio 

Haver 

(pretérito 

perfeito) + 

particípio 

Ser (presente 

+ particípio 

verbal de 

intransitivos/ 

ergativos 

Novelas 

pastoris e 

outras obras 

16 08 00 01 00 

Cartas e 

histórias do 

futuro 

56 01 00 00 00 

Literatura 

panfletária e 

satírica 

12 00 00 00 00 

TOTAL 84 09 00 01 00 

TABELA 06- Número de dados de ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio, ter 

(pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio e ser (presente + particípio 

verbal de intransitivos no século XVII 

 

 

 

4.3. As etapas de análise 

 

Nosso interesse de análise é a evolução, na Língua Portuguesa, de ter + particípio 

passado. Desse modo, investigamos os seguintes estágios de variação e mudança 

linguística: 

 

a) Gramaticalização: ter/haver (pleno) + objeto direto + particípio adjetival > 

ter/haver (auxiliar) + particípio verbal (pretérito perfeito composto). 

b) Variação linguística na codificação do aspecto perfectivo em tempo 

pretérito. No que diz respeito a essa variável, consideramos as seguintes 

formas variantes: ter (presente) + particípio; haver (presente) + particípio 

ter (pretérito perfeito) + particípio; haver (pretérito perfeito) + 

particípio e ser (presente) + particípio de verbo ergativos. 
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4.3.1. Fatores controlados na gramaticalização de ter (pleno) + objeto direto + 

particípio adjetival > ter (auxiliar) + particípio verbal (pretérito perfeito 

composto). 

 

Para a caracterização das funções codificadas pelo pretérito perfeito composto, 

ao longo de seu processo de gramaticalização, foram testados como fatores de controle 

os Parâmetros propostos por Lehmann (2002) para aferir o grau de gramaticalização de 

um item (Integridade, Paradigmaticidade, Variabilidade paradigmática, Escopo, 

Conexidade, Variabilidade sintagmática), as categorias TAMR, a concordância entre o 

particípio e o objeto direto do verbo ter e o período histórico. Apresentaremos, a seguir, 

os fatores que compõem cada grupo. No capítulo quinto, retomaremos todos os grupos 

com exemplificações e explicações sobre a importância desses grupos para o 

entendimento da gramaticalização de ter (pleno) + objeto direto + particípio adjetival > 

ter (auxiliar) + particípio verbal. 

 

I- Parâmetros paradigmáticos de gramaticalização 

 

Conforme a proposta de Lehmann (2002), exposta no capítulo segundo, analisou-se, 

no eixo paradigmático, a relação entre as variáveis peso, coesão e variabilidade, a partir 

dos parâmetros Integrabilidade, Paradigmaticidade e Variabilidade paradigmática. 

Dessa forma, para aferir o nível de gramaticalização, consideraremos: 

 Gramaticalização incipiente: [+ pesado, - coeso, + variabilidade]; 

 Gramaticalização avançada: [- pesado, + coeso, - variabilidade]. 

  

II- Parâmetros sintagmáticos de gramaticalização 

 

Semelhante ao observado no eixo paradigmático, as relações entre peso, coesão e 

variabilidade, no eixo sintagmático, foi observada, de acordo com os parâmetros 

Escopo, Conexidade e Variabilidade sintagmática. Dessa relação, consideramos: 

 Gramaticalização incipiente: [+ pesado, - coeso, + variabilidade]; 

 Gramaticalização avançada: [- pesado, + coeso, - variabilidade]. 
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III- Modalidade 

 

Apesar de ser complicada a análise do posicionamento do falante em dados 

históricos, em nossos dados, a modalidade será considerada de acordo com os seguintes 

critérios: 

 Realis 1: quando não há nenhum indício de dúvidas; 

 Realis 2: quando houver indício de dúvida. 

 

Consideramos como indício de dúvida a não possibilidade de não tomar a noção 

verbal como certa, quer marcada por um advérbio, quer por um auxiliar modal ou, 

ainda, pelas desinências próprias da categoria verbal. 

Dessa forma, o exemplo a seguir demonstra a ocorrência desse fenômeno, sendo 

classificado como pertencente ao subgrupo Realis II. 

 

(2) De cinco Minervas nos fazem menção as histórias; todas estão no inferno: traga o 

Autor / dela u~a certidão jurada e passada pela lagoa Estígia com que me justifique que 

alguma delas teve mana, e tem-me convencido (FREI JOÃO MANUEL, p.87) 

 

 Nos demais casos, como o apresentado abaixo, por não haver indício de dúvida, 

o dado foi classificado como pertencente ao subgrupo Realis I. 

 

(3) Hora quando a este entender lhe son demostradas estas cousas pelos sentidos como 

dito auemos (...) (D. JOÃO I, p.82) 

 

 

IV- Tempo em relação à referência 

 

Nesse grupo, analisamos a relação entre as noções de passado, presente e futuro e os 

momentos de fala, de referência e do evento
44

. Assim, consideraremos duas ocorrências: 

 Cotemporalidade entre Tempo e Referência (ME/ MR/MF) 

 Distanciamento temporal entre Evento e Referência (ME – MR/MF)  

 

                                                 
44

 As noções temporais e de referências foram explicitadas no capítulo terceiro. 
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Apesar de termos como foco o tempo passado, ao adotarmos as noções de 

cotemporalidade e distanciamento, buscamos dar conta da noção de presente própria de 

alguns dos aspectos verbais do PPC. 

Vale ressaltar ainda que, apesar de alguns dos nossos fatores apresentarem apenas 

dois subgrupos, como no caso do tempo em relação à referência, não adotamos um 

posicionamento dicotômico, mas compreendemos que, dentro de uma escala, alguns 

exemplares tendem a um comportamento sempre próximo a um dos dois extremos do 

contínuo. 

Assim o exemplo (4) apresenta um caso por nós considerado como tipicamente 

cotemporal entre Tempo e Referência. 

 

(4) Mas, porque seria grande desconsolação dos índios que ao presente têm os ditos 

cargos se lhes fossem tirados, se conservarão neles até que se extingam, e não se 

meterão outros em seu lugar. (VIEIRA, p.49) 

 

Nos demais casos, como em (5), foi observado o distanciamento entre Tempo e 

Referência, comportamento mais comum nos casos de codificação do aspecto 

perfectivo. Ao observarmos a variação nesse aspecto, a variável independente 

referência, em seu subgrupo distanciamento temporal entre evento e fala, será 

redimensionando aos limites do texto, conforme veremos item V da seção 4.3.2. 

 

(5) Ca se lhe parecesem as passadas curtas e o rastro pequeno con este sinal das unhas 

que dito auemos, nunca tenha que o porco he alto. (D. JOÃO I, p.132) 

 

 

V- Tipo de verbo 

 

Para a análise do valor semântico do verbo no processo de gramaticalização do 

pretérito perfeito composto, foram considerados os verbos volitivos, cognitivos, factivos 

e dicendi. Essa categorização verbal pretende dar conta, semanticamente, dos exemplos 

encontrados em nosso corpus, a partir das características apresentadas semelhantes aos 

exemplos a seguir. 
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 Volitivo: têm sentido básico predominantemente ligado à vontade do 

referente – sujeito. 

(6) Quando Grionesa o viu em seus braços, contemplando a sua formosura, quanto ao 

luar se podia ver, disse: – Ó piedoso Senhor! que nunca desamparaste a quem alguma 

hora a ti se encomendou. E pois me deste por tal acontecimento o que catorze anos há 

que tenho desejado, e com tantas lágrimas pedido, e agora, que mais desviada disso 

estava, tendo meu marido morto, houve este filho da tua mão enviado para consolação 

de minha alma, e ser herdeiro dessa pobreza, que a fortuna me deixou. (BARROS, p.42) 

 

 Cognitivo: são aqueles verbos que apresentam sentidos ligados à cognição, 

codificando certeza, incerteza, crença, percepção, conhecimento ou 

constatação. 

(7) Primo, vás bem vedes como este pranto traz tudo baralhado: e dizer-vos, que 

procureis por liberdade, parece-me escusado, pois tendes sabido que é cousa que as 

pessoas neste mundo mais estimam. (BARROS, p.41) 

 

 Factivo: esse verbo implica o facto expresso pela oração encaixada. 

(8) Tras já sobre eles o dia mao, e com dobrado quebrantamento (do que nós havemos 

padecido) quebranta tu a eles, ó D. das vinganças. (USQUE, p.52) 

 

 Dicendi: verbos declarativos, quer precedido ou não de declaração, 

perguntas etc. 

(9) E porque dos filhos que houve, e de quem, e por que guisa, já compridamente 

havemos falado (...) (LOPES, p.6) 

 

 

4.3.2. Fatores controlados no estágio de variação linguística 

 

Foram testados, em nossa análise, como fatores condicionantes da variação entre 

as formas ter (presente) + particípio; haver (pretérito perfeito) + particípio; ter (pretérito 

perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio e ser (presente) + particípio 

de verbo intransitivo, quatro grupos de fatores: a Modalidade e o Aspecto verbal, a 
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natureza semântica dos argumentos e a referência temporal-textual. Cada um desses 

grupos será apresentado a seguir. 

 

I- Modalidade 

 

Semelhante ao analisado no decurso de gramaticalização, a modalidade será 

considerada de acordo com os seguintes critérios: 

 Realis 1: quando não há nenhum indício de dúvidas; 

 Realis 2: quando houver indício de dúvida. 

 

II- Aspecto 

 

Travaglia (1994,) caracteriza o aspecto perfectivo de acordo com a fase de 

complemento da ação verbal, dessa forma, para o autor esse aspecto se refere a 

situações passadas acabadas. Dentro dessa noção, identifica-se o perfectivo como um 

aspecto composto caracterizado pelas noções de complemento e pontualidade.  

No contexto de variação, levamos em consideração a subdivisão do aspecto 

perfectivo em seus valores: 

 Pontual: sem qualquer noção de duração. 

(10) E aquela Deusa Citereia que rege o terceiro céu, tem dele tomado posse que 

raramente se acha espírito claro, isento de sua jurisdição. (VASCONCELOS, p.68) 

 

 Resultativo: um estado resultante de uma ação dinâmica que se concluiu. 

(11) E se ho teu Reaal resplandor assi mostrado, nom quizer penssar, e obedecer ha esto 

que te avemos dicto (...) (D. DINIZ, p.28) 

 

 Cessativo: quando da ação verbal se depreende uma noção de duração que se 

reporta ao presente. 

(12) Tras já sobre eles o dia mao, e com dobrado quebrantamento (do que nós havemos 

padecido) quebranta tu a eles, ó D. das vinganças. (USQUE, p.52)  
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III- Natureza semântica dos argumentos 

 

Consideramos como natureza semântica do sujeito e do objeto direto os 

seguintes grupos, representados nos exemplos abaixo: 

 Concreto 

(13) (...) e o mui poderoso Geriom de Espanha e o gram gigamte Caco em tais 

afeitamentos te ouveram visto nam te tuueram por Dino de serem vencidos de ti (...) 

(MARTÍN, p.202) 

 

 Abstrato  

(14) Mas deposi que Jasom ouve acabado sua aventura (...) (MARTÍN, p. 171) 

 

 Não realizado 

(15) (...) por certo muy enfermo seria o entender que con tal uista non perdesse algũu 

cansanço se o en si tiuesse pollas cousas sobreditas, que pollo ueer en este jogo lhe som 

demostradas, como dito auemos. (D. JOÃO, p.88) 

 

IV - Tipo de verbo 

 

Analisamos o valor semântico do verbo no processo de variação linguística. Foram 

considerados os verbos: 

 Volitivos 

 Cognitivos 

 Factivos 

 Dicendi 

 

V - Referência temporal-textual  

 

Por analisarmos o pretérito perfeito, o qual tem referência anterior ao momento 

da enunciação, postulamos três pontos de referência temporal: 

 Passado mais imediato: referência localizada no contexto da narrativa e próxima 

a outro evento pretérito. 
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(16) E quanto Noe teue pasado isto acordou. (MARTÍN, p.149) 

 

 Passado menos imediato: localizada no contexto da narrativa e distante de outro 

evento pretérito. 

(17) Depois que Ercoles teue feito foy apos Geriom a Galiza (...) (MARTÍN, p.198) 

 

 Passado indeterminado: não localizada no contexto da narrativa. 

(18) Como asyma he dito, Júpiter rreinou em Creta depois que teve desterado seu pay.  

(MARTÍN, p.179) 

 

 

VI- Século 

 

Consideramos, nesse grupo extralinguístico, três períodos da História da língua 

Portuguesa: 

 Século XV: período de vigência do Português Arcaico 

 Século XVI: período de transição entre Português Arcaico e Português Moderno 

 Século XVII: período de vigência do Português Moderno 
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4.4. Análise estatística 

 

Os dados de variação linguísticas serão analisados pelo programa estatístico 

GOLDVARB X, ferramenta metodológica fundamental da Sociolinguística 

Variacionista. A versão atual do programa, desenvolvida em esforço conjunto pelo 

Departamento de Linguística da Universidade de Toronto e pelo Departamento de 

Matemática da Universidade de Ottawa, permite a análise estatística de variáveis 

linguísticas. (SANKOFF; TRAGLIAMONTE, 2005). 

