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SER, ESTAR, JAZER, ANDAR,
NO PORTUGUÊS TRECENTISTA

por
ROSA VIRG1NIA MATTOS E SILVA

1. O PROBLEMA

1.1 Em Estruturas trecentistas. Elementos para uma gramática do
português arcaico 1 dediquei um capítulo aos «Tipos de frase ». Consi-
derei frase, e aqui também considero, como o núcleo do enunciado, ou
seja, a relação entre o sintagma verbal predicado e o sintagma nominal
sujeito. A partir dessa compreensão, baseada em análises de B. Pottier
(1978 ,e 1980), classifico os núcleos de enunciados em seis tipos básicos
dos quais selecionei para este estudo o «situativo 1 » e o «descritivo 1 »,

que podem ser representados da forma seguinte, respectivamente.":

SNsuj ~ Vcóp. + SN loco

Vcóp. => classe SEER 3

SNSUj ~ Vcóp, + SN atrib.

Vcóp, => classe SEER 4

Os dois tipos em foco estão entre as estruturas atributivas de
B. Pottier e são destaque aqui porque é neles que se encontra uma
marcante diferença entre o português trecentista e o contemporâneo.
A análise descritiva dos dados do corpus trecentista que desenvolvi
permitiu uma aproximação mais exata dessa diferença uma vez que se
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tornou possível definir, a partir da observação empmca sistemática, a
extensão do emprego do verbo ser e do verbo estar, que juntamente
com jazer e andar podem ocorrer nas duas estruturas sob análise.
A maroante diferença, na ótica de um leitor atual, decorre da abran-
gência do uso de ser sobre o campo de estar.

1.2 a verbo ser, sob a forma SEER, está documentado no corpus 3

em outros tipos de frases, além dessas em que o numero como SEER 3

e SEER 4:

• SEER 1, existencial: « En terra de Sania foi uma vila düü homen »,

(1.2.1)
• SEER 2, equativo: «A primeira he a Gramatica ... a segunda

he a Logica », (2.1.8-14)
• SEER 5, « estatuto evolutivo » 4 do descritivo 1 (equivalente a ficar,

tornar-se): «Aquele frade Jeruncio que esta vira foi certo
de quanto ouvira per tan certa vison que vira », (4.24.25)

• SEER 6, descritivo 2, verbo intransitivo, equivalente a estar sen-
tado, valor etimológico de SEDERE: «Ele non se podia
levantar nen seer ». (4.12.7).

Nos tipos acima SEER não comuta com ESTAR, nem com JAZER
e ANDAR.
a verbo ESTAR, por sua vez, também pode ocorrer como verbo

intransitivo, equivalente a « estar de pé », de acordo com o valor etimo-
lógico de STÃRE: «Assi como hüüs caeron per sobérvha assi os outros
esteveron per homíldade ». (3.15.66). É esse o ESTAR 3, enquanto
ESTAR 1 e ESTAR 2 ocorrem nas estruturas aqui estudadas, respectiva-
mente « situativa 1 » e « descritiva 1 », em que será analisado juntamente
com SEER 3 e SEER 4, também com JAZERl, JAZER 2 e ANDAR 1 e
ANDAR2.

JAZER 3 e ANDAR3, por sua vez, são verbos intransitivos e equi-
valem respectivamente a «estar deitado» e a «,deslocar-se no espaço
pelos pés », de acordo com o valor etímológico de JACERE e AMBI-
TÃRE. Como por exemplo :

• «Cama en que o corpo jazia». (3.24.8)
• «Como quer que fosse abade de muitos mosteiros, andava per

muitas cidades e per muitas vilas », (1.7.19-20).
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Vale notar que além dos tipos de frases que serão objeto deste
estudo, os verbos SEER, ESTAR, JAZER e ANDAR podem comutar
quando seguidos de gerúndio. Esses contextos não serão aqui anali-
sados 5 porque não constituem os tipos de frase sem destaque para
determinar a extensão de ser sobre estar no português trecentista.

