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RESUMO 

Nesta tese, focalizamos o uso variável das formas verbais passado mais-que-

perfeito simples, passado mais-que-perfeito composto e passado simples na codificação 

de passado-no-passado no português brasileiro e europeu falado e escrito. Nosso 

principal objetivo é identificar as motivações para o uso dessas variantes e discutir suas 

funções discursivas. Para a fala, analisamos dados da Amostra Censo 2000 e da Amostra 

Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e 

europeias, representativos, das cidades Rio de Janeiro e Lisboa. Para a escrita, 

analisamos textos de diferentes gêneros discursivos (notícia, carta do leitor, crônica, 

entrevista e editorial) publicados, entre 2002 e 2012, em diferentes jornais e revistas 

brasileiros e portugueses. A análise dos dados indica o desaparecimento de passado 

mais-que-perfeito simples na fala. Em ambas as variedades, a variação, nessa 

modalidade, entre as formas de passado-no-passado é restrita às variantes passado 

simples e passado mais-que-perfeito composto. No entanto, na escrita, o passado mais-

que-perfeito simples pode ser atestado e assume uma importante função semântico-

discursiva. Com base em pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionista e da Linguística Funcional Centrada no Uso, chegamos a duas conclusões 

principais. Destaca-se, para a variação entre passado simples e passado mais-que-

perfeito composto, o acentuado paralelismo entre fala e escrita no tocante às motivações 

que controlam o uso da forma simples. Embora não possa ser descartada a influência de 

fatores morfossintáticos, a análise depreende evidências de que o uso de passado 

simples com significado de passado mais-que-perfeito é um fenômeno, essencialmente, 

semântico-discursivo, como indica o efeito regular das variáveis tipo de ponto de 

referência e tipo sintático da oração. A interpretação de passado simples como passado-

no-passado é basicamente orientada por um princípio de temporalidade, subjacente à 

relação causa-efeito. Sobressai, na análise da escrita, que a variante passado mais-que-

perfeito simples, a menos produtiva, constitui uma importante estratégia discursiva para 

imprimir maior grau de proeminência ao estado-de-coisas descrito em contextos 

geralmente associados a informação de fundo. Quando em variação com o passado 

simples, no entanto, o passado mais-que-perfeito simples parece estar a serviço da 

necessidade de precisão do significado temporal.   
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ABSTRACT 

 

In this thesis, we focus on the variable use of the verbal forms simple pluperfect, 

compound pluperfect and simple past coding past-in-the-past in Brazilian and European 

spoken and written Portuguese. Our main goal is to identify the motivations for the use 

of the variants and discuss their discourse functions. For the spoken language, we 

analyse the Sample Censo 2000 and the Sample Estudo comparado dos padrões de 

concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias, representative, 

respectively, of the cities Rio de Janeiro and Lisbon. For the written language, we 

analyse texts of different discourse genres (news, letter to the editor, short story, 

journalistic interview and editorial) published, between 2002 and 2012, in different 

Brazilian and Portuguese newspapers and magazines. The analysis of our data indicates 

the disappearance of the simple pluperfect in the spoken language. In both varieties, the 

variation, in speaking, between the forms to express past-in-the-past is restricted to the 

variants compound pluperfect and simple past. However, in written language, the simple 

pluperfect can be attested and assumes an important semantic-discourse function. Based 

on the theoretical-methodological presuppositions of Sociolinguistics and of Usage-

Based Linguistics, we reach the two main conclusions. As regards to the variation 

between simple past and compound pluperfect, we emphasize the parallelism between 

spoken and written language in respect to the motivations that control the use of simple 

past. Although we can not discard the influence of morfossyntactic factors, there are 

evidences that the use of simple past with pluperfect meaning is essentially a semantic-

discourse phenomenon, as show the regular effect of the variables type of reference 

point and syntactic type of the clause. The interpretation of simple past as past-in-the-

past is basically oriented by a principle of temporality, according to which causes 

precedes theirs effects. It is highlighted, in the analysis of written language, that the 

variant simple pluperfect, the less productive, consists of an important discursive 

strategy to increase the relevance of the SoA described in contexts that are generally 

associated with background information. However, when it is in variation with the 

simple past verbal form, the simple pluperfect serves especially as an instrument to 

ensure the accuracy of the temporal meaning. 
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 “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 

anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa 

ou como o sino que tine. 

E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse 

todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que 

tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os 

montes, e não tivesse amor, nada seria”. 

(I Coríntios, 13:1-2) 
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1. INTRODUÇÃO   

 

No sistema modo-temporal do português, a expressão de anterioridade a um ponto 

de referência passado está, segundo a descrição gramatical, associada às formas simples 

(falara) e composta (tinha/havia falado) de passado mais-que-perfeito (Cunha & Cintra, 

2001; Bechara, 2004). No entanto, o quadro de variação que envolve a localização de 

um estado-de-coisas
1
 (EsC) anterior a outro no passado parece ser mais complexo, pois, 

como já mostraram diferentes autores (Mattoso Câmara Jr., 1984; Coan, 1997; Martins, 

2010), também a forma de passado simples pode indicar passado-no-passado.  

A variação entre essas formas parece constituir um processo de mudança, visto 

que a forma simples de passado mais-que-perfeito está, praticamente, extinta da 

modalidade falada, sendo suplantada pelas formas verbais passado mais-que-perfeito 

composto (sobretudo com o auxiliar ter) e passado simples (Coan, 1997; 2003). Para 

alguns autores, o passado mais-que-perfeito simples, se empregado na fala, se restringe 

a registros formais, caracterizados por alto grau de planejamento e monitoramento 

linguísticos. Para outros, a forma flexional de mais-que-perfeito fica, de fato, limitada à 

modalidade escrita. No entanto, alguns trabalhos já mostraram que, embora essa forma 

verbal seja preservada em textos escritos mais formais, como os da mídia impressa 

jornalística, ela é a menos produtiva para codificação de passado-no-passado, em 

comparação às formas alternativas (Martins, 2010, 2011). 

Esta tese focaliza a variação entre as formas verbais passado mais-que-perfeito 

simples (PMQPS), passado mais-que-perfeito composto (PMQPC) e passado simples 

(PS) para referência a um EsC passado-no-passado sob uma perspectiva que conjuga 

pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista e de modelos 

funcionalistas baseados no uso. Nosso objetivo central é a depreensão das motivações 

internas e externas que controlam o uso das variantes de passado-no-passado  nas 

variedades brasileira (PB) e europeia de português (PE). Para tanto, realizamos um 

estudo comparativo de amostras de fala e de escrita das duas variedades.  