O programa fornece pesos relativos, a partir da influência de cada um dos fatores 

de controle sobre cada uma das variantes. A partir desses valores quantitativos, segundo 

Naro (1992), se os pesos forem superiores a 0,5, são interpretados como favoráveis à 

aplicação da regra, se forem inferiores a 0,5, são considerados como inibidores da regra 

e, se forem iguais a 0,5, são interpretados como neutros. Todavia, o autor adverte que 

“em princípio, os valores absolutos dos pesos relativos calculados não têm significância 

analítica; o que importa é a sua ordenação, sendo justamente por isso que se deve 

preferir o uso do termo RELATIVO” (p.24).  
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos utilizados na seleção e na análise 

do corpus. Partimos de sua formação, em que apresentamos os textos escolhidos, 

considerando o volume textual por século para que fosse formada uma amostra 

representativa. Apresentamos também os critérios de seleção dos dados. 

Em seguida, apresentamos as etapas de análise da pesquisa e as suas respectivas 

variáveis, a saber: a gramaticalização de ter/haver (pleno) + objeto direto + particípio 

adjetival > ter/haver (auxiliar) + particípio verbal e a variação linguística na codificação 

do aspecto perfectivo em tempo pretérito, considerando as seguintes formas variantes: 

ter (presente) + particípio; haver (presente) + particípio; ter (pretérito perfeito) + 

particípio; haver (pretérito perfeito) + particípio e ser (presente) + particípio de 

verbo intransitivo. 

Elencamos, ainda, os grupos de fatores controlados na investigação da 

gramaticalização do pretérito perfeito composto e na variação deste com outras formas 

na codificação do aspecto perfectivo no pretérito em português. Os resultados dessa 

análise serão apresentados quantitativa e qualitativamente no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DA GRAMATICALIZAÇÃO DO PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO 

 

Tenho dito tantas vezes 

Quanto sofro sem sofrer 

Que me canso dos revezes 

Que sonho só para não os ter 

(Fernando Pessoa) 

 

 Seguindo os procedimentos metodológicos apresentados no capítulo quarto, este 

capítulo trata da análise dos dados, a partir da gramaticalização de ter/haver+ particípio. 

O capítulo será subdividido, levando em consideração os fatores de controle elencados 

anteriormente. 

 

 

5.1. Da gramaticalização do pretérito perfeito composto 

 

 Partimos do pressuposto que as estruturas formadas por ter + objeto direto + 

particípio gramaticalizaram-se em Língua portuguesa e, ao longo dessa 

gramaticalização, houve uma mudança aspectual ao longo dos séculos XV, XVI e XVII. 

A partir disso, hipotetizamos que, quanto mais distante o período histórico, haveria uma 

maior frequência da ocorrência de ter + objeto direto + particípio, uma vez que a 

gramaticalização seria incipiente. Contudo, nossa hipótese não se confirmou, uma vez 

que nos duzentos e oitenta exemplares analisados, vinte e oito dados, isto é apenas 10%, 

são relativos a essa estrutura mais antiga na língua. A partir desses dados, podemos 

atestar a existência da formação mais gramatical, ter/haver (auxiliar) + particípio verbal, 

nos três séculos estudados, conforme mostra a tabela 
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 SÉCULO XV SÉCULO XVI SÉCULO XVII 

Ter/haver (pleno) + 

particípio 

adjetival 

15/ 10,6% 4/ 10% 9/ 9,2% 

Ter/haver 

(auxiliar) + 

particípio verbal 

127/ 89,4% 36/ 90% 89/ 90,8% 

TOTAL 142 40 98 

TABELA 7: Uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival em oposição a ter/haver (auxiliar) + 

particípio verbal por século 

 

 Com essa constatação, partimos para a análise da gramaticalização, conforme 

veremos nos exemplos, a seguir: 

 

(19) E dizemos ainda se o non uio, porque todollos moços quando o monteyro que tem 

o porco aprazado lhe poem os caães (D. JOÃO I, p.220) 

 

(20) Ainda dissemos que compria a qualquer que andasse à busca de saber en como se 

filharia aquelle porco que tem aprazado; (D. JOÃO PRIMEIRO, p.184) 

 

(21) (...) e assi ho tenho dicto, e decrarado muitas vezes aho Ifante D. Affonso meu 

filho, e ha Frei Johaõ meu Confessor. (PINA, p.34) 

 

 Na passagem de ter/haver (pleno) + particípio adjetival para ter/haver (auxiliar) 

+ particípio verbal, observamos a fase de sintatização, uma vez que a mudança 

linguística não ficou apenas no nível do discurso, pois, a partir dessa fase, ter o porco 

aprazado
45

 e ter aprazado o porco são distintos no nível sintático. Dessa forma, a 

técnica de análise passa de isolante a analítica, uma ver que a relação entre ter e o 

particípio passa a ser a interdependência. Contudo, no que diz respeito ao pretérito 

perfeito composto não houve as demais fases do processo de gramaticalização, 

conforme Lehmann (2002[1985]). 

 Retomando as construções com pretérito perfeito composto, observamos ainda, 

no nível semântico, vemos em (21), assim como nos exemplos abaixo, a mudança 

                                                 
45

 Aprazar: regionalismo: Portugal. Que ou o que força os animais a sair de seu esconderijo a fim de 

serem caçados. (HOUAISS, 3.0) 
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aspectual na codificação do aspecto imperfectivo. Diferente do que acontece em (19) e 

(20), percebemos a duração do evento pretérito até o momento da fala, como em: 

 

(22) E para que também a estes senhores conste minha diligência, para que não 

atribuam os efeitos às suas, num segundo prólogo do livro que têm há muitos dias em 

seu poder faço queixa das ditas impressões de Madrid, e declaro lhe tenho procurado 

remédio; e, porquanto até agora o não tenho conseguido, faço lista dos sermões alheios 

e meus, e destes segundos prometo ir saindo nos tomos seguintes, como já comecei a 

fazer no primeiro, com os mesmos correctos e emendados, e em tudo conformes com 

seus originais. (VIEIRA, p.71)  

 

(23) Contente-se por castigo do meu erro com os sobressaltos e moléstias que me tem 

dado, que tanto é o de mais como o de menos; (HALP, 36, p.56) 

 

 Em relação aos exemplos que codificam o aspecto perfectivo, observamos a 

mudança no domínio TEMPO – ASPECTO – MODALIDADE (TAM), havendo uma 

transferência metafórica, motivada pela analogia e a reanálise da perífrase formada pelo 

verbo ter. Atuando no eixo paradigmático, em um primeiro estágio de gramaticalização, 

pelo processo de analogia, temos o ter possessivo que seleciona como, um de seus 

argumentos, um objeto direto e esse, por sua vez, pode receber um adjunto adnominal 

formado por um particípio. Assim, o item passa a apresentar uso análogo às demais 

perífrases do sistema, em que podemos destacar, por exemplo, a não-concordância do 

particípio. No segundo estágio, por reanálise, temos a formação do pretérito perfeito 

composto, em que ter + particípio formam uma única estrutura, marcadora de 

tempo.Observamos que as fronteiras do constituinte não é mais a mesma do estágio 

anterior, uma vez que o pretérito perfeito composto passa a ser re-analisado como 

[ter/haver + particípio] + [complemento], deslocando o verbo ter de sua classe de 

origem. Em uma nova atuação no eixo paradigmático, o terceiro estágio desse 

continuum , novamente por analogia, em que a estrutura formada por ter + particípio 

marca aspecto. O desenvolvimento de ter, como verbo auxiliar, segue o esquema 

abaixo
46

: 

 

                                                 
46

 Esquema pautado no modelo proposto por HOPPER e TRAUGOTT (1993), apresentado no capítulo 

segundo.  
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Eixo sintagmático 

Mecanismo: reanálise 

 

 

Estágio I          tenho                            o porco            aprazado 

                       POSSESSIVO          objeto direto       adjunto adnominal 

 

Estágio II        [tenho aprazado]             o porco                

                         TEMPO                     objeto direto 

               (por reanálise) 

 

Estágio III      [tenho aprazado]            o porco          muitas vezes 

                        ASPECTO 

               (por analogia) 

 

Eixo paradigmático 

Mecanismo: analogia 
FIGURA 4: Esquema de desenvolvimento do auxiliar ter 

 

  A seguir, retomaremos os parâmetros de Lehmann (2002[1985]) e os fatores de 

controles apresentados anteriormente para análise de nossos dados. 

 

 

5.1.1. Dos parâmetros paradigmáticos de gramaticalização 

 

 Observemos os exemplos, a seguir:  

 

(24) Mas agora me am dito que tornado es em tua terra e molher tens tomado. 

(MARTÍN, p.124) 

(25) E quando Noé teue pasado isto acordou. (MARTÍN, p.52) 

 

Como se pode observar, além do pretérito perfeito composto formado por ter 

(presente) + particípio integram, o paradigma desse tempo verbal, a formação ter 

(pretérito perfeito) + particípio e ser (presente) + particípio. Deve-se considerar, ainda, a 

variação entre os auxiliares ter e haver.  

 Apesar de o pretérito perfeito simples ser mais frequente na codificação do 

aspecto perfectivo, o paradigma dessa codificação apresenta-se pouco coeso no que se 

refere à forma composta. Conforme podemos observar na tabela abaixo: 
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VARIANTE SÉCULO XV SÉCULO XVI SÉCULO XVII 

Ter (pretérito 

perfeito) + 

particípio 

01/ 0,8% 05/ 16,7% 00/00 

Haver (pretérito 

perfeito) + 

particípio 

100/ 80,6% 05/ 16,7% 01/ 1,1% 

Ter (presente) + 

particípio 

16/ 13,2% 19/ 55,9% 83/ 93,3% 

Haver (presente) + 

particípio 

00/ 00 03/ 10% 05/ 5,6% 

Ser (presente) + 

particípio 

7/ 5,6% 00/ 00 00/00 

Total 124 34 04 

TABELA 8: Frequência das variantes ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) 

+ particípio, ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio e ser (presente) + particípio 

por século 

 

Integridade 

 

 Observando os exemplos (24) e (25), percebemos que o processo de atrição, ou 

desgaste, não ocorreu no aspecto fonológico, mas apenas no nível semântico, em 

relação ao uso do verbo ter como verbo pleno. 

 As ocorrências acima apresentadas mostram que no uso de ter como verbo 

auxiliar ocorre o esvaziamento semântico em relação à codificação de posse, havendo, 

dessa forma, um processo de abstratização de um uso para o outro, pois, conforme 

vimos na figura 4, exemplos com ter auxiliar codificam aspecto, enquanto que o verbo 

pleno codifica processo verbal.  
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Paradigmaticidade 

 

 Como vimos no capítulo segundo, a paradigmaticidade é medida a partir da 

quantidade de itens que um paradigma possui e pelas regularidades entre eles. Desse 

modo, observando-se o uso em (20), (21), (22), (23), (24) e (25), vê-se que ter foi 

deslocada da categoria aberta dos verbos plenos, com um número ilimitado de 

exemplares, para a classe dos verbos aspectuais, categoria fechada e menor, em relação 

ao uso do verbo pleno. 

 Em pesquisas futuras sobre a gramaticalização de perífrases aspectuais, convém 

observarmos a frequência de uso dessa classe, em relação ao uso do verbo pleno ter. No 

caso de ter, ver-se-á, certamente, a classe com mais traços semânticos, sendo utilizada 

em vários outros contextos, codificando posse, existencialidade etc. 

 

Variabilidade Paradigmática 

 

 Este parâmetro dá conta, como vimos anteriormente, da possibilidade de livre 

escolha de uma forma para o PPC. Como já afirmamos, o paradigma desse tempo 

composto era formado por ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito 

perfeito) + particípio, ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio, ser 

(presente) + particípio. Observamos que, no século XVII, a alternância entre as formas 

passa a ter (presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio, sendo o uso 

da primeira forma mais frequente, traço que indica o maior grau de gramaticalização 

obtido pelo PPC nesse século 

 

A partir dos exemplos e dos dados da tabela 8, a gramaticalização do pretérito 

perfeito composto ainda estava em um estágio inicial, nos séculos XV e XVI, dado a 

baixa coesão paradigmática, a baixa paradigmaticidade e a alta variabilidade dentro 

desse paradigma. No século XV, ter (presente) + particípio passado apresentou baixa 

frequência, quando comparado a ter (pretérito perfeito) + particípio, ou ainda, quando 

comparado ambos ao PPS. Segundo Said Ali (1964), a alta frequência da forma simples 

baniu a formação ter (pretérito perfeito) + particípio por supérflua.  

Valendo-nos, ainda, do princípio givonianos de Marcação, a não permanência 

dessa forma desse tempo verbal no português atual pode ser explicada pelo sub-

princípios da complexidade estrutural, da distribuição de frequência e da complexidade 
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cognitiva. Givón (1990) propõe que a estrutura mais marcada é maior, isto é mais 

complexa estruturalmente, menos frequente que a não-marcada e tende a ser mais 

complexa cognitivamente que a não-marcada. Assim, ter (pretérito perfeito) + 

particípio, quando comparado ao PPS, pode ser considerada a estrutura marcada na 

codificação do aspecto perfectivo no tempo passado. Sobre essa questão, Said Ali 

(1964), Martín (1998) também nos chama atenção para a competência de PPS no que 

diz respeito à codificação do aspecto perfectivo e como essa competência baniu o que 

chama de pretérito anterior, ter (pretérito perfeito) + particípio.  