1.3 A avaliação quantitativa que apresento em seguida vale como
um indicador da altíssima ocorrência de SEER em relação a ESTAR
e também JAZER e ANDAR.Esse dado será de interesse para a análise:

QUADRO 1

SEER
ESTAR
JAZER
ANDAR

1648 v.
238
154
136

Para tentar ser completo no estudo da extensão do uso de ser no
português trecentista teria de realizar a análise, semelhante à que aqui
apresentarei, relacionando o verbo em causa com outros, além de estar,
jazer, andar, sobretudo com o verbo haver, existencial, e os verbos haver
e ter, expressão de posse. Além desses, ser se estende também pelo
campo de tornar e ficar, pelo menos. Diante disso se percebe com cla-
reza a altíssima freqüência de SEER -1648 ocorrências - que, de
todos os itens verbais do corpus é de longe o mais freqüente, seguido
de AVER, com 803, menos da metade da freqüência de SEER.

A ampla gama semântica expressa pelo verbo ser, e correlata distri-
buição sintática, documentada na fase arcaica da língua deve ser um
dos fatores condicionantes do avanço de outros verbos sobre o seu
campo em sincronias subseqüentes. Essa hipótese para ser comprovada
dep-ende do estudo sistemático -- semântico e sintático - desse verbo
em outros corpora arcaicos posteriores ao aqui analisado que se situa
na 2.a metade do século XIV. O estudo do processo de restrição do
âmbito de ser para ser global deverá ser observado em correlação com
o uso dos verbos mencionados em um estudo que pretenda abranger
o problema na sua totalidade 6.
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2. RELAÇÃO SITUATIVA 1

2.1 Na relação situativa 1 (SNsuj ~ Vcóp .+ SNJoc)' o verbo cópula
é expresso por SEER 3, ESTAR 1, JAZER 1 e ANDAR1; o SN locativo, ou
por um sintagma nominal em geral precedido de preposição ou por
um substituto adverbial ou pronominal precedido de preposição.

Na relação situativa 1, o predicado localiza o sujeito no espaço
(LE), no tempo (LT) ou em qualquer domínio nocional (LN), excluídos
aí o tempo e o espaço. Sigo nessa classificação sugestões de B. Pottier
nos seus estudos sintáticos e semânticos. Para melhor descrever os
conteúdos de localização espacial os subdividi em localização absoluta
(LEA) e relativa (LER). Enquanto na LEA a relação locativa entre o
predicado e o sujeito expressa um fato absoluto, por ser permanente,
não-transitório e imutável, na LER a relação locativa entre o predicado
e o sujeito expressa um fato relativo, que pode ser transitório ou mutável,
portanto não-permanente. Exemplos dos conteúdos de localização:

• LT: 1.13.14 E pois (= no momento em que, quando) foi manhãã
veeron os frades.

• LN : 4.29.9. Ele era en seu sen. (= senso, juízo).
· LEA: 1.13.1 Moesteiro que he no monte Seracutis.
• LER: 3.32.28 Homens que ora son en nosso tempo.

A avaliação quantitativa que a seguir apresento, resumida nos
Quadros 2 e 3, indicam a freqüência absoluta e relativa dos quatro
verbos em causa nos tipos de frase situativa 1 (Quadro 2) e a freqüência
absoluta e relativa dos conteúdos de localização observados (Quadro 3) :

QUADRO 2

~

T. no T. em '%em

Verbos corpus situativas I situativas I

SBER 1648 169 10,3% (SEER 3)
ESTAR 238 151 63,4 '% (ESTAR 1)
JAZER 154 76 50,9% (JAZER 1)
ANDAR 136 26 19% (ANDAR 1)
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Embora no total de ocorrências das estruturas situativas SEER 3

seja o mais freqüente, percentualmente, ESTAR 1 seguido de JAZER 1,

é o mais empregado. Desse ponto de vista, ESTAR 1 será o verbo
típico desse tipo de frase. Considerando o emprego desse conjunto de
verbos nos conteúdos de localização descritos encontrei a seguinte distri-
buição quantitativa:

QUADRO 3

Conteúdos
de localização LEA LBR LT LN TOTAL

VERBOS

SEER3 53 56 14 46 169
ESTARl 2 135 O 14 151
JAZER 1 16 57 O

I
3 76

ANDAR 1 9 6 O 11 26

Total 80 254 14 74 422

% 18,9 60,1 3,3 17,5 100

De importância capital nesses dados para a delimitação do âmbito
de uso de ser e estar no português trecentista considero:

a) O uso generalizado e equilibrado, em termos de freqüência, de
SEER 3 nos quatro tipos de localização, o que indica ser esse
o menos marcado semanticamente desse conjunto de verbos.

b) o uso marcado de ESTAR 1 (135v), seguido de JAZER 1 (57v)
como verbo típico da estrutura situativa LER, que é o conteúdo
de localização mais usado (60,1 %) do total, convivendo, no
entanto, com um emprego significativo de SEER 3 para a expres-
são desse tipo de localização.

Uma primeira conclusão que se pode avançar dessa avaliação quanti-
tativa é que embora o verbo SEER 3 ocupe no português trecentista
os diversos conteúdos de localização é o verbo ESTAR 1 que, perdendo
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o seu valor etimológico de «estar de pé », ainda em vigor no século XIV,
já avança sobre o campo de SEER 3 e principalmente naquele conteúdo
mais concreto da localização que é a espacial, a LER.

2.2 Examino em seguida os conteúdos de localização e sua expres-
são pelos quatro verbos que nesta fase da língua podem representá-los.

2.2.1 A LT é a menos usual, 3,3 % apenas do total, e nas suas
14 ocorrências está sempre expressa pelo verbo SEER 3. É um uso
estável e se se quiser relacioná-lo ao português contemporâneo o verbo
que hoje caberia nas frases em que então se documenta SEER 3 são
ou o próprio verbo ser ou tornar-se e ficar e não estar, jazer ou andar.

2.2.2 Na LA, que estabelece entre o predicado e o sujeito uma
relação de localização que cobre qualquer domínio nocional (Pottier:
1978,23), excluídos o temporal e espacial, os 4 verbos ocupam esta
posição, mas o predomínio de SEER 3 é marcante (46 das 74 ocorrências
de LN). Nessa estrutura a variação se faz significativa entre SEER 3,

ESTAR 1 e ANDAR\ já que JAZER só ocorre três vezes e os locativos
são en sa oraçon (1 v) e en pêas (2 v). O verbo ESTAR 1, embora o mais
freqüente depois de SEER 3, em 7 de suas 14 ocorrências se documenta
com o locativo em oração, comutando portanto com JAZER 1:

• 1.2.41 Iazen en sa oraçon
• 3.17.9 Quando estava en oraçon
• 2.29.4 Estando en sa oraçon

Vale observar que nesse contexto se pode ainda admitir o valor
etimológico desses dois verbos, já que « estar deitado» e « estar de pé »
eram duas posições para orar. Nos exemplos seguintes JAZER 1 e ESTAR 1
comutam em contextos análogos em que o significado etimológico não
se pode depreender :

4.33.2 Achou-o jazer en tan grandes pêas
• 1.24..23 Perfia en que estavan

ao que se pode inoluir ANDAR1 :

• 4.45.16 Pêas en que andava.
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ESTAR 1 ocorre em outros contextos - análogos ou idênticos - em
que comuta com ANDAR 1 e SEER 3, sem relação com o sentido etimo-
lógico, portanto com cópula:

• 4.36.17
• 2.3.40
· 2.3.32

Dementre vós consigo estades.
Sempre consigo andava
Se el ante consigo era, onde tornou a si senon porque
ante non era consigo?
Ofício en que estou
Ofício en que sõõ.

• 1.1.13
• 1.1.1

Diante desses dados se pode afirmar que em estruturas do tipo LN
os quatro verbos comutavam. O leitor atual pode estranhar o uso de
jazer que veio a cair em desuso, e o uso de ser, nesses conteúdos, mas
ainda hoje estar e andar serão aceitos e intercambiáveis. :É este um
dos casos em que o emprego de estar se estendeu sobre o de ser.