Nosso “corpus” de português brasileiro e europeu falado é constituído por 

entrevistas sociolinguísticas que compõem a Amostra Censo 2000, para o PB, e a 

Amostra Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, 

                                                             
1
 Baseado em Dik (1989: 89), empregamos o termo estado-de-coisas com a seguir: “the term 

‘state of affairs’ is here used in the wide sense of ‘conception of something which can be the 

case in some world’. This definition implies that a SoA is a conception entity, not something 

that can be located in extra mental reality or be said to exist in the real world”. 
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brasileiras e europeias, para o PE. A amostra de escrita é composta de textos 

representativos de diferentes gêneros discursivos (cartas do leitor, crônicas, 

notícias/reportagens, entrevistas e editoriais), extraídos de jornais e revistas brasileiros 

(JB, O Globo, Extra, Povo, Época e Caros amigos) e europeus (Diário de Notícias, 

Público, Correio da Manhã, Visão e Sábado) de grande circulação. 

Partimos da hipótese de que o uso das variantes que podem expressar passado-no-

passado não é meramente estilístico, sendo controlado por restrições de natureza 

distinta, mas, sobretudo, semântico-discursivas. A fim de identificar o alcance dessas 

diferentes restrições, investigamos a atuação de princípios linguísticos e 

extralinguísticos na sistematicidade da variação mediante o levantamento e controle de 

diferentes variáveis, tais como: pessoa verbal, paradigma verbal, tipo sintático de 

oração, tipo de ponto de referência, tipo de processo codificado no ponto de referência e 

no EsC situado no passado-no-passado, polaridade da oração, traço [±pontual] etc. Para 

a modalidade falada, são analisadas ainda as correlações com variáveis como 

gênero/sexo, idade e nível de escolaridade; para a modalidade escrita, as correlações 

com as variáveis gênero discursivo e tipo de jornal/ revista. O efeito dessas variáveis é 

verificado através de uma análise multivariacional que nos permite verificar as 

restrições mais relevantes para o uso das variantes de expressão da anterioridade-da-

anteriodade. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: ainda nesta introdução, 

retomamos questões ligadas às definições e ao uso do tempo verbal passado-mais-que 

perfeito conforme descrições gramaticais e apresentamos, brevemente, o estado atual da 

variação entre as três formas de passado-no-passado focalizadas neste estudo. Em 

seguida, explicitamos os objetivos gerais, específicos e as hipóteses que orientam esta 

pesquisa. 

No segundo capítulo, discutimos alguns pressupostos centrais da Sociolinguística 

Variacionista e da Linguística Funcional Centrada no Uso, enfatizando que essas 

abordagens compartilham diversas premissas básicas. Dentre elas, se destaca a 

importância do estudo da língua em situações reais de comunicação, já que o sistema 

linguístico do falante não é autônomo, mas sensível a padrões da experiência. A diretriz 

central deste estudo é, portanto, a de que há uma estreita interrelação entre gramática e 

discurso e a de que a estrutura da língua, maleável e flexível, reflete regularidades do 

uso linguístico.  
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No capítulo 3, ressaltamos a importância do gênero discursivo para a 

compreensão de fenômenos variáveis que migram da fala para a escrita. Neste capítulo, 

discutimos a definição de gênero discursivo e sua caracterização com base na tríade 

bakthiniana, a relação entre gêneros e o contínuo entre fala e escrita e a interrelação 

entre gênero e sequências textuais. 

Dada a íntima relação entre as categorias de tempo e aspecto, focalizamos, no 

capítulo 4, as características temporais e aspectuais dos tempos de passado.  A partir de 

uma revisão das noções de tempo e aspecto, debatemos, à luz de evidências históricas, a 

importância dessas categorias no desenvolvimento das formas verbais de passado. 

Merecem atenção especial as propriedades semânticas que caracterizam as formas 

simples e composta de passado e de passado mais-que-perfeito no português. 

No capítulo 5, caracterizamos em detalhes as amostras de fala e de escrita das 

duas variedades de português comparadas neste estudo. Descrevemos, também, os 

procedimentos metodológicos adotados, dando enfoque às variáveis independentes 

postuladas como relevantes para o controle da variação e as decisões tomadas na 

operacionalização da análise estatística de uma variação que se apresenta de forma 

distinta na fala (binária) e na escrita (ternária).  

Os capítulos 6 e 7 são dedicados à apresentação e à discussão das tendências 

depreendidas na análise dos dados. O capítulo 6 focaliza a variação na fala, limitada à 

alternância entre as formas verbais passado simples e passado mais-que-perfeito 

composto. O capítulo 7 é dedicado à variação na escrita e divide-se em três subpartes. 

Na primeira, apresentamos e discutimos a distribuição das variantes que configuram o 

“envelope de variação” específico da escrita, em razão da conservação da forma 

flexional de passado mais-que perfeito. Na segunda, traçamos um paralelo entre fala e 

escrita no que tange às regularidades e às especificidades que regem a variação entre as 

formas verbais passado simples e passado mais-que-perfeito composto. Na terceira, 

destacamos os contextos de preservação da variante passado mais-que-perfeito simples 

e suas especificidades discursivas. No final do trabalho, encontram-se as conclusões 

finais.   

 

1.1. O fenômeno em estudo 

 

Como explicitado na seção anterior, o objeto de estudo desta tese é o uso variável 

das formas verbais passado mais-que-perfeito simples (PMQPS), passado mais-que-
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perfeito composto (PMQPC) e passado simples (PS) na codificação de passado-no-

passado, uma variação, ao que tudo indica, não sujeita à estigmatização e, 

consequentemente, à prescrição gramatical sistemática. Antes de qualquer coisa, são 

necessárias algumas considerações acerca da definição desse tempo verbal.  

As gramáticas do português, na grande maioria, definem o tempo verbal passado 

mais-que-perfeito – seja na forma flexional (amara), originária do mais-que-perfeito 

latino (amaveram), seja na forma perifrástica (tinha/havia amado) – apenas pelo seu 

valor temporal. Assim, para Cunha & Cintra (2001:456), o passado mais-que-perfeito 

“indica uma ação que ocorreu antes de outra já passada”. Aceita-se, de forma 

consensual, que as formas simples e composta de passado mais-que-perfeito são 

equivalentes visto que, nos termos de Corôa (2005), “ambas relatam um evento ocorrido 

antes de outro evento também já ocorrido quando do momento da fala” (Corôa, 2005: 

50). Similarmente, nos termos de Bechara (2004:279), o referido tempo verbal “denota 

uma ação anterior a outra já passada”. 

É necessário destacar, no entanto, o reconhecimento do valor aspectual do passado 

mais-que-perfeito, como fica transparente na citação de Jerônimo Soares Barbosa, 

gramático português que viveu no final do século XVIII:  

 

Este pretérito _ pretérito mais-que-perfeito _ nota uma existência 

não só passada, como o pretérito imperfeito, e não só passada e 

acabada indeterminadamente, como o pretérito absoluto
2
, e não só 

passada e acabada relativamente à época atual, como o presente 

perfeito; mas passada e acabada relativamente a outra época também 

passada, mas há mais tempo, e marcada ou por um tempo 

determinado, ou por um fato, quer expresso, quer subentendido, 

como quando digo: ontem, ao meio dia, tinha eu acabado esta obra; 

onde meio-dia é a época a respeito da qual, e antes dela era já passada 

e acabada outra. E quando digo: eu tinha saído quando ele entrou; a 

entrada é também uma época pretérita a respeito da presente em que 

estou falando. Mas, minha saída não só é anterior a passada, mas 

ainda concluída e acabada a respeito da dita entrada. (Soares Barbosa 

apud Ilari, 1997:14) 

 

O valor aspectual do passado mais-que-perfeito é destacado também por Mira 

Mateus et al (2003), apesar de os autores utilizarem o termo perfectividade de uma 

forma imprecisa, pela sua identificação com a noção de perfeito. 