Por essa alta frequência, no século XVII, ter (presente) + particípio passou a 

codificar um novo aspecto ainda não no pretérito perfeito composto, o aspecto 

imperfectivo. Em nossos dados do século XVI, ainda é pouco frequente exemplos como: 

 

(26) porque dizem que tens feito por Ella o que pro outra nunca fizeste. (MARTÍN, 

p.201) 

 

 

5.1.2. Dos parâmetros sintagmáticos de gramaticalização 

 

 No eixo sintagmático, ao observarmos a passagem de ter (pleno) + particípio 

adjetival > ter (auxiliar) + particípio verbal, temos: 

 

(27) (...) e entom a azcuma que teue o monteyro atrauessada por cima do collo (D. 

JOÃO, p.304) 

 

(28) Has obras, e feiçoens, e couzas notaveis que este mui excellente Rei D. Diniz fez 

em toda sua vida aalem das que nesta Coronica tenho escritas... (PINA, p.35) 

 

(29) Dito nós auemos no capitulo XIV da primeira parte en qual guisa deuiam os moços 

que tragiam os caães de correr e en que maneyra deuiam ensinar os caães nouos de 

correr en poendoos, e en que guisa se punham melhor, deshi en como se deuiam de 

encarnar (...) (D. JOÃO I, p.201) 

 

(30) Meu Senhor. – Muito meditei estes dias na opinião que V. S.a tem de que a Índia se 

não pode restaurar senão pelas mesmas virtudes com que se conquistou, que para mim é 
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artigo de fé, e quanto mais o creio tanto mais me desconsolo, porque é tão universal a 

corrupção dos vícios, em tudo contrários a essas mesmas virtudes, que parece se nos 

tem já convertido em natureza. (VIERA, p.72) 

 

(31) Estes inconvenientes se pretenderam até agora evitar por meio da Inquisição, mas 

posto que este tribunal seja santíssimo e unicamente necessário para a conservação e 

pureza da Fé, a experiência tem-nos mostrado que não basta só ele para o remédio, e a 

mesma experiência ensina que, quando um remédio não aproveita, se devem buscar 

outros mais eficazes, como S. A. com tanta piedade e prudência resolveu se fizesse. 

(VIEIRA, p.63) 

 

Escopo 

 

 Nesse parâmetro é medida a extensão da construção que o item ajuda a formar. 

Recorrendo à projeção argumental de ter possessivo, em (27) e (28), esse verbo tem 

escopo sobre dois argumentos, sujeito e objeto direto. Enquanto que, em (29), (30) e 

(31), ter, usado como auxiliar tem escopo apenas sobre o particípio verbal, item ao qual 

foram transferidos os traços lexicais e, desse modo, por extensão, a responsabilidade 

pela estruturação da predicação. 

 

Conexidade 

 

 Este parâmetro está, geralmente, mais ligado ao estágio de morfologização. 

Contudo, do mesmo modo que Casseb – Galvão et al. (2007), ampliaremos a análise do 

parâmetro ao nosso objeto de estudo. Partindo da análise da relação auxiliar/ auxiliado, 

conforme vimos no parâmetro anterior, ter auxiliar passa a ser escopo menor e sua 

coesão é apenas com o particípio. Mostrando, dessa forma, a diminuição de coesão 

sintagmática em relação a ter pleno. 

 

Variabilidade sintagmática 

 

 Observemos as formações ter + pronome + particípio, em (29) e (31), ter + 

advérbio + particípio, em (30). Em relação ao uso em (27) e (28), vê-se que nas 

construções com o PPC a posição de ter + particípio vai ficando mais fixa no sintagma, 
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ainda que haja a possibilidade de alternância entre auxiliar/auxiliado e a possibilidade 

de itens entre eles, as relações são mais 

Como vemos nos exemplos dados anteriormente, o verbo ter ocorre como verbo 

auxiliar, passando de item lexical a gramatical, e o particípio com valor verbal. Nesse 

continuum de mudança, as ocorrências mostram que no funcionamento como verbo 

auxiliar há um esvaziamento semântico em relação às realizações como verbo pleno 

com valor de posse. 

 Em (27) e (28), observamos o verbo ter codificando posse e o particípio com o 

valor adjetival concordando em número e gênero com o objeto direto do verbo. 

Enquanto nos exemplos (29), (30) e (31) o verbo ter ocorre como verbo auxiliar, 

passando de item lexical a gramatical, e o particípio com valor verbal. Nesse continuum 

de mudança, as ocorrências em (29), (30) e (31) mostram que no funcionamento como 

verbo auxiliar há um esvaziamento semântico em relação às realizações como verbo 

pleno como em (27) e (28).  

 

5.1.3. Da modalidade 

 

No que se refere ao fator de controle modalidade, temos a tabela abaixo, que 

apresenta o número de dados e os percentuais de cada forma por século: 

 

FATOR SÉCULO XV 

Apl./Total% 

SÉCULO XVI 

Apl./Total% 

SÉCULO XVII 

Apl./Total% 

Realis 1 15/15/ 10,6% 4 /4 / 10% 09/ 97/ 10% 

Realis 2 00/00/00 00/ 00/ 00 00/01/ 00 

Total 15/ 142 4/40 09/ 98 

TABELA 9: Modalidade e o uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival por século 

 

FATOR SÉCULO XV 

Apl./Total% 

SÉCULO XVI 

Apl./Total% 

SÉCULO XVII 

Apl./Total% 

Realis 1 127/ 127/ 89,4% 36/ 36/ 100% 88/ 97/ 90% 

Realis 2 00/00/00 00/ 00/ 00 01/ 01/ 100%  

Total 127/ 142 36/ 40 89/ 98 

TABELA 10: Modalidade e o uso de ter/haver (auxiliar) + particípio verbal por século 
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FATOR 

Ter/haver (pleno)+ 

particípio 

adjetival 

Ter/haver 

(auxiliar)+ 

particípio verbal 

Total 

Realis 1 10% (28) 90% (251) 99,6% 279 

Realis 2 0 100% (1) 0,4% 

Total 10% (28) 90% (251) 280 

TABELA 11: Modalidade e o uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival em oposição a ter/haver 

(auxiliar) + particípio verbal 

 

A partir da tabela, vemos que o fator de controle modalidade não se mostrou 

relevante no condicionamento da gramaticalização do pretérito perfeito composto em 

nossos dados iniciais, fato que contraria nossa hipótese inicial de que uma mudança nas 

categorias Tempo e Aspecto aconteceria também mudança na categoria Modalidade. Os 

exemplos encontrados pertencem à modalidade Realis 1. Como: 

 

(32) Se pedirem um acto de contrição, aqui está a minha escrivaninha; que para versos 

já tenho a Musa entrevada, e não farei nem uma décima, senão se me derem uma 

galinha. (FREI LUCAS DE SANTA CATARINA, p.78) 

 

(33) (...) Mui bem has dito, Zicareo, sairá alegre Israel pois entrou triste. (LOBO, p.56) 

 

(34) Não porque S. A. não trabalhe incansavelmente nos negócios, que entende melhor 

que todos; mas porque a sua modéstia natural o tem reduzido a tanta desconfiança do 

seu mesmo juízo, que todo o tempo se passa em juntas, de que se vêem poucos ou 

nenhuns efeitos. (...) (VIEIRA, p.70) 

 

 Contudo, merece destaque o exemplo a seguir, o único, em nossos dados, a 

codificar a modalidade realis 2. Há diferença de modalidade pelo contexto condicional, 

como podemos observar: 

 

(35) De cinco Minervas nos fazem menção as histórias; todas estão no inferno: traga o 

Autor / dela u~a certidão jurada e passada pela lagoa Estígia com que me justifique que 

alguma delas teve mana, e tem-me convencido (FREI JOÃO MANUEL, p.87) 
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 Relacionando esse fator de controle ao fator tipo de verbo, que veremos a 

seguir, observaremos que na mudança linguística ocorrida com o pretérito perfeito 

composto, assim como a codificação da modalidade realis 1, não foi bastante produtiva 

com verbos cognitivos e volitivos, o que influenciaria a na codificação da modalidade 

irrealis. 

 Ainda nesse sentido, conforme esquema de Lehmann (2002 [1982]), exposto no 

capítulo terceiro, o continnum de mudança na categoria seria: 

 

Verbo pleno – Verbo auxiliar – Marcador de aspecto – Marcador de tempo 

 

 Mostrando que, para a mudança em um marcador de modo, há a necessidade de 

uma passagem do verbo pleno inicial a um verbo modal e, somente em seguida, na 

marcação de modalidade. Fato que não ocorreu com o pretérito perfeito composto. 

 

5.1.4. Do tempo-referência 

 

No que se refere ao fator de controle tempo em relação à referência, temos as 

tabelas abaixo, que apresentam o uso de ter/haver + particípio por século: 

 

FATOR SÉCULO XV 

Apl./Total% 

SÉCULO XVI 

Apl./Total% 

SÉCULO XVII 

Apl./Total% 

Cotemporalidade 7/ 8/ 87,5% 3/ 39/ 7,7% 6/ 7/ 85,7% 

Distanciamento 8/ 134 / 6% 1/ 1/ 100% 3/ 91/ 3,3% 

Total 15 / 142 4/ 40 9/ 98 

TABELA 12: Tempo em relação à referência e o uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival por 

século 

 

FATOR SÉCULO XV 

Apl./Total% 

SÉCULO XVI 

Apl./Total% 

SÉCULO XVII 

Apl./Total% 

Cotemporalidade 1/ 8/ 12,5% 36/ 39/ 92,3% 1/ 7/ 14,3% 

Distanciamento 126/ 134 / 94% 00/01/00 88/ 91/ 96,7% 

Total 127/142 36/40 89/ 98 

TABELA 13: Tempo em relação à referência e o uso de ter/haver (auxiliar) + particípio verbal por 

século 
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 Relacionando os dados expostos nas tabelas acima, observamos o uso de o uso 

de ter/haver (pleno) + particípio adjetival em oposição a ter/haver (auxiliar) + particípio 

verbal no que se refere ao fator tempo em relação à referência. 

 

FATOR Ter/haver (pleno) + 

particípio 

adjetival 

Ter/haver (auxiliar 

)+ particípio 

verbal 

Total 

Cotemporalidade 87,5% (14) 12,5% (2) 5,7% (16) 

Distanciamento 5,3% (14) 94,7% (249) 94,3 (264) 

Total 10% (28) 90% (251) 280 

TABELA 14: Tempo em relação à referência e o uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival em 

oposição a ter/haver (auxiliar) + particípio verbal 

 

O fator de controle tempo em relação à referência mostrou-se relevante no 

condicionamento da gramaticalização do pretérito perfeito composto em nossos dados 

iniciais, pois, nos exemplos de ter/haver (pleno) + particípio adjetival a 

cotemporalidade, quando o verbo ter está no presente, há a cotemporalidade entre tempo 

e referência e, quando o verbo ter está no pretérito perfeito composto, ocorre o 

distanciamento entre tempo e referência, conforme os exemplos (36) e (37), 

respectivamente.  

 

(36) Mas, porque seria grande desconsolação dos índios que ao presente têm os ditos 

cargos se lhes fossem tirados, se conservarão neles até que se extingam, e não se 

meterão outros em seu lugar. (VIEIRA, p.49) 

 

(37) A tarde deste mesmo dia de S. Tomé tivemos festejada com touros de água, que 

vimos de palanque, porque, estando nós alojados num assento sobre o rio, à sombra de 

árvores, com as canoas abicadas em terra, vieram dois crocodilos (que aqui chamam 

jacarés) a rondar-no-las por fora.( VIEIRA, p.44) 

 

 Já os exemplos em ter/haver (auxiliar) + particípio verbal com sua maioria, 

94,7%, codificam o distanciamento entre tempo e referência, como em: 
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(38) Ca se lhe parecesem as passadas curtas e o rastro pequeno con este sinal das unhas 

que dito auemos, nunca tenha que o porco he alto. (D. JOÃO I, p.132) 

 

 Entretanto, os exemplos (35) e (39) destacam-se dos demais por serem os únicos 

a apresentarem a cotemporalidade entre tempo e referência. No primeiro caso, 

acreditamos que a relação modal, influencie nessa codificação, o que não podemos 

comprovar pelo número reduzido de dados. No segundo caso, o verbo ser no presente, 

por analogia, estende sua codificação ao PPC. Apesar de, em um primeiro momento, 

que He dito e He chamado parecerem anteriores ao MF, nesses casos, os verbos 

indicam o posicionamento do senso comum, sendo, portanto, cotemporais ao MF. 

