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10  
Estudo de casos concretos I: itens gramaticalizados no 
português diacrônico: a gramaticalização histórica dos 
verbos “ter” e “haver” e a formação dos tempos 
compostos 
 

 

 

Atualmente, qualquer Gramática Escolar da Língua Portuguesa é capaz 

de dividir as conjugações verbais em simples ou compostas, no que denominam, 

mais frequentemente, tempos simples e tempos compostos. Estes últimos são 

formados numa locução (ou sequência ou perífrase) verbal formada pelos 

auxiliares “ter” ou “haver”i e um particípio. Muitos desses tempos apresentam as 

duas possibilidades de existência contemporaneamente, sem qualquer distinção 

semântica. É o caso dos correspondentes (10.a) e (10.b) abaixo: 

 

(10.a) Ele trouxera o trabalho antes do fim do expediente. 

 

(10.b) Ele tinha (ou havia) trazido o trabalho antes do fim do expediente.50 

 

Observamos, portanto, que o pretérito mais que perfeito do indicativo (os 

dois casos acima) tanto em sua forma simples (10.a) como composta (10.b) tem 

exatamente o mesmo significado e o mesmo aspecto: algo que ocorreu antes 

que outra coisa tivesse corrido. 

 No entanto, nem sempre foi assim. Nem sempre o verbos “ter” e “haver” 

puderam desempenhar, na língua portuguesa, o papel instrumental de 

formadores de sequência indicadora de tempo composto. Tempo houve em que 

tais verbos eram apenas nocionais (itens lexicais, portanto), não sendo 

concebidos, a princípio, como instrumentos gramaticais. Naquele momento, eles 

possuíam a noção de posse (haver), e manutenção, retenção, contenção (ter). 

                                                           
50

 Há muitos gramáticos que também consideram o “ser” como possível formador de tempos 
compostos. Seria o caso de frases como “É chegada a boa hora”. Eunice Pontes faz um 
interessante rol, ainda sobre outros possíveis verbos formadores de tempos compostos. Cito 
apenas um caso: “Gramáticos que incluem entre os TC os formados com o verbo SER mais 
particípio: Evanildo Bechara, Mário Pereira de Souza Lima, Carlos Góis, João Ribeiro. (Pontes, 
1973b, p. 17). Silva Dias (1938) também tem estudo de referência sobre a questão.  
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 São interessantes as palavras de Dante Lucchesi sobre esse fato, 

apontando que as mudanças linguísticas são encaixadas na estrutura da língua 

e, pois, se determinam mutuamente, numa ideia que Saussure ou bem refutava 

peremptoriamente ou bem, em alguns momentos, via de forma velada e 

intencionalmente imprecisa: 

 

Temos, por exemplo, os verbos ser, haver e ter, na história do português. No 
latim, o verbo ESSE recobria a área de significação existencial, enquanto a 
HABERE cabia a significação de posse. Já no português antigo, haver começa a 
ser usado com o sentido de “existir”, penetrando na área do verbo português ser 
(< esse). Na evolução o português, haver vai assumir definitivamente a 
significação existencial, deslocando o verbo ser. Por sua vez, haver é deslocado 
da área de significação de posse pelo verbo ter. E, atualmente, no português do 
Brasil, ter concorre com haver na área de significação existencial. Fica, pois, 
patente a lógica sistêmica dessas mudanças de significação, tanto que fatos 
como esses vão fundamentar a concepção de E. Sapir de que as mudanças, 
longe de serem acidentais e particulares, seguem uma deriva (drift) que pode 
ser visualizada a partir da organização estrutural da língua (Lucchesi, 2004, p. 
67) 

 

 

 Ademais, é mister ressaltar-se que, mesmo hoje, há um por assim dizer 

descompasso entre o pretérito perfeito em suas formas simples e composta, 

respectivamente os números (10.c) e (10.d) abaixo. 

 

(10.c) Eu bebi toda a água. 

 

(10.d) Eu tenho (ou hei) bebido toda a água. 

 

Ocorre que, em que pese à circunstância de a Gramática Normativa 

classificar ambos como pretérito perfeito, em (10.d), nota-se o aspecto inceptivo 

(início51 da ação), mas sobretudo durativo, permansivo, aproximadamente como 

um gerúndio em perífrase verbal com “estar”. Em outras palavras, o arcabouço 

semântico do pretérito perfeito, ou perfectivo, que é o de ação conclusa no 

passado, não se dá, no português contemporâneo, quando o pretérito perfeito é 

composto (10.d). Essa diferença aspectual, no entanto, já foi completamente 

neutra no passado não tão longínquo da língua, conforme revela o verso de 

Gregório de Matos: 

 

                                                           
51

 Presente em auxiliares acurativos (Bechara, 1999; Caetano, 2009) como “começar” em 
“começou a chover”.  
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(10.e) “Pequei, Senhor, não porque hei pecado” (Matos, 1992.) 