                                                             
2
 Convém esclarecer que Soares Barbosa denomina as formas que chamamos de passado 

composto e passado simples como “presente perfeito” e “pretérito absoluto”, respectivamente. 
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A possibilidade de uso da forma de passado simples para expressão do passado-

no-passado aparece em poucas descrições tradicionais. Uma exceção pode ser 

encontrada em Bechara (2004:279), ao reconhecer a possibilidade do emprego de 

passado simples em lugar de uma forma de passado mais-que-perfeito para designar 

passado-no-passado. Nos termos do autor: “em certas orações temporais aparece o 

pretérito perfeito onde se esperaria o mais-que-perfeito”. 

A redução da forma de passado mais-que-perfeito simples no seu valor temporal, 

uma forma que remonta ao latim vulgar é, segundo Maurer Jr (1959), uma tendência 

mais geral das línguas românicas, em razão da concorrência com a forma de passado 

mais-que-perfeito composto. Nos termos do autor:  

 

Trata-se, pois, de um tempo que pertenceu ao latim vulgar, tendo 

certamente, na época imperial, uma extensão maior do que as línguas 

românicas revelam, se bem que desde então seu emprego devia estar 

em decadência, pela concorrência que lhe faziam outras formas, e.g., 

laudatum habebam (no Oriente também laudassem) (Maurer Jr., 

1959:126). 

 

Mesmo que a forma simples de passado mais-que-perfeito, no seu valor temporal, 

tenha sido preservada particularmente no português – uma língua que, segundo Tribault 

(1993) se distingue por apresentar “une série de caractéristiques archaïsantes très 

marquées” –, seu desuso na modalidade falada é inquestionável, como ressaltado por 

Mattoso Câmara Jr. (1984), que menciona o baixo rendimento da forma simples de 

passado mais-que-perfeito na fala e até mesmo em registros escritos mais formais. A 

este respeito, Raposo et al (2013) afirmam que o passado mais-que-perfeito simples é:   

 

um tempo que, pelo menos na oralidade, o português-padrão não usa 

com o valor que lhe é próprio, ou seja, o de situar uma ação passada 

anterior a outra também passada, sendo este valor atribuído ao 

pretérito mais-que-perfeito composto (Raposo et al, 2013:131/132). 

 

Pesquisas recentes, baseadas em pressupostos da Sociolinguística Variacionista 

(cf. Coan, 1997, 2003; Martins, 2010, 2011), fornecem evidências empíricas  de que a 

forma verbal de passado mais-que-perfeito simples (PMQPS) está, praticamente em vias 

de desaparecimento do sistema de referência modo-temporal  do português, pelo menos 

na sua variedade brasileira. Em estudo diacrônico, Coan (2003) constata que o uso dessa 

forma passa de 53%, no século XVI, para apenas 5%, no século XX. Evidências 

adicionais para o desuso de PMQPS na fala são encontradas por Coan (1997), com base 
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em entrevistas sociolinguísticas gravadas com falantes de Florianópolis.  Os resultados 

apontam que a forma verbal PMQPS foi suplantada pela contraparte composta 

(especificamente a perífrase com o auxiliar ter). 

Como nota Teyssier (1984:147), “dans la langue actuelle, haver n’existe plus 

comme auxilaire que dans certains registres de la norme écrite, en particulier au Brésil. 

C’est donc ter qu’il convient d’adopter”. Num estudo diacrônico sobre os usos de ter e 

haver como verbo pleno e como auxiliar, Coelho (2006) corrobora esta afirmação. A 

autora verifica que o auxiliar haver, nos séculos XV (32,46% contra 67,54% como 

verbo pleno) e XVIII (56,49% contra 43,51% como verbo pleno), apresentava 

percentuais significativamente superiores aos de ter. Contudo, no século XX, há uma 

redução acentuada do haver-auxiliar (27,78%). Ao longo do tempo, gradualmente, ter 

suplanta o uso de haver, passando de 11,66%, no século XV, e de 23,04%, no século 

XVIII, para 38,76%, no século XX. Almeida e Callou (2003) mostram, inclusive, que a 

expansão de ter seguido de particípio passado no século XX é similar nas variedades 

brasileira e europeia do português, com 88% e 90%, respectivamente.  

Na escrita, contudo, a forma verbal passado mais-que-perfeito simples e a 

perífrase de mais-que-perfeito com o auxiliar haver são preservadas, ainda que menos 

produtivas dos que as outras formas alternativas, isto é, a perífrase com o auxiliar ter e a 

forma não-marcada passado simples, como aponta Martins (2010, 2011), mediante a 

análise de textos de diferentes jornais e revistas brasileiros.   

Para Said Ali (1964), a preservação da forma de mais-que-perfeito simples na 

escrita preserva cumpre objetivos estilísticos mais específicos:  

 

A linguagem escrita, posto que procure sempre por em primeiro plano 

o emprego destas formas simples, por lhe parecerem mais elegantes, 

utiliza-se todavia da combinação tinha + particípio do pretérito com 

menos liberdade, é certo, mas da mesma maneira que na linguagem 

falada (Said Ali, 1964:315/316). 

 

No entanto, pouco sabemos sobre o estágio atual dessa variação na comunidade de 

fala lisboeta e sobre sua relação com a modalidade escrita das duas variedades. Um 

objetivo deste estudo é o de preencher esta lacuna, através de um estudo comparativo 

entre o português brasileiro e o português europeu falado e escrito no tocante ao 

emprego e à variação entre as três formas verbais que podem sinalizar a anterioridade de 

um EsC a outro EsC passado.  
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Os exemplos abaixo são ilustrativos da variação na fala e na escrita das duas 

variedades de português
3
.  

 

a- Português brasileiro falado 

 

(01) Entrevistador: Teve algum lugar que você foi e você gostou? Algum passeio... 

Falante: Ah, que me marcou assim... Teve muitos lugares, mas que me marcou assim... 

Gostei de todos, é lógico. Teve uma vez que eu saí com os meus primos aí o mais velho 

mandou eu ir lá perguntar o preço do Autorama que ele tinha comprado, aí eu fui lá, 

perguntei, o moço falou, eu não me lembro bem o preço que ele falou (Amostra Censo 

2000 - Falante: 14).  

 

b- Português brasileiro escrito 

 

(02) “Os amotinados estavam com uma pistola PT 380 que tinha sido tomada de um 

dos sargentos e duas réplicas de pistolas, bem feitas, segundo policiais, em madeira, 

papelão e metal” (JB, 24/10/02). 