Há um tipo de LN, no entanto, que é sempre expresso por SEER 3,

nunca por ESTAR 1, JAZER 1 e ANDAR1: quando o locativo expressa
posse (a) e origem (b).

a) El era de mui gram merecimento
El era de boa vida
Era de alto sangui

1.9.6
3.11.4
4.11.14

1.28.4
4.24.52
1.28.4

b) Era da cidade de Tuderte
Era d'Ungria
Preguntei-o onde era

O atributo expresso nas frases do tipo (a) poderia no corpus ocorrer
em frases cujo SV teria como verbo AVER, embora nunca TEER,
situação distinta do português contemporâneo em que o ser de numa
relação possessiva comuta com o verbo ter.

2.2.3 No exame da LE, pareceu necessário, como já foi definido,
distinguir a LEA da LER.

2.2.3.1 Nos 18,9% dos casos de LEA o verbo predominante é
SEER 3, 53 vezes, a par de JAZER 1, ANDAR 1 e ESTAR 1, 16, 9 e 2 vezes,
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respectivamente. Subdividi o conteúdo LEA em 2 tipos: expressão de
localização geográfica (LEA 1 g) e expressão de atributo permanente
(LEA ap).

No primeiro tipo comutam em ambientes análogos ou idênticos
SEER 3, JAZER 1 e ESTAR 1, nunca ANDAR1 :

• 2.1.42 O moesteiro de Adeusdado era preto daquel moesteiro
en que morava San Beento

• 1.13.5 Subpentoma jaz cabo da cidade de Neposina
• 3.24.24. Moesteiro do ben aventurado San Pedro que está cabo

da cidade de Preneste
O logar era oito milhas da cidade
Caplem jaz sex milhas da cidade.
Hüa lagoa que está de Roma quareenta milhas.

• 3.12.6
• 4.8.4
• 2.1.37

Um leitor da atualidade aceitaria ser e estar comutando nesses
contextos.

No segundo tipo, LEA a p., comutam SEER 3, JAZER 1 e ANDAR1,

nunca ESTAR 1 :

• 4.4.81
• 4.26.10
• 4.36.4

A alma he no corpo
A alma jaz no corpo
As almas andan no corpo.

Os contextos de uso de jazer e andar são restritos - o sujeito é
sempre alma e o lugar onde jaz ou anda é o corpo, o inferno ou o paraíso.
Já SEER 3 ocorre em contextos mais variados, semelhantes ou idên-
ticos aos mencionados e em outros em que se aproxima de ser existencial
ou de enunciados genéricos:

• 4.1.3
• 3.37.65
• 2.2.18
• 2.38.16
• 2.16.22

Anjos que son na gloria (= existem)
Gram santidade era no homem (= existia)
A tentaçon mais he na mancebia (= é, existe)
O filho sempre he ali hu o padre he (= está, existe)
Causas que no homen son (= existem, estão).

Para um leitor atual existir e estar seriam verbos mais adequados
que ser nesses contextos, mas não se excluiria ser.

38



Ser, estar, jazer, andar no Português trecentista

2.2.3.2 Na LER o verbo predominante é ESTAR 1, 135 v. para as 57,
56 e 6 ocorrências de JAZER 1, SEER 3 e ANDAR1.

ANDAR1 acorre em contexto restrito em que o sujeito é preenchido
por poçonha ou vinho e SN loc no vaso, no barril, no vinho, por exemplo:

• 3.6.5. Víno en que a poçonha andava.

Significativa é a variação ESTAR 1, JAZER 1 e SEER 3. Excluídas as
frases em que o valor etimológico desses verbos ainda pode ser admi-
tido, por exemplo:

• 2.11.3
• 3.19.5
• 2.7.2

o servo de Deus estando en sa cela
Acharon-no jazer en sa cela
Seendo o honrado padre Em sa cela

eles comutam em contextos em que não é admissível o valor etimológico:

• 3.1.9.
• 1.15.10.
• 3.12.13.

Cousas que derredor estavan
Nas taalhas vazias non [azian senon pouquetíhas olivas
Poboo que enton era naquela cidade.