 

(39) E como quer que Deus requeira a obra daquelles que poder ham para obrar, todauia 

nós non diremos donde uen este poder de obrar, nem como ajuntadas estas duas uirtudes 

com este poder de obrar obram, nem como he chamado siso; (D. JOÃO I, p.81) 

 

 Contudo, com verbos dicendi, não verificamos essa codificação, pois a um 

distanciamento em relação ao contexto da narrativa, conforme explicitaremos no fator 

de controle tipo de verbo. A esse exemplo temos:  

 

(40) (...) e esto non he dito senon porque a non pode outro fazer senon o rey, pois como 

se pode contentar nenhũu rey quando fosse correr monte por matar hũu porco ou dous, 

quando hũu uilaão o mata en hũu cepo assi como o rey faz con direito, non se deuia 

acontentar. (D. JOÃO I, p.94) 

 

(41) E como quer que Deus requeira a obra daquelles que poder ham para obrar, todauia 

nós non diremos donde uen este poder de obrar, nem como ajuntadas estas duas uirtudes 

com este poder de obrar obram, nem como he chamado siso; (D. JOÃO I, p.81) 

 

 Partimos da hipótese de que o tempo composto formado por ter no presente 

influenciaria na codificação da cotemporalidade do pretérito perfeito composto, 

semelhante ao ocorrido com o verbo ser. Contudo, nossa hipótese não se confirmou. 

 

(42) Com isto tenho dito o que basta para que a V. S.a lhe conste do estado de minha 

vida, e da disposição de meu ânimo, que sempre foi, é e será o mesmo, posto que mais 
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desenganado e também magoado; procurando porém de alcançar, aquela  

nsensibilidade, que só com a consideração e com o tempo se pode mudar. Roma, 11 de 

Maio de 1671. – Criado de V. S.a (VIEIRA, p.62) 

 

 

5.1.5. Do tipo de verbo 

 

 No que se refere ao fator de controle tipo de verbo, a tabela abaixo apresenta os 

resultados obtidos por século e por forma estudada, a primeira apresenta os dados de 

ter/haver (pleno) + particípio adjetival e a segunda apresenta os dados de ter/haver 

(auxiliar) + particípio verbal: 

 

FATOR SÉCULO XV 

Apl./Total% 

SÉCULO XVI 

Apl./Total% 

SÉCULO XVII 

Apl./Total% 

Factivos 8/ 24/ 33% 4/ 29/ 13,8% 7 / 73/ 9,6% 

Dicendi 7/118/ 6% 00/ 08/00 01/22/ 4,5% 

Cognitivos 00/00/00 00/ 01/ 00 01/ 03/ 33,3% 

Volitivos 00/00/00 00/ 02/ 00 00/00/00 

Total 15/ 142 4/40 09/ 98 

TABELA 15: Tipo de verbo e o uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival por século 

 

FATOR SÉCULO XV 

Apl./Total% 

SÉCULO XVI 

Apl./Total% 

SÉCULO XVII 

Apl./Total% 

Factivos 16/ 8/ 67% 25/29/ 72,5% 66/ 73/ 90,4% 

Dicendi 111/ 118/ 94% 08/ 08/ 100% 21/22/ 95,5% 

Cognitivos 00/00/00 02/ 02/ 100% 02/ 03/ 66,7% 

Volitivos 00/00/00 01/01/100% 00/ 00/ 00 

Total 127/142 36/ 40 89/ 98 

TABELA 16: Tipo de verbo e o uso de ter/haver (auxiliar) + particípio verbal por século 

  

 Abaixo, vemos a relação do tipo do verbo e o uso de ter/haver (pleno) + 

particípio adjetival em oposição a ter/haver (auxiliar) + particípio verbal no decurso da 

gramaticalização. 
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FATOR ter/haver (pleno)+ 

particípio 

adjetival 

ter/haver 

(auxiliar)+ 

particípio verbal 

Total 

Dicendi 5,4% (8) 94,6% (140) 52,9% (148) 

Factivo 15,1% (19) 84,9% (107) 45% (126) 

Cognitivo 16,7% (1) 83,3% (5) 2,1% (6) 

Total 10% (28) 90% (251) 280 

TABELA 17: Tipo de verbo e o uso de ter/haver (pleno) + particípio adjetival em oposição a 

ter/haver (auxiliar) + particípio verbal 

 

 A partir dos exemplos mencionados acima, observamos o uso dos tempos 

verbais com verbos dicendi na codificação do aspecto perfectivo. Esse uso chegou ao 

português atual como exemplo único, segundo Ilari (1997) e Bechara (2004), tenho dito, 

utilizado em fim de discursos. Porém, de acordo com nossos dados, além do verbo 

dizer, outros verbos dicendi, como falar, ordenar e dizer, também eram utilizados para 

essa codificação. 

 

(43) E quanto menos noticia tendes do lugar onde a cruel Vellona encerraria a roubada 

presa (a Emperatriz e Princesas arrebatadas) tanto maior louvor se deve ao sufrimento 

voso, de sorte que pois em couza tão incerta de necessidade nos havemos de entregar ao 

sucesso da ventura o qeu a mi me parece mais acertado é que ois aqui há tantos 

caminhos de dous em dous comesemos a seguir o que de nos tem ordenado, porque asi 

mais facilmente possamos descobrir o encantamento das Pricesas por cuja liberdade 

com tão justa razão devemos de offerecer as vidas. (LOBATO, p.83) 

 

(44) Como temos dito de Mida que era muito escaso e cobiçoso (...) (MARTÍN, p.160) 

 

(45) E porque dos filhos que houve, e de quem, e por que guisa, já compridamente 

havemos falado (...) (LOPES, p.6) 

 

 Observamos, ainda, que os tempos compostos formados por verbos dicendi 

codificam função de referenciação textual, uma vez que, segundo a referência 

temporal-textual, esses exemplos codificam um passado mais imediato, em que a 

referência está localizada no contexto da narrativa e com referência próxima a outro 
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evento pretérito. Além dos verbos, tradicionalmente, ditos dicendi, outros processos, 

considerados como verbais por Halliday (2004), também codificam essa referência 

textual, como escrever e ouvir. 

 

(46) (...) mas narrando eu o que nos aconteceu, sirvo somente de confrontá-lo com o que 

as prophecias nos deixaram dito socederia, e isto sem perjuizo do que nossos sábios hão 

escrito que não haviam realmente de acontecer assi alg~uas delas, mas que eram figura 

de outra cousa ou estilo de prophetas, em ampliar às vezes a prophecia. (USQUE, p.40) 

 

(47) E ja aveis ouvido o mao rrecebimento que El rrei Laumedom lhe fizera. 

(MARTÍN, p. 189) 

 

A codificação do PPC, como vemos acima, foi bastante produtivo no século 

XVI, entretanto, parecendo-nos um clichê nas narrativas históricas, marcando autoria ao 

longo do texto. Entretanto, no século XVII, há a codificação do aspecto imperfectivo 

com verbos dicendi, contudo a referência temporal-textual perde-se, como em (48). 

 

(48) A tudo prometi responder e satisfazer, e sobre matérias (que são infinitas e não 

tratadas até agora pelos doutores) tenho escrito muito, mas falta muito mais por 

escrever, e tudo por concluir porque as pedras deste edifício estão lavradas a pedaços e 

sem nenhuma ordem, como acontece em todas, e muito mais nas deste género, de que 

V. S.a pode bem ser testemunha (...) (VIEIRA, p.60) 

 

 Além dos verbos dicendi, os verbos factivos ocorrem em grande frequência, em 

relação ao total, 45%, como vimos observando nos exemplos (19), (20), (25), (30), (31), 

(32), (34), (36), (38) e (42).  

 Os verbos cognitivos, 2,1% dos dados, e os verbos volitivos, apenas um dado, 

não se mostraram relevantes na gramaticalização de ter + particípio, por sua baixa 

frequência. São exemplos desses tipos de verbos: 

 

(49) Primo, vás bem vedes como este pranto traz tudo baralhado: e dizer-vos, que 

procureis por liberdade, parece-me escusado, pois tendes sabido que é cousa que as 

pessoas neste mundo mais estimam. (BARROS, p.41) 
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(50) Quando Grionesa o viu em seus braços, contemplando a sua formosura, quanto ao 

luar se podia ver, disse: – Ó piedoso Senhor! que nunca desamparaste a quem alguma 

hora a ti se encomendou. E pois me deste por tal acontecimento o que catorze anos há 

que tenho desejado, e com tantas lágrimas pedido, e agora, que mais desviada disso 

estava, tendo meu marido morto, houve este filho da tua mão enviado para consolação 

de minha alma, e ser herdeiro dessa pobreza, que a fortuna me deixou. (BARROS, p.42) 

 

 

5.2. Síntese das funções codificadas pelo PPC 

 

 A análise de nossos dados, a partir da atuação dos fatores controlados 

apresentados ao longo da seção 5.1, levou-nos a identificar o pretérito perfeito composto 

codificando três funções em destaque, a saber: PPC codificando aspecto perfectivo; 

PPC codificando aspecto imperfectivo e PPC como referenciador textual. A seguir, 

sintetizaremos cada uma dessas funções. 

 

 Aspecto perfectivo 

 

No capítulo segundo, foram destacados dois princípios de gramaticalização, 

divergência e estratificação. Observamos, ao longo deste capítulo, a divergência agindo 

sobre o verbo ter/haver no processo de gramaticalização. Assim, por esse princípio, 

teríamos a forma ter/haver + particípio, no eixo sintagmático da língua, coexistindo 

com ter/haver (pleno), forma geradora do PPC, inicialmente, como codificadora do 

aspecto perfectivo. Nesse processo, vê-se ainda a estratificação, de ter/haver, com 

atuação no eixo paradigmático da língua. A partir disso, a figura a seguir faz uma 

representação dos princípios divergência e estratificação no domínio funcional que 

codifica o tempo perfectivo anterior ao momento da fala.  
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   Ter (possessivo)                                                 Ter (possessivo) 

.                                                                       . 

.                                                                       . 

.                                                                       . 

                        teve             teve /    ter .. ......................  teve            teve        / ter 

                         passado    (auxiliar)   (pleno)                    passado     (auxiliar)  (pleno) 

.                                                                      . 

.                                                                       . 

.                                                                       . 

  Ter de (modal)                                                Ter de (modal) 

Fig. 5: Representação hipotética dos princípios divergência e estratificação no domínio funcional 

que codifica o tempo perfectivo anterior ao momento da fala 

 

 Aspecto imperfectivo 

Conforme analisado na figura 4, no segundo estágio de gramaticalização, pelo 

mecanismo de reanálise, vemos uma mudança temporal, na qual a perífrase formada 

pelo auxiliar ter/haver, codificando, ainda, o aspecto perfectivo. Apenas em um terceiro 

estágio, pelo mecanismo da analogia, observamos a mudança aspectual do tempo 

composto. Assim, apesar da variável século não ter sido analisada no processo de 

gramaticalização, a estrutura ter/haver + particípio, codificando imperfectividade, 

apresenta-se como estrutura mais recente na língua. 

 

 Referenciador textual 

Ao analisar o fator tempo em relação à referência verificou-se, no que diz respeito à 

variável distanciamento temporal entre evento e fala, um redimensionamento dessa 

referência aos limites do texto, conforme previsto no capítulo anterior destinado à 

metodologia. Relacionando o fator referência ao fator tipo de verbo, observou-se que 

essa codificação está ligada ao subfator verbo dicendi. 

 

5.3. Da alternância das categorias nominais do particípio adjetival 

Por fim, vale destacar os exemplos a seguir: 
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(51) E houveram entrada em Toledo, e foi El-rei a cidade e cobrou-a, e elles 

deixaram-na, e foram-se (LOPES, p.30) 

(52) (...) como houveram vista das naus e frota de Castella, calaram as vellas e 

tomaram os remos. (LOPES, p. 39) 

(53) El rrei Peleo, seu tio, teue sospeita que depois que Jasom fose de ydade (...) 

(Coronica troiana em lingoagem portuguesa, p. 166) 

(54) E pera isso haverei licença de meu pai, pera ir ver a rainha, de Síria, minha tia, que 

me ele não negará, porque muitas vezes me tem dada: e então farei viagem a essa outra 

parte, e pera mais brevidade, tenho já mandado um correio à Albaizar, que se não vá do 

corte té ver outro recado meu. (HALP 26, p. 55) 

 

(55) E neste desbarato cativou a formosa Arindélia, herdeira da ilha, moça de doze anos, 

a qual trouxe a Fonte Rábia, onde a tem fechada em uma torre que tem somente uma 

janela alta contra a banda da terra, guardada de toda conversação haverá três anos, não 

se sabe a que fim, dado que se suspeita criá-la para a vender a grande preço ou para seu 

gosto. (HALP 26, p.69) 

 

Observamos, nesses casos, a alternância da categoria gênero no particípio 

adjetival. Esses exemplares comprovam nossa hipótese de um estágio de instabilidade 

da forma em gramaticalização. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO CAPÍTULO 

 

Apresentamos, neste capítulo, a atuação do processo de gramaticalização do 

PPC em nossos dados, a partir de uma análise qualitativa e quantitativa. 

Analisamos a distribuição da frequência de ter (pleno) + particípio adjetival e de 

ter (auxiliar) + particípio verbal e, a partir das ocorrências, investigamos a influência 

dos parâmetros paradigmáticos – Integridade, Paradigmaticidade e Variabilidade 

Paradigmática; dos parâmetros sintagmáticos – Escopo, Conexidade e Variabilidade 

Sintagmática; da Modalidade, do tempo em relação à referência e do tipo de verbo no 

condicionamento do processo de gramaticalização. Desses fatores, apenas a modalidade 

não demonstrou significância. 