 

c- Português europeu falado 

 

(03) Documentador: que era uma (indicação) do que fazer? 

Locutor: que era o que aconselhavam logo que tivesse aqueles sintomas para não ir para 

escola (...) Eu fiquei em casa com ele durante os dias que a médica mandou e não foi à 

escola (Amostra Estudo comparado - Cacém - CAC-B-1-M). 

 

d- Português europeu escrito 

 

(04) A última alteração que Rosalina fez ao seu testamento ocorreu poucos dias depois 

de, em Lisboa, a PJ ter recebido a resposta a uma carta rogatória enviada para a Suíça. 

Nessa diligência ficava provado, ao fim de quase nove anos de investigações, que a ex-

secretária de Tomé Feteira movimentara o dinheiro que este ali tinha depositado e 

que, alegadamente, transferira parte (5,2 milhões de euros) para uma conta do seu 

advogado, o ex-deputado do PSD Domingos Duarte Lima (Público, 11/08/2010). 

 

Partimos do princípio de que a ocorrência das variantes de expressão de passado-

no-passado, como acima exemplificado, não é meramente estilística. Mas, envolve a 

atuação de restrições morfossintáticas e, sobretudo, semânticas e funcionais.  

 

                                                             
3
 Nos exemplos, o EsC tomado como ponto de referência está sublinhado e, em negrito, está 

destacado o dado variável considerado. 
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1.2. Objetivos e hipóteses 

 

O objetivo geral desta pesquisa é o de depreender a sistematicidade da variação 

entre as formas verbais passado mais-que-perfeito simples, passado mais-que-perfeito  

composto e passado simples e identificar as restrições morfológicas, sintáticas e 

semântico-discursivas que motivam o uso dessas variantes na codificação de passado-

no-passado no PB e no PE falado e escrito. Esse objetivo mais geral se desdobra nos 

seguintes objetivos mais específicos:  

 

a- comparar fala e escrita, com o propósito de verificar a extensão e sistematicidade das 

restrições que operam sobre o emprego das formas verbais passado mais-que-perfeito 

simples, passado mais-que-perfeito composto e passado simples nas duas modalidades; 

 

b- verificar se as motivações que atuam no controle da variação entre as formas de 

passado-no-passado são independentes de possíveis particularidades da gramática do 

português brasileiro e europeu;  

 

c- identificar os contextos de preservação da forma verbal passado mais-que-perfeito 

simples na escrita das duas variedades de português; 

 

d- precisar as especificidades discursivas das variantes de codificação de passado-no-

passado. 

 

 A hipótese mais geral que norteia nossa abordagem é a de que a perda de 

produtividade da desinência -ra para indicação de passado-no-passado é uma tendência 

geral das variedades brasileira e europeia do português tanto em suas modalidades 

falada como escrita, embora mais notável na fala. Essa perda de produtividade se reflete 

no papel funcional que a forma verbal passado mais-que-perfeito simples desempenha 

na organização do discurso, em razão de sua natureza mais marcada tanto do ponto de 

vista morfológico como do da frequência. 

Outra hipótese mais geral é a de que há paralelismo entre fala e escrita no tocante 

às motivações que controlam a variação entre as formas de expressão de passado-no-

passado, embora a magnitude no efeito das variáveis independentes possa se distinguir 

de uma variedade para outra. Especificamente, no que se refere à variação entre as 
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variantes passado simples e passado mais-que-perfeito composto nas duas modalidades, 

pode-se esperar maiores índices da primeira na fala, uma modalidade mais favorável à 

generalização de formas menos marcadas. No entanto, é possível que, mesmo menos 

frequente na escrita, o uso da forma simples para indicação do passado-no-passado está 

sujeito às mesmas motivações que propiciam ou restringem sua recorrência na fala. 
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2. VARIAÇÃO, MUDANÇA E FUNÇÃO   

 

Para desenvolver a análise do fenômeno de variação referente à expressão de 

passado-no-passado, apoiamo-nos nos pressupostos teóricos da Sociolinguística 

Variacionista e da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), ambas 

caracterizadas como modelos que priorizam o estudo da língua em situações reais de 

uso.  

Embora privilegiem a língua em uso, a importância do contexto na forma das 

estruturas linguísticas e considerem a variação e a mudança como temas centrais de 

investigação, a Sociolinguística e a LFCU têm princípios e metodologias próprios. 

Neste capítulo, ressaltamos a contribuição de cada uma dessas abordagens para o estudo 

da variação e mudança linguística. Primeiro, retomamos alguns pressupostos da 

Socioliguística Variacionista, principalmente o caráter sistemático e ordenado da 

variação e mudança. A seguir, debatemos alguns pontos centrais dos modelos 

funcionalistas baseados no uso (LFCU) e os princípios tomados como suporte no 

desenvolvimento deste estudo.  

 

2.1.  Variação e mudança linguística 

 

A constatação de que as línguas naturais variam e se diversificam no uso é antiga. 

Sapir (1921:147 apud Chambers, 1995:12) já afirmava: “todo mundo sabe que a língua 

é variável”. Em outros termos, as línguas dispõem de formas alternativas ou variantes 

que apresentam o mesmo “significado referencial”. Entretanto, essa constatação nem 

sempre foi acompanhada de um interesse real pelos fenômenos variáveis da língua. 

A Sociolinguística Variacionista, ou também chamada Teoria da Variação e 

Mudança Linguística, desenvolveu-se como disciplina autônoma e com metodologia 

própria sobretudo a partir da década de 60 com os estudos de Labov
4
. Seu objeto de 

estudo é a relação entre língua e sociedade com o intuito de compreender os princípios 

que regem a variação inerente às línguas naturais. Sua grande contribuição é a de 

demonstrar que a variabilidade linguística, longe de ser desestruturada ou caótica, é 

dotada de uma sistematicidade que pode ser identificada e descrita.  

                                                             
4 Os trabalhos pioneiros de Labov (1962, 1966), em Martha’s Vineyard e em Nova York 

respectivamente, podem ser considerados marcos inaugurais do modelo teórico-metodológico 

da Sociolinguística.  
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Labov (1972:xiii), a princípio, hesita em adotar o termo Sociolinguística para se 

referir a essa abordagem centrada na heterogeneidade linguística, por entender que é 

impossível desvincular a língua dos aspectos estruturais e sociais. No entanto, o termo 

Sociolinguística é mantido a fim de diferir os estudos baseados em dados de uso, 

produzidos em situações reais de linguagem dos estudos que se apoiam em estruturas 

linguísticas abstratas postuladas pelo analista como resultado de operações do sistema 

linguístico interno, cujo expoente principal é a Linguística Gerativa.  

Para a Sociolinguística, a variação é parte da dinâmica de interação entre falantes 

e ouvintes no seio de uma comunidade de fala. Considerando que os indivíduos 

apresentam características socioculturais que os diferenciam, assume-se que essa 

diversidade social e cultural se reflete no uso linguístico, o que equivale a dizer que as 

comunidades de fala são, por natureza, social e linguisticamente heterogêneas. Como 

acentuam Weinreich, Labov, Herzog (2006:36 [1968]), “um dos corolários de nossa 

abordagem é que numa língua que serve a uma comunidade complexa (i.e., real), a 

ausência de heterogeneidade estruturada é que seria disfuncional”. 