Ao leitor atual surpreende o uso de jazer, é claro, porque caiu em
desuso em todos os tipos de localização e teve seu sentido restringido
à localização definitiva em um túmulo, mas sobretudo surpreende a
variação ESTAR 1/SEER 3 impossível de aceitar-se hoje, porque o caráter
transitório do atributo representado no SN 1QC seleciona o verbo estar.
Por exemplo :

• 2.1.4
• 3.32.28
• 1.8.39
• 1.4.23
• 4.13.4

• 3.37.57

Dementre no mundo era
Homens que ora son en nosso tempo
Hu el he?
Hu he, o Deus de Elias?
Naquel tempo Redenta era naquesta cidade e morava
cabo da eigrej a
Todolos lombardos que en aquel logar eran.
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2.3 Ao longo da aná:lise do situativo 1 procurei mostrar a extensão
do emprego de SEER 3 e a variação possível entre esse verbo e ESTAR 1,

JAZER 1 e ANDAR1, além de indicar variações possíveis com outros
itens verbais cuja análise aqui não empreendo por extrapolar o âmbito
deste estudo - a variação possível de SEER:3 com TORNAR-SE e FICAR
em LT; a variação de SEER 3 com AVER em LNposse;a variação de
SEER 3 com verbo existencial em LEA a p.

No quadro seguinte sintetizo o emprego dos verbos da classe SEER 3,

apresentados em cada coluna pela ordem de freqüência nos diversos
conteúdos de localização:

QUADRO 4

I LN I LEA
Tipos de

LT
I

LERlocalização LN LN LN LEAIg LEAap
poso orig.

Verbos SEER3 SEER3 SEER3 SEER3 SEER3 SBER3 ESTAR 1

da classe - ANDAR 1 - - JAZER 1 JAZER 1 SEER3
SEER3 - ESTAR 1 - - ESTAR 1 ANDAR 1 JAZER 1

- I JAZER 1 - - -
I
- . IANDAR 1

Um confronto não sistemático com o português atual, mas a partir
da minha intuição de falante nativo, permitiria para hoje o quadro
correspondente seguinte, em que desaparece JAZER 1, ANDAR 1 man-
tém-se, ESTAR 1 ocupa algumas posições antes ocupadas por SEER 3,

ficando este excluído da LER:

QUADRO 5

LN LEA
Tipos de

localização LT
I

LER
LN LN LN LEAIg LEAap.

poso orig.

Verbos SER ESTAR SER SER ESTAR ESTAR ESTAR
da classe I - SER - - SER SER ANDAR
SEER:3

I
- ANDAR

I
- - - ANDAR -
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3. RELAÇÃO DESCRITIVA 1

3.1 Na relação descritiva 1 (SNSUj• ~ VcóP' + SNatrib) o verbo cópula
é preenchido por SEER 4, JAZER 2, ESTAR 2 e ANDAR2, o mesmo con-
junto de verbos que compõem a classe SEER 3 do tipo situativo 1. Na
relação descritiva o predicado atribui uma qualidade ao sujeito e esta
qualidade é expressa por adjetivos e particípios passados.

A avaliação quantitativa que segue indica a freqüência absoluta e
relativa dos quatro verbos em causa no tipo descritivo 1 :

QUADRO 6

SBER
ESTAR
JAZER
ANDAR

25,6 % (SEER 4)
15,1% (IESTAR 2)
31,8% (JAZER2)
14,7% (ANDAR3)

______ Freq.
Verbos _ t. na descrito 1 % na descrito 1t. no corpus

423
36
49
20

1648
238
154
136

QUADRO 7

Verbos

80%
9%
7%
4%

% na descrito 1

SEER4
JAZER 2

ESTAR 2
ANDAR 2

Por esses dados JAZER 2 e SEER 4 são os mais freqüentes se se
considera a descritiva 1 entre as estruturas em que esses verbos podem
ocorrer; se se considera a freqüência relativa das ocorrências desses
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verbos apenas na descritiva 1 (total 528) a ordem se modifica e SEER4

é de longe o verbo mais usual nesse tipo de frase. Confrontando-se os
dados do Quadro 6 e os do Quadro 2 se verifica que o verbo ser é mais
freqüente na descritiva 1 que na situativa 1 (25 % : 10,3 %), enquanto
jazer, estar, andar são mais freqüentes na situativa 1 (respectivamente:
50,9 % : 31,8 %) (jazer); 63,4 % : 15,1 % (estar); 19 % : 14,7 % (andar).
SEER 4 é o verbo típico do tipo descritivo 1, enquanto ESTAR 1 defi-
niu-se como o verbo típico do situativo 1.