Elencamos as principais funções codificadas pelo PPC em nossos dados, a saber: 

aspecto perfectivo, aspecto imperfectivo e referenciador textual. Por fim, chamamos a 

atenção para a instabilidade no período de mudança, fato ocasionou a alternância da 

categoria gênero no particípio adjetival. 

No próximo capítulo, daremos continuidade a nossa análise no que diz respeito à 

variação do PPC. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

E tenho dito! 

 

Dando continuidade à análise qualitativa e quantitativa dos dados, neste capítulo, 

abordaremos a variação linguística no que concerne à codificação do tempo passado 

perfectivo anterior ao momento da fala. O capítulo será organizado a partir de cada uma 

das variantes e dos fatores que as condicionam. 

 

 

6.1. Da variação linguística 

  

 Observemos o exemplo: 

 

(56) Quando o monteiro que o porco tem aprazado quiser aleuantar por olho ou por 

treela, logo deue de chamar os moços assi como lhe ja dito auemos no capitulo XXX da 

primeira parte, no lugar onde dissemos como a de aleuantar por treela;(D. JOÃO I, 

p.203) 

 

 A princípio, tínhamos como hipótese que o pretérito perfeito composto variava 

com o pretérito perfeito simples. Contudo, a partir da análise da gramaticalização do 

PPC, observou-se que, apesar de que em alguns casos há equivalência semântica como 

no exemplo (56), geralmente, a forma composta apresenta codificações específicas 

dentro da narrativa. Por exemplo, a categoria tempo-referência ancora-se dentro do 

texto, conforme observamos no exemplo acima, diferentemente do que acontece com o 

pretérito perfeito simples que tem essa categoria estendida a outros contextos. Além 

disso, a grande quantidade de PPS
47

 dificultaria o foco de nossa análise, pela quantidade 

reduzida de dados do PPC.  

 Por isso, consideramos como variante da variável tempo passado perfectivo 

anterior ao momento da fala ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito 

perfeito) + particípio, ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio e ser 

                                                 
47

 Em um texto como Coronica troiana em Lingoagem Purtuguesa, para cada dado de PPC havia, em 

média, trinta dados de PPS. 
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(presente) + particípio. A ocorrência dessas formas, por século, é mostrada na tabela 

abaixo: 

 

 

VARIANTE 

SÉCULO XV 

Aplic./ Total/ 

Percentual 

SÉCULO XVI 

Aplic./ 

Total/ Percentual 

SÉCULO XVII 

Aplic./ 

Total/ Percentual 

Ter (pretérito 

perfeito) + 

particípio 

01/ 124/ 0,8% 05/ 34/ 16,7% 00/ 04/ 00 

Haver (pretérito 

perfeito) + 

particípio 

100/ 124/ 80,6% 05/ 34/ 16,7% 02/ 04/ 50% 

Ter (presente) + 

particípio 

16/ 124/ 13,2% 19/ 34/ 55,9% 02/ 04/ 50% 

Haver (presente) + 

particípio 

00/ 124/ 00 03/ 34/ 10% 00/ 04/ 00 

Ser (presente) + 

particípio 

7/124/ 5,6% 00/ 34/ 00 00/ 04/ 00 

Total 124 34 04 

TABELA 18: Distribuição geral das variantes 

 

 A partir da tabela 18, pode ser percebida a grande variabilidade paradigmática, 

discutida na seção de gramaticalização. Retomando essa discussão, agora sob viés 

variacionista, observamos que, o comportamento das variantes, quantitativamente, varia 

por século. No século XV, por exemplo, haver (pretérito perfeito) + particípio 

predomina com 80,6% dos dados, seguido de ter (presente) + particípio com 13,2%, de 

ser (presente) + particípio com 5,6% e de ter (pretérito perfeito) + particípio com 0,8% 

dos dados. Nesse século, a variante haver (presente) + particípio não ocorreu. A partir 

desses resultados, podemos visualizar essas ocorrências no gráfico a seguir. 
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Ter (p. p.) + particípio

Haver (p.p.) + particípio

Ter (pres.) + particípio

Haver (pres.) + particípio

Ser + particípio

GRÁFICO 1: Distribuição da frequência das variantes ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio e ser 

(presente) + particípio no século XV 

 

 No século XVI, o comportamento das variantes é diferente do século anterior. 

Nesse século, vemos o predomínio da variante ter (presente) + particípio com 55,9% 

das ocorrências, seguida de ter (pretérito perfeito) + particípio e haver (pretérito 

perfeito) + particípio com 16,7% cada. Em seguida, temos haver (presente) + particípio 

com 10% dos dados. Já a variante ser + particípio não ocorreu nesse século. Desse 

modo, o gráfico que se segue nos dá uma visão geral dessas variantes no século XVI. 

 

 

Ter (p. p.) + particípio

Haver (p. p.) + particípio

Ter (pres.) + particípio

Haver (pres.) + particípio

Ser + particípio

 

GRÁFICO 2: Distribuição da frequência das variantes ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio e ser 

(presente) + particípio no século XVI 

 

 

 No século XVII, tivemos uma quantidade bastante reduzida de dados, uma vez 

que, nesse século, o pretérito perfeito composto na maior parte de suas ocorrências 

codificava o aspecto imperfectivo. Por isso, apenas quadro dados de nossa regra variável 

foram encontrados, sendo 50% de ter (presente) + particípio e 50% de haver (pretérito 



101 

 

perfeito) + particípio. As demais variantes não ocorreram nesse século, conforme ilustra 

nosso terceiro gráfico: 

 

Ter (p.p.) + particípio

Haver (p.p.) +particípio

Ter (pres.) + particípio

Haver (pres. + particípio

Ser + particípio

 

GRÁFICO 3: Distribuição da frequência das variantes ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) + particípio, haver (presente) + particípio e ser 

(presente) + particípio no século XVII 

 

 

 A seguir, apresentar-se-á cada uma das variantes em relação aos fatores de 

condicionamento. Para análise estatística dos dados, tomamos como “aplicação da 

regra” uma variante em oposição às demais, posição metodológica necessária como 

exigência do programa GOLDVARB, para que fossem gerados, além dos percentuais, o 

peso relativo. 

 

 

6.1.1. Haver (pretérito perfeito) + particípio 

 

 A variante haver (pretérito perfeito) + particípio foi a mais produtiva na 

codificação do aspecto perfectivo anterior ao momento da fala. Dos 162 dados de 

variação linguística, 107 foram dessa variante
48

. Consideramos essa forma, como no 

exemplo (57) 

 

(57) Hora quando a este entender lhe son demostradas estas cousas pelos sentidos como 

dito auemos (...) (D. JOÃO I, p.82) 

 

 A seguir, apresentaremos as variáveis independentes de acordo com o seu 

comportamento estatísticos em relação a variante haver (pretérito perfeito) + particípio . 

                                                 
48

 Para a distribuição de dados por século, retomar a tabela 1. 
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Desse modo, as variáveis serão apresentadas de acordo com seu grau de significância 

para a aplicação da regra. 

 

 

Referência Temporal - Textual 

 

 A partir da análise do tipo de verbo e da identificação da função de referência 

textual dentro da narrativa, conforme vimos na seção 5.1.4, identificam-se três 

diferentes pontos de referência em relação ao texto. O passado mais imediato refere-se 

ao contexto da narrativa e tem referência próxima a outro evento pretérito. O passado 

menos imediato refere-se ao contexto da narrativa e tem referência distante a outro 

evento pretérito. Já o passado indeterminado não é localizado no contexto da narrativa. 

Esses pontos de referência são exemplificados a seguir. 

 Entretanto, o grupo de fatores foi alterado por apresentar nocaute nos dados. Um 

nocaute acontece quando não há exemplares de algum dos fatores. Para que os pesos 

relativos sejam gerados, em casos como esse, há necessidade de um procedimento 

chamado amalgamação dos fatores. O fator que apresentou esse problema foi o passado 

indeterminado, que foi amalgamado com o passado menos imediato, considerando-se o 

fato de ambos indicarem referência menos próxima em oposição ao fator referência 

mais próxima, exemplo desse fator vemos em (58) e daquele em (59). 

 

 (58) Desque os caães forem a achar, aquelle que os trouuer ua[a] com elles e outro 

nenhũu non e falelhe por aquella guisa que no dito capitulo XIII auemos dito (...) 

(D.JOÃO I,  p.197) 

 

(59) E logo, sem muita tardança, depois que chegou ao logar, e houve comido, mandou 

dizer ao bispo que fosse ao paço. (LOPES, p.14) 

 

 Em (58), observamos que a forma verbal tem função anafórica, isto é, o uso do 

pretérito perfeito faz remissão ao cotexto, situando a referência dentro da própria 

narrativa, em que o sujeito dessa predicação é o narrador do texto. Em (59), essa 

referenciação não se mantém, pois a predicação em destaque diz respeito a uma série de 

ações narradas, sem a intervenção subjetiva de quem as narra. Em relação a esses dois 
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tipos de situações referenciais, apresentamos a tabela 19 que mostra a relevância desse 

grupo em nossa regra variável: 

 

 

FATORES APLIC./ TOTAL/ 

PERCENTUAL 

PESO RELATIVO 

REFERÊNCIA MAIS 

PRÓXIMA 

101/ 111/ 91% 0.785 

REFERÊNCIA MENOS 

PRÓXIMA 

06/ 51/ 11,8% 0.056 

TABELA 19: Uso de haver (pretérito perfeito) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, 

haver (presente) + particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio de acordo com 

a referência temporal-textual. 

 

 Os resultados da tabela confirmam a nossa hipótese que o fator referência mais 

próxima condiciona o uso dessa variante. Conforme exposto nos procedimentos 

metodológicos, pesos relativos acima de 0.5 favorecem a aplicação da regra, enquanto 

que aqueles abaixo de 0,5 não a favorecem. Dessa forma, a referência mais próxima 

favorece o uso de haver (pretérito perfeito) + particípio na codificação do passado 

perfectivo anterior ao momento da fala, uma vez seu peso relativo é 0.785, aliado a uma 

frequência de 91% dos dados.  

 

 

Século 

 

 Em uma pesquisa histórica, o século é um importante fator de controle no 

condicionamento da mudança linguística. Nossa hipótese era que o século XV não 

favorecesse o uso de uma variante específica, uma vez que, nesse período, a 

variabilidade paradigmática era muito alta e não haveria obrigatoriedade na escolha de 

uma dessas variantes, conforme os princípios paradigmáticos de gramaticalização. 

 A variante haver (pretérito perfeito) + particípio, como vimos na tabela 1, é 

produtiva nos século XV – exemplo (60), XVI – exemplo (61) e XVII – exemplo (62), 

como se observa a seguir: 
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(60) E porque dos filhos que houve, e de quem, e por que guisa, já compridamente 

havemos falado (...) (LOPES, p.6) 

 

(61) E ja aveis ouvido o mao rrecebimento que El rrei Laumedom lhe fizera. 

(MARTÍN, p. 189) 

 

(62) Tras já sobre eles o dia mao, e com dobrado quebrantamento (do que nós havemos 

padecido) quebranta tu a eles, ó D. das vinganças. (USQUE, p.52) 

 

 A tabela 20 apresenta os resultados do uso dessa variante em relação aos demais 

no que se refere ao grupo século: 

 

FATORES APLIC./ TOTAL/ 

PERCENTUAL 

PESO RELATIVO 

SÉCULO XV 100/124/ 80,6% 0.649 

SÉCULO XVI 05/ 34/ 14,7% 0.098 

SÉCULO XVII 02/ 04/ 50% 0.451 

TABELA 20: Uso de haver (pretérito perfeito) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, 

haver (presente) + particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio de acordo com 

o século 

 

  

Pelos resultados, nossa hipótese não foi confirmada, pois o século XV, período 

de tempo mais afastado em nossa pesquisa, favorece o uso de haver (pretérito perfeito) 

+ particípio, apresentando peso relativo de 0.649, aliado a uma frequência de 80,6%. 

Esse contexto significativo de variação não ocorreu nos demais séculos. Esses números 

demonstram que essa variante, mais freqüente no século XV, perde seu espaço de 

codificação, à medida que as demais variantes tornam-se mais frequentes. Podemos 

observar ainda que, no século XVII, a freqüência de nossa variável dependente diminui 

seu uso para todas as variantes. Isso nos traz fortes indícios de que, nesse século, a 

mudança linguística, na passagem da função perfectiva para a função imperfectiva do 

PPC, está se completando. 
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Aspecto 

 

 

 A diferença aspectual entre pontualidade, sem noção de duração, resultatividade, 

aspecto, estado resultante de uma ação dinâmica que se concluiu e cessativo, noção de 

duração que se reporta ao passado, depreendida de uma ação verbal anterior, conforme 

vemos, respectivamente, nos casos (63), (64) e (65), não se mostrou estatisticamente 

significativa no condicionamento do uso de ter (pretérito perfeito) + particípio. 