Os primeiros estudos variacionistas focalizavam fenômenos fonético-fonológicos; 

porém fenômenos variáveis podem ocorrer em quaisquer níveis linguísticos. A 

aplicabilidade do conceito de variação a fenômenos acima do nível fonético-fonológico, 

contudo, fomentou polêmicas acaloradas, durante a primeira vaga dos estudos 

sociolinguísticos. Destacam-se, sobretudo, as críticas feitas por Lavandera (1978) e 

García (1985) no que se refere à equivalência semântica entre variantes sintáticas e ao 

tratamento da função comunicativa. Lavandera (1978) prefere o termo “compatibilidade 

funcional” ao termo “significado referencial” adotado por Labov (1978), para se referir 

a dois enunciados que mantêm o mesmo valor de verdade em um determinado contexto, 

por entender que este último requer adotar uma concepção muito limitada de 

“equivalência semântica”.  

No entanto, como discute Camacho (2010), o papel da função no modelo 

variacionista ficou, até certo ponto, obscurecido, na medida em que, na tentativa de 

apreender o caráter estruturado da variação, a Sociolinguística focaliza, essencialmente, 

os fatores linguísticos e sociais que motivam o uso de uma ou outra variante, entendidas 

como formas alternativas que desempenham o mesmo significado referencial em um 

dado contexto.  

Dada a sua natureza, o fenômeno focalizado nesta tese envolve, necessariamente, 

o problema da interrelação forma, significado e função. Tomamos a codificação de 
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passado-no-passado como um fenômeno variável que pode ser expresso pelas formas 

verbais passado mais-que-perfeito simples, passado mais-que-perfeito composto e 

passado simples. No entanto, a alternância entre essas formas verbais deve ser 

problematizada, uma vez que elas gozam de um estatuto diferenciado para codificação 

dessa função. O passado mais-que-perfeito é um tempo gramatical morfologicamente 

marcado para expressão de passado-no-passado, logo podemos dizer que as formas 

simples e composta de passado mais-que-perfeito são, efetivamente, variantes no 

sentido mais restrito de regra variável, visto atenderem aos requisitos de manutenção do 

significado e possibilidade de ocorrência num mesmo contexto (Labov, 1978). O 

passado simples, por sua vez, conforme será discutido no capítulo 4, é uma forma verbal 

que, com o auxílio do contexto, pode vir a expressar um EsC passado e acabado anterior 

a outro no passado, uma vez que compartilha com as formas de passado mais-que-

perfeito o valor temporal de anterioridade e o valor aspectual aoristo/perfectivo. Ainda 

que seu significado base não seja o de indicação de passado-no-passado, o passado 

simples pode ser tratado nos moldes da Sociolinguística Variacionista como uma 

variante não-marcada para codificação do significado referencial em foco, desde que 

sejam mapeados os contextos de restrição ao uso dessa forma verbal. Logo, uma vez 

que a delimitação de um processo variável ultrapassa a questão do significado 

referencial, analisamos as especificidades discursivas associadas a cada uma das formas 

verbais.   

Reconhecer que as formas alternativas podem ter valores discursivos específicos 

não quer dizer que elas não possam constituir variantes para o mesmo significado 

referencial, mas sim que sua seleção, além de ser motivada por fatores linguísticos e 

sociais, é também guiada por fatores comunicativos. Sob essa perspectiva, diversos 

estudos sobre fenômenos de variação morfossintática já acumularam evidências seguras 

de que os princípios teóricos e a metodologia proposta pela Teoria da Variação se revela 

um instrumento eficaz para a compreensão do uso da língua, desde que especificidades 

funcionais das variantes sejam controladas (Scherre 1988, Paredes Silva 1988, Gryner 

1990, Paiva 1991, Naro 2003, entre muitos outros).  

É com Labov (op. cit.) que se instaura a concepção de que é possível analisar e 

tratar metodologicamente o processo de variação e mudança linguística. Sociolinguistas 

buscam identificar as motivações que operam sobre um fenômeno variável, a fim de 

apreender seu caráter ordenado e não meramente casual. De acordo com essa 

perspectiva, a variabilidade pode ser explicada pela correlação entre variantes 
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linguísticas e fatores sociais e estruturais. Análises quantitativas multivariacionais 

buscam identificar e discutir a frequência das variantes nos diferentes contextos 

linguísticos e sociais.  

Um pressuposto central da Sociolinguística Variacionista diz respeito à 

interrelação entre variação e mudança linguística, colocando em xeque a rígida distinção 

estruturalista entre os eixos diacrônico e sincrônico. Segundo Labov (1994) os estudos 

comparativistas e neogramáticos forneceram a base para a compreensão da variação  

observada em um dado estágio linguístico, entendida simultaneamente, como: a) o 

resultado de processos históricos que operaram na língua e b) a fase sincrônica de 

mudanças em curso. Desta constatação, emerge o princípio do uniformitarismo na 

mudança linguística. Postula-se que “as forças que operam para produzir a mudança 

linguística hoje são do mesmo tipo e ordem de grandeza das que operaram no passado, 

há cinco ou dez mil anos” (Labov, 2008:317 [1972]). Em outros termos, tanto pode o 

passado auxiliar na compreensão da língua de hoje como pode o estágio atual da língua 

elucidar mudanças ocorridas e outras que estão em curso de implementação, diluindo, 

assim, a fronteira entre sincronia e diacronia.  

É importante destacar, conforme Weinreich, Labov, Herzog (2006:126 

[1968:188]), doravante WLH, que nem toda variabilidade e heterogeneidade linguística 

implica mudança. Formas alternativas em um determinado estado da língua podem 

constituir uma variação estável, que se mantém por séculos sem que haja incorporação 

gradual de uma variante em detrimento de outra. Porém toda mudança que ocorre nas 

línguas humanas pressupõe estágios mais ou menos longos de variação. Logo, a 

heterogeneidade ordenada da comunidade de fala constitui a base para uma teoria 

empírica da mudança linguística. Uma mudança linguística instaura-se quando uma 

forma mais antiga é, gradualmente, substituída por uma nova variante, que se espraia 

pelos diferentes contextos de uso antes restritos à forma mais antiga e pelos diversos 

segmentos sociais.  

Um procedimento de apreensão da mudança em curso na língua é o estudo em 

tempo aparente, ou seja, o pressuposto de que a distribuição de variantes linguísticas por 

diferentes faixas etárias reflete a coexistência de diferentes estágios de uma língua. 