3.2 O exame qualitativo que faço a seguir demonstra que esses
quatro verbos no tipo descritivo 1 comutam à semelhança do que, de
um modo geral, ocorreu no situativo 1, por exemplo:

• 1.29.7 As sas duas irmããs, que eran mui coitadas pala sa morte,
veerorn muit' agíha ao bispo Fortunado com muitas
Iagrimas.

• 4.10.56 Estando hüü dia seu padre e os fisicos mui coitados con
eles disse .•lhis o bispo que fossen comer.

• 3.37.16 E o sancto homen de Deus confortava-os per sas pala-
vras, prometendo-lhis o que non tiinha e porende andava
ele mui coitado en sa alma porque non podia aver aquela
que prometera.

• 3.16.39 Servo de Nosso Senhor, ora que ti tolha Deus esta tem-
pestade de que jazes coitado.

Em vários outros exemplos esses verbos comutam e, em jazer, estar
e andar, não se depreendem os semas etirnológicos «estar deitado »,

«estar de pé» e «deslocar-se no espaço -: em outros, nesses verbos,
ainda se pode depreender o seu valor etimológíco e em tais casos não
são os verbos-cópula de que trato aqui, mas intransitivos.

A semelhança do que se observou na localização especial, o atributo
pode apresentar um conteúdo relativo, transitório ou um conteúdo per-
manente, não-transitório (cf. Pottier 1974 : 110 e Charaudeau 1971 : 31-39).

Nos exemplos destacados acima '0 atributo é transitório e o verbo
SEER 4, como os outros, aí podem ocorrer. Com o atributo permanente
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. o verbo SEER 4, no entanto, é o umco que pode ocorrer. O que se
afirma indica uma diferença básica entre o português trecentista e o
atual em que o atributo transitório não é expresso por ser, mas por
estar ou andar. Analogarnente ao que ocorreu no situativo 1 - SEER 3

tanto pode expressar a LER como a LEA - no descritivo 1, SEER 4 tanto
pode expressar o atributo permanente como o transitório. Vejam-se os
exemplos seguintes que confirmam a afirmação feita:

• SEER 4,....., ESTAR 2 com atributo transitório:

• 3.37.6

• 4.11.27

Fez sa oraçon estando el-rei presente.

Ca as donas que enton presentes foron, contaron-no
aas outras.

• 1.19.12 Entrou o bispo na eigreja de Santa Maria e começô a
rogar que lhi desse onde pudesse amansar a sanha do
clérigo, que era ram bravo e tan felon contra ela polos
dinheiros que lhi tomava.

E pois se o bispo saio da eigreja, deitou aqueles soldos
d' ouro no regaço daqueste seu sobrío clerigo de missa
que estava mui felon e dísse-lhi : .. ,

• 1.19.14

Os exemplos seguintes ilustram SEER 4 com atributo permanente,
situação em que não se distingue do português atual:

• 1.16.30 Sa molher era maniha

• 2.5.4 E porque o monte era mui alto quando decian aa oosta
do monte avian tarragido.

• 1.25.19 Ca se a entençon que homen ha na obra que faz he boa,
a obra seerá bõa, e se maa he a entençon que o homem
ha, a obra seerá maa.

3.3 Os fatos descritos demonstram a extensão de SEER 4 com atri-
butos permanentes e transitórios, neste último caso comuta com ES-
TAR 2, JAZER:2 e ANDAR2, sendo ele no entanto de longe o mais
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freqüente. Os dados analisados podem ser sumarizados no quadro
seguinte; a disposição dos verbos indica a freqüência decrescente:

QUADRO 8

Permanente TransitórioTipo de atributo

SEER4Verbos da classe
SEER4

SEER4
ESTAR 2
JAZER:2
ANDAR 2I

I
Um confronto não sistemático com o português atual, mas a partir

da minha intuição de falante nativo, permitiria, para hoje, o quadro
correspondente, em que desaparece JAZER:2 e ESTAR:2 cobre os con-
textos de SEER 4 na expressão do atributo transitório, que ficou restrito
à expressão do atributo permanente.