 

(63)
49

 E logo, sem muita tardança, depois que chegou ao logar, e houve comido, 

mandou dizer ao bispo que fosse ao paço. (LOPES, p.14) 

 

 (64) E se ho teu Reaal resplandor assi mostrado, nom quizer penssar, e obedecer ha esto 

que te avemos dicto (...) (D. DINIZ, p.28) 

 

(65)
50

 Tras já sobre eles o dia mao, e com dobrado quebrantamento (do que nós 

havemos padecido) quebranta tu a eles, ó D. das vinganças. (USQUE, p.52)  

 

 Como esse fator de controle não mostrou significância no condicionamento da 

nossa regra variável, na tabela 21, não apresentaremos os pesos relativos, pois esses 

apontam o favorecimento de uso de grupos significativos. Desse modo, os resultados 

desse grupo serão apresentados em relação à aplicação, ao número total de dados e ao 

percentual de frequência. 

 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

PONTUAL 01/17 5,9% 

RESULTATIVO 105/142 73,9% 

CESSATIVO 01/ 03 33,3 % 

TABELA 21: Uso de haver (pretérito perfeito) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, 

haver (presente) + particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio de acordo com 

o aspecto 

 

                                                 
49

 Pela quantidade reduzida de dados, o exemplo (59) é retomado em (63). 
50

 Pela quantidade reduzida de dados, o exemplo (62) é retomado em (65). 
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 Como se observa, o aspecto mais frequente na variante haver (pretérito perfeito) 

+ particípio é o resultativo com 73,9% de frequência, seguido do aspecto cessativo, com 

33,3% das ocorrências e do aspecto pontual, como 5,9% de uso em nossos dados. 

 

 

Tipo de verbo 

 

 A variável independente tipo de verbo também não foi selecionada como 

relevante no condicionamento da variação do tempo perfectivo anterior ao momento da 

fala no que concerne ao uso da variante haver (pretérito perfeito) + particípio em 

relação às demais variantes. 

 Esse fato contrariou nossa hipótese que postulava ser o tipo de verbo dicendi 

favorável ao uso de uma variante, quando essa fosse favorecida pela referência mais 

próxima. Essa hipótese justificava-se pelo fato de que o verbo dicendi, nesses casos de 

referência ancorada no texto, seria mais frequente. A não- confirmação de nossa 

hipótese pode ser atestada na tabela 22, exposta a seguir: 

 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

DICENDI 101/ 118 85,6% 

FACTIVOS 6/42 14,3% 

TABELA 22: Uso de haver (pretérito perfeito) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, 

haver (presente) + particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio de acordo com 

o tipo de verbo 

 

 

 Notamos que a maior frequência de dados de verbos dicendi de nossa hipótese 

confirma-se, apesar dessa não ser significante na variação, uma vez que esse tip de 

verbo apresentou-se em 85,6% dos nossos dados em oposição aos verbos factivos com 

14,3% de frequência. O exemplo (66) refere-se ao uso dos verbos dicendi, enquanto que 

o exemplo (67) ao uso dos verbos factivos: 

 

(66) E porque dos filhos que houve, e de quem, e por que guisa, já compridamente 

havemos falado (...) ( LOPES, p.6) 
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(67) E como quer que a Sem seia dado de pouoar a Asia, asy como aveis ouvido (...) 

(MARTÍN, p.150) 

 

 A regra não se aplicou aos verbos cognitivos e volitivos, pois, como 

demonstramos na seção 5.1.4, esses dois tipos de verbos mostraram-se resistentes ao 

processo de variação e mudança linguística do pretérito perfeito composto. 

 

 

Natureza semântica do complemento verbal 

 

 Outra variável que não foi selecionada como relevante foi a natureza semântica 

dos complementos verbais. Esse comportamento se referia a três possibilidades, os 

complementos concretos, os abstratos e os não realizados, de acordo com os exemplos a 

seguir, respectivamente: 

 

(68) (...) e o mui poderoso Geriom de Espanha e o gram gigamte Caco em tais 

afeitamentos te ouveram visto nam te tuueram por Dino de serem vencidos de ti (...) 

(MARTÍN, p.202) 

 

(69) Mas deposi que Jasom ouve acabado sua aventura (...) (MARTÍN, p. 171) 

 

(70) (...) por certo muy enfermo seria o entender que con tal uista non perdesse algũu 

cansanço se o en si tiuesse pollas cousas sobreditas, que pollo ueer en este jogo lhe som 

demostradas, como dito auemos. (D. JOÃO, p.88) 

 

 A tabela 6 revela a aplicação desse grupo no uso de haver (pretérito perfeito) + 

particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (presente) + particípio, ter 

(presente) + particípio e ser (presente) + particípio. 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

CONCRETO 01/ 11 9,1% 

ABSTRATO 02/ 16 12,5% 

NÃO-REALIZADO 104/ 135 77% 

TABELA 23: Uso haver (pretérito perfeito) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, 

haver (presente) + particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio de acordo com 

a natureza semântica do complemento. 
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 Como pode ser observado, a maior frequência de valor semântico dessa variante 

ocorrem em complementos não realizados, com 77%, seguido dos complementos 

abstratos com 12,5% e dos concretos com 9,1% dos dados. 

 Nossa hipótese dizia que os argumentos verbais mais concretos beneficiariam o 

uso das estruturas mais antigas, como é o caso de haver (pretérito perfeito) + particípio, 

conformem outras formas fossem ficando mais frequentes, o uso dos argumentos mais 

abstratos seria mais frequente, por conta doe esvaziamento semântico ocorrido no 

processo de gramaticalização. Entretanto, como expusemos, essa hipótese não se 

confirmou no que se refere aos complementos verbais e no que caso do sujeito, fator de 

controle excluído, pois, nesse caso, a regra mostrou-se categórica. 

 

 

 Modalidade 

 

 Como vimos na seção 5.1.3, apenas um dado apresentou-se como realis 2, 

modalidade em que há indício de dúvidas. Por ser a nossa regra variável o tempo 

perfectivo anterior ao momento da fala, esse dado de realis 2 não é objeto de nossa 

análise nesta seção acerca da variação linguística. Dessa forma, todos os dados do 

corpus são pertencentes à modalidade realis 1. Contudo, retomamos as diferentes 

codificações da Modalidade, exemplificado em (71) e (72), fato que invalida esse grupo 

como fator condicionante de nossos dados. 

 

(71) (...) mandara pedir ajuda para esta guerra, segundo antes havemos contado 

(LOPES, p.32) 

 

(72)
51

De cinco Minervas nos fazem menção as histórias; todas estão no inferno: traga o 

Autor / dela u~a certidão jurada e passada pela lagoa Estígia com que me justifique que 

alguma delas teve mana, e tem-me convencido (FREI JOÃO MANUEL, p.87) 

 

 

                                                 
51

 Pela quantidade reduzida de dados, o exemplo (36) é retomado em (72). 
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6.1.2. Ter (presente) + particípio 

  

 A segunda variante com maior número de ocorrência foi ter (presente) + 

particípio com 37 dados, em um total de 22,8%. Dos grupos de fatores condicionantes, 

tal como nas demais variantes, o grupo modalidade foi excluído por falta de ocorrências 

do fator realis 2, conforme discutido e exemplificado na seção anterior. Além desse 

grupo, também foi excluído o grupo valor semântico do sujeito, uma vez que apenas 

ocorreram, em nossos dados, sujeitos com o traço semântico concreto. 

 A seguir, discorreremos sobre os resultados dos demais grupos de fatores 

condicionantes. Os grupos serão apresentados, conforme a sua significância no 

condicionamento da mudança.  

 

 

Tipo de verbo 

 

 Conforme foi visto na seção anterior, dois tipos verbais destacaram-se na 

codificação do aspecto perfectivo no pretérito perfeito composto. São eles: os verbos 

dicendi e os verbos factivos, exemplificados, respectivamente, em (73) e (74). 

 

(73) Com isto tenho dito o que basta para que a V. S.a lhe conste do estado de minha 

vida, e da disposição de meu ânimo, que sempre foi, é e será o mesmo, posto que mais 

desenganado e também magoado; procurando porém de alcançar, aquela 

insensibilidade, que só com a consideração e com o tempo se pode mudar. 

Roma, 11 de Maio de 1671. – Criado de V. S.a (VIEIRA, p.62) 

 

(74) Tomai o que vos Deus quer dar, e o mais deixai para quem ele na vontade tem 

criado, contentai-vos em vos escolher para princípio de tão grande cousa. (BARROS, 

p.43) 

 

 A partir das ocorrências da variante ter (presente) + particípio, a tabela 24 

demonstra os resultados, considerando esse grupo de fatores: 
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FATORES APLIC./ TOTAL/ 

PERCENTUAL 

PESO RELATIVO 

DICENDI 09/ 118/ 7,6% 0.314 

FACTIVOS 26/ 42/ 61,9% 0.900 

TABELA 24: Uso de ter (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com o tipo de verbo 

 

 Como vimos, o grupo tipo de verbo é um grupo significativo para o uso da 

variante ter (presente) + particípio na codificação de nossa regra variável. Assim sendo, 

os verbos factivos favorecem o uso dessa variante, apresentando peso relativo de 0.9, 

aliado a uma frequência de 61,9%. Entretanto, nesse caso, o programa estatístico 

selecionou e excluiu, em rodadas distintas, o grupo. Desse modo, o que existe é uma 

significância marginal, ou seja, em si, é significativo, mas há fatores nele que não são. 

Sobre ocorrências como esse, podemos argumentar que: 

1 - "Normalmente, o step up e o step down vão escolher os mesmos grupos de fatores 

como significativos. Isto é, a lista dos grupos incluídos (selecionados) no step up será 

equivalente à lista dos grupos não excluídos no step down... Mas pode acontecer, 

raramente, que os dois lados da rodada não dêem os mesmos resultados... Essa situação 

só ocorre quando se trata de análise complexa... e quando os grupos não são 

completamente ortogonais..." (GUY e ZILLES, 2007, p. 166).  

2 - "...pode ser que um grupo tenha significância marginal nas rodadas... Às vezes, em 

análises bem complexas, pode acontecer que um grupo seja escolhido como 

significativo no step up, e depois excluído no step down, ou vice-versa..."  (p. 183) 

3 - "Uma situação comum em que um grupo de fatores se manifesta com significância 

marginal é a seguinte: o grupo, no todo, pode representar um efeito significativo sobre o 

processo, mas inclui fatores, entre os quais há vários que não têm efeito 

significativamente distinto dos outros. O resultado é que o grupo, inicialmente, não 

chega ao nível  de p<0,05, mas, se redefinido, teria sim esse nível de significância." 

(p.184) 

  

Século 

 

 O grupo século não foi considerado como significativo para o condicionamento 

da variante na codificação do tempo perfectivo anterior ao momento da fala. Houve 
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ocorrência de ter (presente) + particípio nos três séculos, XV, XVI e XVII, de acordo 

com os exemplos abaixo, respectivamente: 

 

(75) (...) sempre puz em minha vontade, que falecendo primeiro ElRei meu Senhor, e 

marido, eu acabar ha vida no dicto Abito, e por esso ho tenho feito, e aa muitos dias 

que comigo ho trago (...) (PINA, p.34) 

 

(76) Tomai o que vos Deus quer dar, e o mais deixai para quem ele na vontade tem 

criado, contentai-vos em vos escolher para princípio de tão grande cousa. (BARROS, 

p.43) 

 

(77) E quanto menos noticia tendes do lugar onde a cruel Vellona encerraria a roubada 

presa (a Emperatriz e Princesas arrebatadas) tanto maior louvor se deve ao sufrimento 

voso, de sorte que pois em couza tão incerta de necessidade nos havemos de entregar ao 

sucesso da ventura o qeu a mi me parece mais acertado é que ois aqui há tantos 

caminhos de dous em dous comesemos a seguir o que de nos tem ordenado, porque asi 

mais facilmente possamos descobrir o encantamento das Pricesas por cuja liberdade 

com tão justa razão devemos de offerecer as vidas. (LOBATO, p.83) 

 

 A tabela 25 mostra o uso de ter (presente) + particípio em relação as outras 

variantes de acordo com o século. Como se pode observar, abaixo, o século XVI é o que 

demonstra maior frequência da variante, totalizando 55,9% das ocorrências, seguido do 

século XVII, com 50% e do século XV, com 12,9% dos dados. Ainda que esse grupo 

não tenha se revelado com significância, esses dados não invalidam nossa hipótese de 

que século condicionaria o uso dessa variante, pois, a partir da diminuição de ocorrência 

de haver (pretérito perfeito) + particípio, aumentaria a frequência de ter (presente) + 

particípio. 

 

FATORES APLIC./ TOTAL PERCENTUAL 

SÉCULO XV 16/ 124 12,9% 

SÉCULO XVI 19/ 34 55,9% 

SÉCULO XVII 02/ 02 50% 

TABELA 25: Uso de ter (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com o século. 
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Natureza semântica do complemento 

 

 A natureza semântica dos complementos verbais também não foi um grupo 

favorável à variante. Em (78), é observado um complemento do tipo concreto; em (79), 

um do tipo abstrato e, em (80), uma não-realização dos complementos.  