Numerosas pesquisas sociolinguísticas mostram que grupos etários mais jovens tendem 

a liderar mudanças, que podem, gradativamente, se estender a toda a comunidade, 

através de sucessivas gerações. Essa concepção dinâmica da mudança em curso envolve 

necessariamente a hipótese de que o processo de aquisição da linguagem se estabiliza 
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mais ou menos no início da puberdade (cerca dos 15 anos); a partir de então, não 

haveria alterações significativas no comportamento linguístico do indivíduo
5
. De acordo 

com essa hipótese, a língua dos falantes mais jovens reflete o estágio atual da língua, ou 

seja, o emprego de variantes linguísticas inovadoras ou que estão em processo de 

expansão; a língua dos falantes mais velhos, por sua vez, reflete o emprego de variantes 

que predominaram quando eles eram jovens
6
.  

No que se refere mais especificamente ao fenômeno em foco neste estudo, Coan 

(1997), com base na amostra da comunidade de fala de Florianópolis
7
, mostra que 

jovens (15-25 anos) tendem a utilizar mais a forma verbal passado simples, enquanto 

informantes acima de 25 anos optam pelo emprego da forma canônica passado mais-

que-perfeito composto. Em um estudo posterior (Coan, 2003) que incluía dados de fala 

de crianças (05-06 anos) e de pré-adolescentes (09-11 anos), a autora constata a mesma 

tendência de uso, ou seja, a faixa etária mais jovem usa mais o passado simples do que a 

forma-padrão passado mais-que-perfeito composto. Em ambos os estudos realizados por 

Coan (1997, 2003), não há registro da forma flexional de passado mais-que-perfeito. 

Há, portanto, indicações de movimentos no conjunto de formas de expressão de 

passado-no-passado no português contemporâneo. 

Entretanto, como já mostraram diversos autores (Labov, 1994; Paiva & Duarte, 

2003; entre outros), tempo aparente deve ser entendido como um indicador de possível 

mudança em curso, se considerarmos que as diferenças linguísticas entre grupos etários 

podem refletir situações distintas. Conforme explicam Paiva & Duarte (2003b:179):  

 

a predominância de uma determinada variante linguística na fala de 

pessoas mais jovens coloca o pesquisador frente a duas possibilidades: 

a) trata-se da instalação gradual de uma nova variante na língua 

(mudança linguística propriamente), b) trata-se de uma diferenciação 

linguística etária que se repete a cada geração (Paiva & Duarte, 

2003b:179). 

 

                                                             
5
 Vale notar, no entanto, que, confrontando a hipótese clássica de estabilidade do 

comportamento linguístico do indivíduo com evidências do tempo real, pesquisas 

sociolinguísticas apontam que o falante muda seus hábitos linguísticos ao longo de sua vida e 

esta mudança está condicionada, em grande parte, à entrada e à saída do mercado de trabalho e a 

outros fatores de inserção social (Eckert, 1997; Freitag, 2005).  
6
 Isso equivale a dizer, p. ex., que a fala de um indivíduo de 70 anos gravada em 1990 seria 

representativa do estado da língua adquirida em 1935, isto é, quando o falante tinha 15 anos. 
7
Na amostra controlada pela autora, não foi encontrado o uso da forma simples de passado mais-

que-perfeito indicando passado-no-passado.  
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Evidências mais seguras acerca do progresso de novas variantes linguísticas em 

uma dada comunidade de fala requerem a conjugação de estudos que permitam 

acompanhar a direcionalidade dos fenômenos variáveis ao longo do tempo, seja através 

de estudos em tempo real de curta duração, seja através de estudos em tempo real de 

longa duração (comparando estágios passados da língua).  

Para a apreensão da mudança em tempo real de curta duração, Labov (1994) 

propõe a conjugação de dois tipos de estudo que envolvem a comparação entre dois 

estados da língua, seja de uma mesma comunidade (estudo de tendência) seja do 

indivíduo (estudo de painel). Como acentua Labov, a variação é altamente estruturada 

não apenas no sistema linguístico do indivíduo, mas mantém no sistema da comunidade 

de fala. Quanto mais os indivíduos interagem uns com os outros no seio de uma 

comunidade de fala, mais tendem a falar de forma semelhante e a apresentar padrões 

similares de variação.  

No que se refere à alternância entre as formas de expressão de passado-no-

passado, Coan (2003), em estudo diacrônico, do século XVI ao século XX, constata que 

as formas verbais passado mais-que-perfeito simples (PMQPS), passado mais-que-

perfeito composto (PMQPC) e passado simples (PS) já coexistiam em estágios 

anteriores do português, embora já se observasse a tendência à redução da forma de 

PMQPS para localização temporal e seu deslocamento para a expressão de valores [-

realis]. Segundo a autora: 

 

(…) Verificamos a manutenção do PMQPS como indicativo do 

irrealis e sua utilização no campo dos verbos modais com paralelo 

decréscimo no campo dos verbos mais dinâmicos (atividade, 

accomplishment, achievement); observamos, também, o decréscimo 

da utilização do PMQPS como um passado anterior a um ponto de 

referência passado, em favor do uso como presente e futuro, do século 

XVI ao XX. O PMQPC atua no campo de realis, mas já adquiriu o 

traço de irrealis, o que deve fazer com que perca espaço para o PS, 

especializando-se numa função-modal: de atenuação, indicação de 

menos assertividade, similarmente ao que ocorreu com o PMQPS 

(Coan, 2003:215). 

 

Assumindo a premissa de que a mudança não ocorre de forma abrupta, mas 

constitui um processo gradual fruto da dinamicidade linguística e social, WLH (1968) 

enfatizam a necessidade de buscar respostas para questões que envolvem a transição, a 

restrição, o encaixamento, a avaliação e a implementação de formas inovadoras na 

língua.  
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O problema da transição se refere ao primeiro estágio da mudança, período de 

menor sistematicidade. Implica a alternância (ou transição) de variantes tanto no sistema 

linguístico do indivíduo como no interior da comunidade de fala. Em outras palavras: 

 

Esta transição ou transferência de traços de um falante para outro 

parece ocorrer por meio de falantes bidialetais ou, mais geralmente, 

falantes com sistemas heterogêneos caracterizados pela diferenciação 

ordenada. A mudança se dá (1) à medida que um falante aprende uma 

forma alternativa, (2) durante o tempo em que duas formas existem 

em contato dentro de sua competência, e (3) quando uma das formas 

se torna obsoleta (WLH, 2006:122 [1968]). 

  

O problema da restrição diz respeito à identificação e à delimitação das condições 

possíveis para mudança. Ou seja, à medida que identificamos um dado fenômeno 

linguístico variável, é possível determinar o conjunto de condicionamentos (ou 

restrições) linguísticas e extralinguísticas que atuam no processamento da mudança.   

 Visto que uma determinada mudança não ocorre isoladamente, outra questão  diz 

respeito à forma como uma mudança em curso numa língua está relacionada, de forma 

não aletória, a outras mudanças que podem estar ocorrendo na mesma língua, ou seja, 

seu encaixamento. Em outros termos, uma mudança se insere tanto numa matriz 

estrutural como numa matriz social mais ampla que envolve diversas mudanças. Por 

exemplo, questões interessantes podem ser colocadas a este respeito no que concerne à 

redução da forma simples de passado mais-que-perfeito e seu deslocamento para a 

expressão de valores [-realis], constatado já em períodos anteriores do português. (cf., 

por exemplo, Coan, 2003; Becker, 2008; Martins & Paiva, 2013).   