 

Ou nesta outra de D. Dinis: 

 

(10.f) Pêra ueer meu amigo, 
Que talhou preito comigo, 
Alá uou madre. 
 
Pêra ueer meu amado,, 
Que mig´á preyto talhado, 
Alá uou, madre. 
 
(D. Dinis, 2002) 

 

 Voltando ao português contemporâneo, em que a diferença de aspecto 

se nota,  Augusto Epiphanio da Silva Dias buscava dar a seguinte explicação ao 

fato: 

 

Do pretérito perfeito definido 
 
§ 254. a) O pret. Perfeito definido emprega-se, em primeiro lugar, quando, 
transportando-nos mentalmente ao passado, registamos acontecimentos que 
então se deram, considerados como simples momentos históricos (perfeito 
histórico): 
A Hespanha romano-germanica transformou-se na Hespanha rigorosamente 
moderna no terrível cadinho da conquista árabe (Herc. Eur., 314)

52
 

 
(....) 
 
Do pretérito perfeito indefinido 
 
§ 255. a) O pret. Indefinido exprime a continuação ou repetição duma ação 
desde certo momento até o momento em que falamos. 
b) Também serve de exprimir que no momento em que a pessoa fala, uma ação 
está consumada, com a ideia acessória de que não há possibilidade, 
necessidade ou vontade de continuá-la (por outra, em contraposição ao que 
seria mister, ou poderia ainda fazer-se) 
 
Tenho acabado, Fieis, o meu discurso (Vieira, I, 950)  
 
(Silva Dias, 1933, p. 188) 

  

Como foi dito, duas questões devem ser analisadas: uma, o fato de que 

nem sempre os verbos “ter” e “haver” eram meramente relacionais (ou 

auxiliares), pois já houve tempo em que eles representavam semanticamente 

ideias ou noções (como será mais bem demonstrado à frente); e outra, o fato de 

que, depois de gramaticalizados (ou ainda em transição), essas perífrases (ou 

                                                           
52

 Manteve-se, aqui, a ortografia original da edição. 
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sequências ou locuções) verbais nem sempre tiveram diferença aspectual, o 

que, hoje, sobretudo no perfeito do indicativo, é bastante perceptível.   

A primeira questão a se considerar, quando se diz em gramaticalização de “ter” 

ou “haver” com consequente formação de tempo composto, é a questão crucial 

da concordância, que passa a ser neutra ou a não mais existir.  

Este será o marco, ou o elemento balizador, que representará a 

passagem, que naturalmente foi paulatina, do momento no português (arcaico e 

arcaico-médio) em que “ter” e “haver” expressam ou posse ou manutenção para 

o momento em que eles se esvaziam semanticamente (moderno), perdendo, 

repita-se a sujeição do respectivo particípio acompanhante à concordância 

verbal com o termo não preposicionado. No mesmo caminho, respectivamente 

ao que se disse sobre “ter” e “haver” o particípio passado que os acompanhava 

esvaziou-se e perdeu seu caráter lexical de adjetivo (concordando em gênero e 

número com um complemento não preposicionado, que seria seu suposto 

elemento modificado) e assumiu um caráter ou uma posição verbal, ficando 

sempre no masculino singular. O fato é que, já no século XVI, é raríssimo haver 

concordâncias, e, quando as há, ocorrem por razões estilísticas.  

O fato é que essa gramaticalização, como salienta Bomfim, gera a 

seguinte conclusão: 

 

Como se viu na parte introdutória deste estudo, um dos pontos apontados como 
diferenciador dos chamados tempos compostos do português antigo e do atual 
diz respeito à concordância. Fala-se também na possibilidade de construção com 
os auxiliares ter e haver. Quero enfatizar que, nas estruturas em que se dá a 
concordância, não se pode falar em tempos compostos, nem tampouco em 
verbo auxiliar. Com referência a ter, observa-se que, além de tomar o lugar de 
haver na expressão de posse, está prevalecendo sobre este na função de 
auxiliar. O enfraquecimento de haver como auxiliar pode estar ligado a dois 
fatores conjugados: 1. à substituição gradativa por ter nas estruturas de posse e 
2. ao fato de passar a assumir o valor existencial que era próprio de ser. 
A reflexão sobre estes tópicos pressupõe a análise da língua em funcionamento 
e, como decorrência, precisa contar com um corpus representativo das fases do 
português anteriores ao século XVII, quando supostamente se deu a mudança  
(Bomfim, 2002, p. 10, os grifos são meus). 