 

(78) (...) e por se non perder ao monteyro o porco que assi tem ferido en tal lugar, 

porem lhe he proueitoso de o assi teer na azcuma ata que lhe morra en ella. (D.JOÃO I, 

p. 247) 

 

(79) – Senhora, respondeu ele, se eu cuidasse que em algum tempo havia de negar esta 

fé que vos tenho, fundada sobre a honra de vosso estado, se vós disso fordes contente 

(mas não sou eu tão bem-aventurado, que veja essa glória) eu tomaria de mim a 

vingança igual a tamanho erro; mas porque tenho sabido o contrário, fico disso 

satisfeito. (BARROS, p.39) 

 

(80) – Ó triste de mim! Que tenho feito! Com que salvarei minha fama, pois a vendi 

por tão pequeno preço? Que sei eu agora se Clarimundo é tão enganoso, que soube todo 

este tempo dissimular o que lhe eu fui crer, porque não pus diante de mim ser ele um 

cavaleiro andante desejoso de enganar tão fracas e simples como eu sou! Que pena 

posso tomar por tamanho erro? (BARROS, p.39) 

 

 A tabela 26 demonstra que os complementos verbais concretos são os mais 

freqüentes entre os dados, com 72,7%. Os complementos abstratos correspondem a 

56,2%, enquanto que a não realização dos complementos corresponde a apenas 14,8% 

da amostra. 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

CONCRETO 08/ 11 72,7% 

ABSTRATO 09/ 16 56,2% 

NÃO-REALIZADO 20/ 135 14,8% 

TABELA 26: Uso de ter (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com a natureza 

semântica do complemento 
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Aspecto 

 

 O valor aspectual de ter (presente) + particípio foi diversificado ocorrendo casos 

dos aspectos pontual, resultativo e cessativo de acordo com os exemplos (81), (82) e 

(83), respectivamente: 

 

(81) E aquela Deusa Citereia que rege o terceiro céu, tem dele tomado posse que 

raramente se acha espírito claro, isento de sua jurisdição. (VASCONCELOS, p.68) 

 

(82) E pera isso haverei licença de meu pai, pera ir ver a rainha, de Síria, minha tia, que 

me ele não negará, porque muitas vezes me tem dada: e então farei viagem a essa outra 

parte, e pera mais brevidade, tenho já mandado um correio à Albaizar, que se não vá 

do corte té ver outro recado meu. (MORAIS, p.55) 

 

(83) (...) grandes medos tenho pasados por te ver neste estado (...) ( MARTÍN, p.155) 

 

 A distribuição da frequência de uso dessa variante, no que concerne ao aspecto, 

em relação a ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (presente) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) e ser + particípio, pode ser vista na tabela 27: 

 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

PONTUAL 06/ 17 35,3% 

RESULTATIVO 30/ 142 21,1% 

CESSATIVO 01/ 03 33,3% 

TABELA 27: Uso de ter (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com o aspecto. 

 

 A partir dos resultados acima, 35,3% dos dados são do aspecto pontual, o mais 

frequente, seguido do aspecto cessativo com 33,3% e do aspecto resultativo com 21,1% 

Esses resultados invalidam nossa hipótese de que os aspectos resultativo e cessativo 

condicionariam o uso da variante ter (presente) + particípio, por apresentarem indícios 

de duração, fato que condicionaria a mudança aspectual do pretérito perfeito composto. 
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6.1.3. Ter (pretérito perfeito) + particípio 

  

 Analisamos, agora, a terceira variante por ordem de frequência em nossos dados: 

ter (pretérito perfeito) + particípio, relativa a 4,9% da amostra. Os números e os 

exemplos a seguir atestam o uso dessa variante e demonstram os grupos de fatores por 

ordem que relevância para o uso da variante. 

 

 

Período histórico 

 

 Como vimos anteriormente, quando uma variante não ocorre em um dos grupos 

de controle, há um nocaute estatístico nos dados. E, ao ocorrer isso, é necessário que os 

dados sejam amalgamados, ocorrendo uma recodificação do grupo analisado. 

 Com a variante ter (pretérito perfeito) + particípio, ocorreu nocaute no grupo 

século, desse modo, o grupo foi reorganizado e rotulado como período histórico, o 

primeiro chamado de Português Arcaico, compreendendo o século XV, e o segundo 

chamado de Português Moderno, compreendendo os séculos XVI e XVII. O exemplo 

em (84) refere-se à única ocorrência da variante no Português Arcaico e  o exemplo (85) 

dá conta de uma ocorrência do Português Moderno. 

 

(84) E elle teve ordenado de mandar matar Alvaro Gonçalves Mourão (LOPES, p.26) 

(85) Como asyma he dito, Júpiter rreinou em Creta depois que teve desterado seu pay.  

(MARTÍN, p.179) 

 

 Os exemplos acima e os números abaixo revelam a relevância do grupo de fator 

tempo no uso da variante, conforme veremos na tabela 28. 
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FATORES APLIC./ TOTAL/ 

PERCENTUAL 

PESO RELATIVO 

PORTUGUÊS 

ARCAICO (SÉC. XV) 

1/124/ 0.8% 0.314 

PORTUGUÊS 

MODERNO (SÉC. XVI 

E XVII) 

7/ 38/ 18,4% 0.927 

TABELA 28: Uso de ter (pretérito perfeito) + particípio versus ter (presente) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com o 

período histórico 

 

 Pelos resultados, observa-se que o Português Moderno favorece o uso de ter 

(pretérito perfeito) + particípio, apresentando peso relativo de 0.649, aliado a uma 

frequência de 18,4%. Esse fato poderia nos indicar um caso de marcação dessa variável 

que se apresenta menos frequente e tende a ser mais complexa cognitivamente, uma vez 

que marca duas vezes o aspecto perfectivo: no tempo composto como um todo e na 

marca mórfica do auxiliar.  

 Esse contexto significativo de variação não ocorreu nos demais grupos de 

fatores apresentados a seguir
52

. 

 

 

Natureza semântica do sujeito 

 

  Novamente, os demais grupos de fatores não foram considerados como 

significantes para a variante ter (pretérito perfeito) + particípio. O valor semântico do 

sujeito é visto para essa variante como concreto, no exemplo (85), acima e como 

abstrato, em (86), a seguir: 

 

(86) E des que isto teue acabado tornou a comsolr sua gemte (...) (MARTÍN, p. 191) 

 

 Essa alternância no uso é demonstrada na tabela 29. 

 

                                                 
52

 Os grupos não selecionados estatisticamente são apresentados conforme a ordem decrescente na 

exclusão pelo programa. 
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FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

CONCRETO 6/153 11,8% 

ABSTRATO 02/09 22,2% 

TABELA 29: Uso de ter (pretérito perfeito) + particípio versus ter (presente) + 

particípio, haver (presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio 

de acordo com a natureza semântica do sujeito 

 

 Conforme vemos, a natureza semântica de maior frequência do sujeito é seu 

valor abstrato com 22% das ocorrências, enquanto o valor concreto, ocorre como 11,8% 

da amostra. Esses números justificam nossa hipótese de que as variantes mais 

gramaticalizadas ocorrem em contextos de abstração por atuação da metaforização. 

 

 

Referência textual – temporal 

 

 No caso da variante ter (pretérito perfeito) + particípio, a referência textual-

temporal não se revelou como relevante para nossa regra variável. Os exemplos (87), 

(88) e (85), retomado em (89), codificam, respectivamente, as referências passado mais 

próximo, passado menos próximo e passado indeterminado. 

 

(87) E quanto Noe teue pasado isto acordou. (MARTÍN, p.149) 

 

(88) Depois que Ercoles teue feito foy apos Geriom a Galiza (...) (MARTÍN, p.198) 

 

(89) Como asyma he dito, Júpiter rreinou em Creta depois que teve desterado seu pay.  

(MARTÍN, p.179) 

 

 A tabela 30, juntamente com os exemplos acima, relacionam o uso da variante 

com o grupo de fatores. Dessa forma temos o passado menos próximo com 16,7% dos 

dados seguido do passado indeterminado com 9,5% e do passado mais próximo com 

apenas 0,2% dos dados. 
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FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

PASSADO MAIS 

PRÓXIMO 

01/111 0,2% 

PASSADO MENOS 

PRÓXIMO 

05/30 16, 7% 

PASSADO 

INDETERMINADO 

02/ 21 9,5% 

TABELA 30: Uso de ter (pretérito perfeito) + particípio versus ter (presente) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com a referência 

temporal – textual  

 

 

Aspecto 

 

 O grupo aspecto, em nossas hipóteses, seria aquele que mais influenciaria a 

variação, uma vez que acreditávamos que as construções com ter/haver (pretérito 

perfeito) + particípio apresentariam o valor pontual com maior frequência que as demais 

variantes, as quais teriam influência do verbo auxiliar no presente e codificariam os 

aspectos com noção de duração. 

 A tabela 31 vai de encontro a nossa hipótese. 

 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

PONTUAL 02/ 17 11,8% 

RESULTATIVO 05/ 142 3,5% 

CESSATIVO 01/ 03 33,3% 

TABELA 31: Uso de ter (pretérito perfeito) + particípio versus ter (presente) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com o aspecto 

 

 A partir dos números acima e dos exemplos 86 e 88, observamos o uso dos 

valores aspectuais em nossa amostra, com maior frequência dentro da amostra do 

aspecto cessativo, totalizando 33,3%, seguido do valor pontual, com 11,8% e do 

resultativo com 3,5%. Esse grupo não se mostrou relevante para o uso de ter (pretérito 

perfeito) + particípio. 
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Natureza semântica do complemento verbal 

 

 Por fim, a natureza semântica do complemento foi o grupo menos significativo 

para a variante ter (pretérito perfeito) + particípio. Conforme a tabela 32. 

 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

CONCRETO 01/ 11 9,1% 

ABSTRATO 04/ 16 25% 

NÃO-REALIZADO 03/ 135 2,2% 

TABELA 32: Uso de ter (pretérito perfeito) + particípio versus ter (presente) + particípio, haver 

(presente) + particípio, haver (pretérito perfeito) e ser + particípio de acordo com a natureza 

semântica do complemento verbal 

 

 A partir dos usos em (85), (86) e (87), já apresentado nessa seção, os números da 

tabela demonstram a frequência de 25% para o fator mais frequente, os complementos 

abstratos, enquanto os complementos concretos apresentam 9,1% e os complementos 

não-realizados 2,2% dos dados. Esses número comprovam mais uma vez nossa hipótese 

de que  formas mais gramaticalizadas, por extensão metafórica, codificam domínios 

mais abstratos, semelhante ao que observamos na natureza semântica do sujeito. 

 

 

6.1.4. Ser (presente) + particípio 

  

 A codificação do tempo passado perfectivo anterior ao momento da fala pela 

variante ser (presente) + particípio mostrou-se pouco frequente. Desse modo, 

observamos que apenas sete dados dessa variante ocorreram em nossa amostra. 

 Pela quantidade reduzida de dados, nenhum fator foi selecionado e, dessa modo, 

foram excluídos de nossa análise, pois a variante apresentou-se sempre com um único 

traço dos fatores selecionados. Com ocorrências como em (90), (91) e (92) foram 

excluídos como fatores condicionantes: a modalidade, o tipo de verbo, o aspecto, o 

período histórico, o valor semântico do complemento e a referência temporal textual e a 

natureza semântica do sujeito e dos complementos. Dessa forma, a partir dos exemplos 

abaixo, observa-se que a variante ocorre codificando a modalidade realis 1, ou seja, não 

havendo indício de dúvidas. O aspecto codificado é o resultativo, estado resultante de 

uma ação concluída. No que se refere ao tipo de verbo, apenas ocorrências com verbos 
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dicendi, nesses casos, ao se comportarem como ergativos, não possuem complementos. 

O período histórico de ocorrência foi o século XV, inclusive todos os exemplos 

pertencem ao mesmo texto. A referência textual é de um passado menos próximo, pois, 

geralmente, refere-se retomam assertivas do senso comum. Por fim, os argumentos 

verbais, sujeito e complementos, caracterizados como abstrato e não-realizado, 

respectivamente. 

 

(90) E como quer que Deus requeira a obra daquelles que poder ham para obrar, todauia 

nós non diremos donde uen este poder de obrar, nem como ajuntadas estas duas uirtudes 

com este poder de obrar obram, nem como he chamado siso; (D.JOÃO, p.81) 

  

(91) [...] por aquela cousa os moços recebem cajom assi como dito auemos, o qual non 

faz quando teem o conto da azcuma contra cima da ladeyra assi como dito he. 

(D.JOÃO I, p.246)  

 

(92) Mais en geral como dito he, o monteyro que ouuer de guardar a armada da ponta 

da uozaria, sempre esté junto con os homees1755 assi como dito auemos, e se se no 

monte meter en que os caães correm hũa ponta escontra o monte onde se o porco a de 

lançar, cate outro que a guarde que hũu soo non ha pode guardar toda. (D.JOÃO, p.270)  

 

 

6.1.5. Haver (presente) + particípio 

 

 A perífrase formada de haver (presente) + particípio foi a variante menos 

produtiva em nossos dados com apenas 3 exemplares no século XVI. Dessa forma, em 

nossa análise, foram excluídos três grupos de fatores para essa forma – modalidade, 

natureza semântica do sujeito e século – uma vez que apenas um dos fatores desses 

grupos fazia parte dos exemplos. 