O problema da avaliação centra-se na significação social das estruturas 

linguísticas. Na proposta de WLH, os falantes têm papel ativo frente à mudança, de 

modo que a forma como eles avaliam socialmente as variantes (seja positiva, seja 

negativamente) influencia diretamente o rumo do processo, seja no sentido de acelerá-lo 

ou de refreá-lo. Assim, pressões sociais tendem a refrear a implementação de variantes 

menos prestigiadas ou que são objeto de rejeição social. Como as avaliações de uma 

variante não são fixas, podendo ser modificadas ao longo do tempo, mesmo processos 

variáveis aparentemente estáveis podem, em algum momento, se acelerar (cf. Paiva & 

Duarte, 2006:146). 

O problema da implementação remete ao exame dos estímulos e das restrições 

para um dado processo de variação e mudança, de modo que, à medida que os contextos 
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propícios ao uso de uma variante e os grupos de fatores significativos são identificados, 

é possível tecer explicações sobre o modo como uma mudança se espalha e se instala na 

estrutura linguística. 

Dado que o lócus natural das mudanças na língua é a fala, os estudos 

variacionistas procuraram respostas para as questões acima com base nessa modalidade. 

Ressaltamos, no entanto, que as mesmas questões podem ser colocadas para a 

modalidade escrita, principalmente no que se refere à implementação e à incorporação 

na escrita de mudanças concluídas ou em estágio avançado de implementação na fala.  

Essas questões são tratadas no capítulo seguinte, voltado para a incorporação de 

fenômenos variáveis da fala na escrita e a estreita interrelação entre o contínuo entre 

fala e escrita e os gêneros discursivos. 

Passemos à próxima seção dedicada à Linguística Funcional Centrada no Uso e à 

sua contribuição para o estudo do fenômeno linguístico em foco. 

 

2.3. Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

O termo Linguística Funcional Centrada no Uso, como o próprio nome sugere,  

remete a dois aspectos fundamentais: a noção de função e a de língua em uso. Propostas 

funcionalistas de análise linguística relacionam-se diretamente à noção de função, um 

termo que remete ao Círculo Linguístico de Praga, segundo o qual a língua é um 

sistema
8
 que serve a um determinado fim, isto é, servir de instrumento de comunicação. 

Segundo Nichols (1984), para quem o termo função pode ser usado com 

diferentes significados (interdependência, propósito, contexto, relação, significado), a  

Escola de Praga utilizava-o, basicamente, com o sentido de relação, propósito e 

contexto, sendo todos esses sentidos interpretados teleologicamente (isto é, visando a 

determinados fins). 

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) ou Teoria Baseada no Uso, 

como prefere Bybee (2010:195), é, em certo sentido, apenas um novo nome para se 

referir a diversas correntes desenvolvidas a partir da década de 70, que compartilham a 

premissa básica de que a análise dos fenômenos linguísticos deve estar baseada no uso 

da língua em situações comunicativas reais.  

                                                             
8
 A notar que se deve a Saussure a noção de língua como um sistema, isto é, como um conjunto 

de elementos que se agrupam num todo organizado. 
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O pressuposto central dos modelos baseados no uso é o de que existe uma estreita 

e complexa relação entre sistema linguístico e instâncias de uso linguístico. As 

produções linguísticas dos falantes são entendidas, ao mesmo tempo, como: a) 

instâncias específicas produto de representações gerais fornecidas pelo sistema 

linguístico e b) entidades modeladoras do sistema linguístico, bem como input para os 

sistemas de outros falantes. Desse modo, desfaz-se a fronteira entre competência e 

desempenho ou Língua-I (língua-internalizada) e Língua-E (língua-externalizada), uma 

vez que o desempenho não é interpretado, exclusivamente, como resultado, mas sim 

como parte integrante da competência. Em outros termos, processamento não é externo, 

mas parte do sistema linguístico dos falantes (cf., por exemplo, Kemmer & Barlow,1999 

e Bybee, 2010). Assim como a Sociolinguística Variacionista sustenta que o sistema 

linguístico dos falantes incorpora a noção de variação e que esta é, sobretudo, altamente 

estruturada, a LFCU assume, igualmente, que o sistema linguístico é, essencialmente, 

dinâmico e sensível a padrões de experiência e a regularidades no uso linguístico. 

A LFCU concebe, portanto, a gramática como resultado da interação de processos 

cognitivos e fatores comunicativos (Traugott, 2004). A hipótese central subjacente a 

essa abordagem é a de que instâncias de uso linguístico não só resultam de mecanismos 

cognitivos mais gerais, como também afetam a representação cognitiva das categorias e 

estruturas da língua (Bybee, 2010:14). Assim, estudos desenvolvidos sob essa 

perspectiva entendem que a estrutura linguística é maleável e motivada por fatores de 

natureza diversa, tais como: cognitivos, linguísticos, históricos, discursivos, sociais, 

culturais e comunicativos (Croft, 1995; Givón, 1995; Martelotta, 2003; Bybee, 2010, 

etc). Como coloca Mithun (2003), explicações funcionalistas abrangem tanto 

considerações sobre a língua-I como a língua-E.  

Numa perspectiva de maleabilidade do sistema linguístico, a mudança ganha um 

destaque especial na agenda de estudos da LFCU, particularmente os processos de 

mudança por gramaticalização, entendidos como o movimento contínuo e unidirecional 

de construções lexicais que passam, gradualmente, a construções gramaticais, bem 

como construções já gramaticalizadas que se tornam mais gramaticalizadas (cf. Bybee, 

2003, entre outros).  

O interesse de funcionalistas pela gramaticalização se justifica pelo fato de que se 

trata de um processo que, segundo Neves (2010:20), “reflete a relação entre o sistema 

gramatical e o funcionamento discursivo, ou seja, se explica pela interação entre as 

motivações internas ao sistema e as motivações externas a ele”. Processos de 
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gramaticalização são explicados, portanto, tanto em termos de mecanismos cognitivos 

como em termos de uso e função comunicativa. Nesse sentido, o modelo funcionalista 

de mudança vai ao encontro de pressupostos da Sociolinguística Variacionista, na 

medida em que a compreensão dos fenômenos linguísticos requer equacionar a 

operação conjunta de fatores estruturais (internos) e sociais.  

Embora processos de gramaticalização não sejam o foco deste trabalho, vale notar 

que a variação entre as formas simples e composta de passado mais-que-perfeito está 

estreitamente relacionado a esse processo e ilustra bem o que Hopper & Traugott (1993) 

denominaram princípio da estratificação. A perífrase ter/haver + particípio se 

gramaticalizou para realizar uma função já desempenhada pela forma simples de 

passado mais-que-perfeito. 