QUADRO 9

Permanente TransitórioTipos de atributo

SERVerbos da classe
SEER4

4. CONCLUSÕES PRELIMINARES

ESTAR
ANDAR

a) Os dados analisados permitem indicar a extensão do uso do
verbo ser e sua variação oom os verbos estar, jazer e andar no português
trecentista, nos tipos de frase situativo 1 e descritivo 1;

b) A seleção de estar já então dominava na expressão do que deno-
mino localização espacial relativa, convivendo contudo com a seleção
de ser;
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c) A seleção de ser, entretanto, dominava na expressão do que
denomino atributo transitório, convivendo também com estar;

d) Em todos os outros tipos de atributos analisados quer situa-
tivos quer descritivos a seleção de ser é predominante, podendo alternar
com os outros verbos considerados na análise, como está sumarizado
nos Quadros 4 e 8;

e) No confronto, embora assistemático e intuitivo, que se fez com
o português atual, além da eliminação de jazer em ambos os tipos de
frase analisados, se destaca o fato de não ser hoje aceito o verbo ser
na expressão da localização espacial relativa e na expressão do atributo
transitório. Em fase das conolusões expressas em b) e c), estar com
atributos transitórios parece ter-se firmado primeiro nos atributos do
tipo locativo, generalizando-se depois para o outro tipo de atributo
transitório;

f) No estágio lingüística analisado não se definia ainda a oposição
ser: estar, oomo expressão lato sensu da permanência e da transito-
riedade, tal corno veio a definir-se no decorrer da história da língua
portuguesa. O estudo sistemático de sincronias posteriores ao portu-
guês trecentista poderá determinar o momento em que tal oposição
se estabeleceu.

Qualifico essas conclusões como preliminares porque devem ser ou
não confirmadas em outros corporamedievais portugueses, de natureza
distinta do analisado (documentos não-literários; documentos em prosa,
originalmente escritos em português; documentos poéticos). Por isso
essas observações conclusivas são, na verdade, hipóteses a serem testa-
das em conjunto de dados abrangente da primeira fase documentada
do português arcaico.
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NOTAS

1. Livro no prelo, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa.

2. Na forma de representar os tipos de frase a seta na direção «do predi-
cado para o sujeito» exprime uma relação endocêntrica ou atributiva que se
opõe à relação exocêntrica ou ativa « do sujeito para o predicado» (~) (cf. Pottier
1974: 106)e a relação possessiva que expressa a dependência entre o predicado
e o sujeito dessa estrutura é representada por ~. (Pottier 1978: 29). A seta ~
leia-se como « reescreve-se por».

3. Versão trecentista em português dos Quatro Livros dos Diálogos de
São Gregório. Edição crítica de R. V. Mattos e Silva. Tese de Doutoramento, USP,
1971.Aceita para publicação pela INCM,Lisboa. Nos exemplos apresentados, indi-
cam-se o número do livro, das narrativas em cada livro e dos períodos em cada
narrativa da versão trecentista dos Diálogos.

4. De acordo com a proposta de análise de B. Pottier (1978: 12), cada tipo
de relação entre predicado e sujeito, ou seja, em cada tipo de voz (como ele
denomina essa relação), se podem reconhecer três estatutos: o estativo, o evolu-
tivo e o cansativo, com o valor respectivo de estado, mudança de estado e causa
de mudança de estado.

5. No livro citado à nota 1, as estruturas com gerúndio são estudadas no
conjunto das seqüências verbais, constituídas pelos chamados verbos auxiliares
seguidos de formas verbais nominais - particípio passado, gerúndio e infinitivo.

6. Tal estudo tenho em mira e, por partes, venho abordando o problema.
(Cf. « Um aspecto do auxiliar no português arcaico». In: Homenagem a Agostinho
da Silva. Tulane Studies in Romance Languages and Literature. Tulane, 10: 93-109,
1981; e « Ter ou haver: seu uso no português trecentista». Comunicação ao Con-
gresso da ABRALIN/38.a Reunião Anual da SBPC. Curitiba, 1986. Mimeogr.
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