 

Pode-se afirmar que concordância neutra foi motivadora para a não 

concordância mesmo nos verbos intransitivos, o que foi gerando o processo de 

mudança aludido, qual seja o de gramaticalização dos verbos “ter” e “haver”. 

Ocorre que, num primeiro momento, como se mostrará, a concordância neutra 
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se deu em três circunstâncias, mas todas com os verbos transitivos diretos sem 

complemento preposicionado53: 

 

Objeto Direto oracional 
OD exercido por termos neutros (o, esto, aquello) 
OD não explícito ou não expresso 
(3´) OD masculino singular 

 

Exemplificam-no, respectivamente (todos os exemplos são da Crônica 

Geral de Espanha, de 1344, do cap. XLVII a CXC, p. 76 a 304, do volume II da 

CGE, 1955): 

 

(1) e avya defeso em toda a sua hoste que... (p. 239, 5) 
(2) esto ouve feyto (p. 174, 14) 
(3) assy como avemos dito (p.115, 27) 
(3´) em seu outeyro que avyam tomado (p. 115, 15) 

 
 Tal prática [- concordância] se via, embora raramente, na mesma obra 

em outros exemplos, como em casos em que havia objetos diretos femininos, 

com o particípio no masculino singular, no entanto, o que apontava para o 

processo de variação em curso que acabaria gerando a mudança que ora se vê 

no português atual: 

 
E, quando Cipion esto vyo, foy muy ledo e teve que lhe avya Deus feyto muyta 
mercee(p. 105, 18) 
E, quando alguũ dos príncipes de Roma viinha d´alguma grande conquista que 
avya feito (p109, 9) 
Estas cousas que avedes ouvydo (p.282, 16) 

 

Na CGE, no entanto, os exemplos de [+ concordância] são muito mais 

frequentes, pois não foi esta a época em que efetivamente se deu a mudança da 

referida gramaticalização. Os exemplos acima escolhidos serviram, apenas, para 

mostrar como, já no século XIV, percebia-se o processo através da presença da 

variável <concordância> em relação aos verbos “ter” e “haver”, que, na 

passagem da fase arcaica e arcaica-média para a moderna viria a consagrar a 

mudança (a gramaticalização) que agora é patente na língua portuguesa.  

 Na mesma CGE, assim sendo, vale ressaltar que a concordância ocorria 

frequentemente, como nos seguintes exemplos, evidenciando a coexistência das 

formas, ora com “ter” e “haver” iniciando processo de esvaziamento semântico e 

caminhando em direção à posição de verbos auxiliares (em tempos compostos), 

                                                           
53

 Seguiu-se a ordem e a numeração estabelecidas por Bomfim, op.cit. 
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ora com esses mesmos dois verbos imbuídos ainda da noção semântica de 

posse (“haver”) ou retenção, contenção, manutenção (“ter”), explicitando a não 

existência, quando havia concordância do particípio (com emprego adjetivo) para 

comprová-lo, de locuções verbais: 

 
jura que avya feyta (p. 83,2) 
males e dapnos que avyã feytos (p 81, 12) 
razoões que já avemos dictas (p. 115, 19) 
contenda que avyam começada (p. 114, 9) 
ouverom destroida hua parte da cidade (p131, 21) 
Julio César ouve conquistadas as terras (p. 111, 10) 

 

Em trabalho sobre a obra em questão, a professora Eneida do Rego 

Monteiro Bomfim tratando da questão <CONCORDÂNCIA> na Crônica Geral de 

Espanha, analisou corpus da referida obra, com base em 144 capítulos (do XLVII 

ao CXC). 

Num teste referente às 95 primeiras páginas do documento, apresentou 

os resultados quantitativos que se seguem: 

 

 

Quadro 4- <CONCORDÂNCIA> na CGE 

 [+concordância] [-concordância] [Neutra] TOTAIS 

 T                    %   T                    % T                %  T          % 

HAVER 44                 64 9                    13 16              23 69       100 

TER 10               100 0                      0 0                  0 0             0 

Fonte: Bomfim, 2002, p.11. 

 

 O teste indica que a variação se insinua com o verbo “haver”, mas não 

com o “ter”. 
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