 A modalidade, como dito anteriormente, apenas ocorreu sem indício de dúvidas, 

codificando, assim, a modalidade do tipo realis 1. A natureza semântica do sujeito, nos 

três casos, foi concreta. Por fim, o último grupo deixado de fora da análise foi o século, 

uma vez que todos os exemplos são do século XVI. Assim, os exemplos para esse grupo 

foram: 
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(93) (...) logo tomam embargo de os ouuirem e esto non lho faz senon o gran costume e 

auezamento que ham com aquellas gentes refeçes con que am acostumado de andar 

(...) (D. JOÃO, p.100) 

 

(94) E bem creo, segundo a tua vontade e bondade, que para ti am gardado os deoses. 

(MARTÍN, p. 166) 

 

(95) (...) mas narrando eu o que nos aconteceu, sirvo somente de confrontá-lo com o que 

as prophecias nos deixaram dito socederia, e isto sem perjuizo do que nossos sábios hão 

escrito que não haviam realmente de acontecer assi alg~uas delas, mas que eram figura 

de outra cousa ou estilo de prophetas, em ampliar às vezes a prophecia. (LOBO, p.40) 

 

 Os demais grupos, apesar de não terem sidos excluídos, não se apresentaram 

como significativos no condicionamento da variação linguística para essa variante. Os 

resultados desses grupos serão discutidos a seguir. 

 Nossa hipótese, no que se refere à baixa frequência dessa variante se 

comprovou, contudo, acreditávamos que ela, nos séculos XVI e XVII, aumentaria de 

frequência de modo proporcional a queda das variantes formadas por ter/haver 

(pretérito perfeito) + particípio. 

 As tabelas, a seguir, demonstram os resultados uso haver (presente) + particípio 

versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio, ter 

(presente) + particípio e ser (particípio) de acordo com o aspecto, a referência textual, a 

natureza semântica do objeto e do tipo de verbo, conforme as ocorrências em (93), (94) 

e (95). Os grupos aspecto, referência textual e a natureza semântica do objeto 

precisaram ser amalgamados, semelhante ao que ocorreu nas seções anteriores, levando 

em consideração, respectivamente, a noção de duração aspectual – sem noção de 

duração e com noção de duração – a proximidade da referência – mais próxima e menos 

próxima – e a realização do complemento verbal – realizados e não realizados. 

 

 

Aspecto 

 

 De acordo com os números a seguir, observamos que os casos de haver 

(presente) + particípio são mais frequentes, em relação às demais variantes, sem a noção 
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de duração, ocorrendo em uma porção de 5,9% dos dados em nossa amostra. Já a noção 

de duração, nessa variante, apresentou-se em apenas 4,1% da amostra. Esses resultados 

revelam ainda que o aspecto não é um grupo de significância em relação ao uso da 

variante haver (presente) + particípio. 

   

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PERCENTUAL 

SEM NOÇÃO DE 

DURAÇÃO- PONTUAL 

01/ 17 5,9% 

COM NOÇÃO DE 

DURAÇÃO 

RESULTATIVO - 

CESSATIVO 

02/ 145 4,1% 

TABELA 34: Uso haver (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) e ser (presente) + particípio de acordo com o aspecto 

 

 

Referência 

 

 A tabela 35 mostra o uso de haver (presente) + particípio em relação as outras 

variantes de acordo com a referência. Como se pode observar, abaixo, a referência mais 

próxima é a que demonstra maior frequência da variante, totalizando 3,9% das 

ocorrências, seguido da referência menos próxima com 0,9% dos dados. Esses dados 

também não apontaram significância no que diz respeito ao uso da variante na 

codificação da regra. 

 

FATORES APLIC./ TOTAL PERCENTUAL 

REFERÊNCIA MAIS 

PRÓXIMA 

01/ 51 3,9% 

REFERÊNCIA MENOS 

PRÓXIMA 

02/ 111 0,9% 

TABELA 35: Uso haver (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) e ser (particípio) de acordo com a referência 

temporal-textual 
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Realização do complemento 

 

A distribuição da frequência de uso dessa variante, no que concerne à realização 

do complemento, em relação a ter (pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) + 

particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio e ser + particípio, pode ser vista na 

tabela 36. Através dos resultados expostos, observamos que os complementos 

realizados são maioria dentro do total da amostra com 3,7% dos dados, enquanto que os 

complementos não-realizados somam apenas 1,5% de ocorrência.  

 

FATORES APLIC./ TOTAL PERCENTUAL 

REALIZADO 01/ 27 3,7% 

NÃO - REALIZADO 02/ 145 1,5% 

TABELA 36: Uso haver (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) e ser (particípio) de acordo com a natureza semântica 

do objeto 

 

 

Tipo de verbo 

 

 Apesar dessa variável independente não ser significativa para o uso de haver 

(presente) + particípio, os números da tabela abaixo demonstram que a maior frequência 

de dados de verbos factivos, uma vez que esse tipo de verbo apresentou-se em 4,8% dos 

nossos dados em oposição aos verbos dicendi com 0,8% de frequência. 

 

FATORES APLIC./ TOTAL PERCENTUAL 

DICENDI 01/ 118 0,8% 

FACTIVOS 02/ 42 4,8% 

TABELA 37: Uso haver (presente) + particípio versus ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) e ser (particípio) de acordo com o tipo de verbo 

 

 De acordo com os pressupostos variacionistas apresentados no capítulo segundo, 

sabemos que nem toda variação linguística pressupõe mudança, entretanto, toda 

mudança linguística pressupõe variação. A partir desse entendimento, buscamos 

analisar o tempo perfectivo anterior ao momento da fala de acordo com o uso de suas 

variantes e de condicionamentos extralinguísticos e linguísticos. 
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 Para observamos o uso em Tempo Real, elencamos como fator extralinguístico o 

grupo século, o qual se mostrou relevante para o uso das variantes haver (pretérito 

perfeito) + particípio e ter (pretérito perfeito) + particípio. 

 Além do grupo extralinguístico, elencamos fatores linguísticos para o 

condicionamento do uso das variantes. Para isso, elegemos como grupo de fatores a 

modalidade, o aspecto, a natureza semântica do sujeito e do complemento verbal, o tipo 

de verbo e a referência temporal textual. Dentre esses, o grupo referência temporal-

textual, mostrou-se relevante para condicionar o uso de haver (pretérito perfeito) + 

particípio. Já o grupo tipo de verbo foi relevante para o uso de ter (presente) + 

particípio, enquanto o grupo natureza semântica do sujeito condiciona o uso de ser 

(presente) + particípio, conforme expomos nesta seção.  
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo, apresentou-se a análise quantitativa e qualitativa dos dados, no 

que concerne à variação do PPC. 

  Analisamos o tempo perfectivo anterior ao momento da fala como variável 

dependente, codificada pelas variantes haver (presente) + particípio versus ter (pretérito 

perfeito) + particípio, haver (pretérito perfeito) + particípio, ter (presente) e ser 

(presente) + particípio.  Como variáveis independentes, analisaram-se a Modalidade, o 

Aspecto, a natureza semântica dos argumentos, o tipo do verbo e a referência temporal-

textual. Dentre esses, o grupo referência temporal-textual, mostrou-se relevante para 

condicionar o uso de haver (pretérito perfeito) + particípio. Já o grupo tipo de verbo foi 

relevante para o uso de ter (presente) + particípio, enquanto o grupo natureza semântica 

do sujeito condiciona o uso de ser (presente) + particípio, além do grupo 

extralinguístico século que condiciona o uso de uso das variantes haver (pretérito 

perfeito) + particípio e ter (pretérito perfeito) + particípio. 

 Dessa forma, nesse capítulo, além das análises estatística, relacionamos as 

teorias de bases ao apresentar os resultados, fazendo considerações sobre a 

gramaticalização, seus princípios e seus parâmetros, sobre o Princípio da marcação, 

sobre variação, Mudança e fatores de condicionamentos linguísticos e extralinguísticos 

às formas sob análise. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta dissertação, percorremos dois caminhos: o da gramaticalização e o da 

variação linguística do pretérito perfeito composto em português. Nossos objetivos 

foram distinguir as funções codificadas pelo PPC, a partir do processo de mudança de 

ter (pleno) + particípio adjetival > ter (auxiliar) +particípio verbal e analisar a variação 

entre as formas que codificavam o tempo perfectivo anterior ao momento da fala em 

narrativas dos séculos XV, XVI e XVII. 

 No capítulo primeiro, apresentamos um panorama do pretérito perfeito, em 

Língua Portuguesa, apresentando-o nas perspectivas gramatical – diacrônica e 

sincrônica – na perspectiva linguística e na interlinguística, a fim de propormos os 

nossos objetivos. 

 Após essa apresentação, propomos a abordagem Sociofuncionalista como base 

teórico-metodológica de nossa investigação no capítulo segundo. Nele, foram 

apresentadas as duas teorias de base que nos guiaram: o Funcionalismo voltado para a 

gramaticalização e a Teoria da variação e Mudança Linguística. 

 Nesse sentido, no capítulo terceiro, apresentamos o verbo como classe alvo de 

nossa investigação. Discorremos sobre suas categorias – Tempo, Aspecto, Modalidade e 

Referência – e sobre as peculiaridades de seu processo de gramaticalização. Dessa 

forma, apresentadas a relação entre Tempo e Referência, as diferenças entre as noções 

de Tempo, Tempo Verbal e Tempo Composto, as considerações sobre os aspectos 

perfectivo e imperfectivo, a modalidade, diferenciando esta dos modos verbais e, por 

fim, abordamos o percurso de gramaticalização do grupo verbal. 

 No capítulo quarto, apresentamos os procedimentos de investigação adotados na 

seleção do corpus, narrativas dos séculos XV, XVI e XVII, e no estabelecimento dos 

grupos de fatores para, enfim, analisarmos os dados coletados. 

 A análise dos dados foi apresentada em dois capítulos, o primeiro sobre a 

gramaticalização do pretérito perfeito composto, subdividido a partir dos grupos de 

fatores Integridade, Paradigmaticidade, Variabilidade Paradigmática, Escopo, 

Conexidade, Variabilidade Sintagmática, Modalidade, Tempo – Referência e Tipo de 

verbo. O segundo sobre a variação linguística, subdividido a partir das variantes haver 

(pretérito perfeito) + particípio, ter (pretérito perfeito) + particípio, haver (presente) + 

particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio. 
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 No que diz respeito à gramaticalização, verificamos atuação.dos grupos de 

fatores condicionantes na passagem de ter (pleno) + particípio adjetival > ter (auxiliar) 

+particípio verbal. Desse modo, chamou-se a atenção para as funções de passado 

imperfectivo cotemporal ao momento da fala, de passado perfectivo anterior ao 

momento da fala e de passado de referenciação textual. A função do PPC codificadora 

do passado perfectivo anterior ao momento da fala foi destacada na análise da variação 

linguística na seção posterior. 

 No que diz respeito á variação linguística, vimos a coexistência das variantes 

haver (pretérito perfeito) + particípio, ter (pretérito perfeito) + particípio, haver 

(presente) + particípio, ter (presente) + particípio e ser (presente) + particípio em 

Língua Portuguesa nas narrativas dos séculos XV, XVI e XVII.Dentro desse contexto 

de variação, observou-se que haver (pretérito perfeito) + particípio, a mais produtiva em 

nossos dados, é condicionada pelos fatores referência temporal-textual e século, tendo 

como subfator condicionante a referência mais próxima e o século XV. A variante  ter 

(presente) + particípio foi condicionada pelo fator tipo de verbo, em seu subfator verbos 

factivos. A variante ter (pretérito perfeito) + particípio apresentou como fator 

condicionante o período histórico, em que o Português Moderno, amálgama dos séculos 

XVI e XVII, favorece o uso dessa variante. Já as variantes ser (presente) + particípio e 

haver (presente) + particípio, pela quantidade reduzida de dados, não selecionou 

nenhum grupo de fatores condicionantes. 

 A partir dos resultados de nossa pesquisa, verificamos o pretérito perfeito 

composto já gramaticalizado em Língua Portuguesa no Período Arcaico e, nos séculos 

posteriores, codificando a diferença aspectual entre passado perfectivo e imperfectivo. 

Observou-se, ainda, a variante ter (presente) + particípio aumentando sua frequência e 

campo de codificação à medida que haver (pretérito perfeito) + particípio diminuía as 

suas, de forma que essa variante não chegou aos dias atuais. 

 Acreditamos, ainda, que, a partir de nossos estudos, novas pesquisas sejam feitas 

ampliando os estudos sociofuncionalistas e históricos aos demais tempos compostos; 

pesquisa da mudança modal na gramaticalização dos tempos compostos; a análise de 

outras perífrases na perspectiva diacrônica, como as formadas pelo auxiliar ir, a partir 

da abordagem sociofuncionalista e investigando o pretérito perfeito composto como 

marca de autoria e referenciação textual no gênero prosa histórica, pela Análise do 

Discurso e pela Linguística Textual. 
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 Esperamos também que as pesquisas de gramaticalização e da mudança 

linguística em geral ganhem destaque no cenário nacional, expandindo os estudos às 

aulas de Português nas escolas regulares, uma vez que acreditamos ser a língua um 

elemento histórico – cultural das sociedades e, por isso deve haver a formação de 

sujeitos que reflitam sobre as mudanças e o funcionamento do sistema linguístico. 
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