À semelhança da Sociolinguística Variacionista, a LFCU assume que a variação 

sincrônica e a mudança diacrônica estão, estritamente, relacionadas. A mudança não é 

abruta, mas se manifesta ao longo do tempo, na forma de micro-mudanças graduais que 

se espraiam pelos diferentes contextos linguísticos e sociais. De certa forma, podemos 

dizer que a LFCU compartilha também o princípio do uniformitarismo na mudança 

linguística, segundo o qual as motivações que atuaram para produzir os tipos de 

mudanças linguísticas que ocorreram no passado atuam, igualmente, no estágio 

linguístico atual e continuarão a atuar por todas as fases da história das línguas.  

A partir das considerações acima, pode-se dizer que a LFCU rompe com o 

pressuposto da autonomia da gramática. Segundo Croft (1995), o conceito de autonomia 

é complexo e envolve, no mínimo, dois pressupostos interrelacionados: o de 

arbitrariedade do sistema linguístico e o de autossuficiência da sintaxe. O primeiro 

remete a Saussure e refere-se à falta de relação entre forma e significado. O segundo 

está relacionado à independência da sintaxe em relação à semântica, ao discurso e à 

pragmática, ou seja, uma compreensão da sintaxe como self-contained (contida em si 

mesma). As regras do sistema interagem estreitamente entre si e, na sua maioria, 

independem do componente semântico, funcional e pragmático.  

Na proposta da LFCU, o sistema linguístico não é autônomo (contido em si 

mesmo), na medida em que os processos cognitivos que atuam na formulação de 

padrões regulares em experiências linguísticas não são específicos do sistema 

linguístico, mas operam de forma similar em outros tipos de experiência. Bybee (2010) 

cita como exemplos de processos cognitivos de domínio geral: a) a categorização: 

referente à habilidade de agrupar elementos em categorias mediante o reconhecimento 
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de similaridade e da frequência; b) o chunking: referente à habilidade de processar e 

acessar como um todo instâncias que geralmente ocorrem juntas (por exemplo, uma 

sequência de palavras); c) a analogia: capacidade de criar novas instâncias com base em 

experiências previamente estocadas. 

Para a LFCU, a gramática, longe de ser arbitrária e autossuficiente, é motivada, 

icônica, maleável, dinâmica e está fortemente vinculada ao discurso. De acordo com 

essa abordagem, o princípio de arbitrariedade deve ser relativizado, se considerarmos 

que os sistemas linguísticos tendem a refletir a realidade biossocial. Assim, pode-se 

falar na ação de um princípio de iconicidade, ou seja, de certa motivação cognitiva e 

pragmática entre forma e significado. (cf. Givón, 1995; Martelotta, 2006). 

Segundo Givón (1995), o princípio da iconicidade manifesta-se sob a forma de 

três subprincípios: 

 

a) Princípio icônico da quantidade: Correlaciona a quantidade de informação à 

quantidade de forma linguística, o que equivale a dizer que, quanto maior for a 

quantidade de informação, maior também é a quantidade de estruturas e recursos 

linguísticos a serem empregados; 

 

b) Princípio icônico da proximidade: Correlaciona proximidade cognitiva à 

proximidade estrutural, de modo que “entidades mais próximas funcional, 

conceptual ou cognitivamente serão colocadas mais próximas (espacial ou 

temporalmente) no nível da codificação” (Scherre, 1998:48, traduzido de Givón, 

1995:406)
9
.   

 

c) Princípio icônico da ordem sequencial: Correlaciona ordenação no plano da 

estrutura à ordenação dos acontecimentos no mundo real. O princípio icônico da 

ordenação sequencial desdobra-se em princípio semântico de ordenação linear e 

princípio pragmático de ordenação linear. 

 

A título de exemplo, Comrie (1985) nota que uma simples sequência de passado 

simples como na sentença “João chegou, Maria partiu” deixa em aberto a ordenação 

cronológica dos eventos descritos. Porém, dado o princípio icônico da ordem 

                                                             
9
 “(...) information chunks that belong together conceptually are kept in close spatio-temporal 

proximity” (Givón, 1995:406). 
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sequencial, a sentença tende a ser interpretada com o significado de que a partida de 

Maria é posterior à chegada de João.  

Todavia, no uso linguístico, a ordenação sintagmática dos EsC nem sempre reflete 

a ordem como eles ocorrem na realidade, de modo que outros fatores podem intervir na 

organização sintagmática das línguas ou na interpretação cronológica dos 

acontecimentos. Comrie (1985) destaca a relevância do passado mais-que-perfeito como 

um mecanismo ideal caso, por alguma razão, se deseje informar que os EsC ocorreram 

em uma ordem cronológica diferente da ordem apresentada no plano da estrutura. Por 

exemplo, quando alteramos o exemplo anterior para “João chegou, Maria tinha partido”, 

a forma de passado mais-que-perfeito composto anula a possibilidade de interpretação 

de posterioridade do segundo EsC (a partida de Maria), situando-o em um momento 

anterior à chegada de João.  

O princípio da iconicidade está diretamente relacionado ao conceito de marcação, 

herdado do Círculo Linguístico de Praga. Marcação pode ser entendida como um tipo de 

assimetria estabelecida entre membros opositivos de uma dada categoria. Em sua versão 

clássica (isto é, a da linguística estrutural da Escola de Praga), trata-se de um contraste 

binário entre dois elementos: o membro marcado exibe uma propriedade ausente no 

membro não-marcado. Givón (op. cit.) apresenta três critérios principais para avaliar 

elementos marcados e não-marcados: 

 

a) Complexidade estrutural: “A estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou 

maior) do que a correspondente não-marcada” (Givón, 1995:28, tradução nossa)
10

.  

 

b) Distribuição de frequência: “A categoria marcada (figura) tende a ser menos 

frequente, portanto cognitivamente mais saliente, do que a categoria não-marcada 

correspondente (fundo) (Givón, ibidem, tradução nossa)
11

.  

 

c) Complexidade cognitiva: “A categoria marcada tende a ser cognitivamente mais 

complexa – em termos de esforço mental, atenção demandada ou tempo de 

processamento – do que a não-marcada” (Givón, ibidem, tradução nossa)
12

.  

                                                             
10

 “The marked structure tends to be more complex (or larger) than the corresponding unmarked 

one” (Givón, 1995:28). 
11

 “The marked category (figure) tends to be less frequent, thus cognitively more salient, than 

the corresponding unmarked category (ground)” (Givón, ibidem). 
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Há uma tendência geral, nas línguas naturais, à atuação conjunta dos três critérios. 

Desse modo, uma estrutura prototipicamente marcada apresenta maior complexidade 

estrutural e cognitiva e baixa frequência de uso. Com efeito, formas marcadas têm 

maior expressividade e saliência perceptual e discursiva do que formas não-marcadas. 

Segundo Givón (op. cit.), a coincidência entre os três critérios é o reflexo mais geral da 

iconicidade na gramática, uma vez que representa a correlação entre forma (nível 

estrutural) e uso (níveis cognitivo e comunicativo).  

Croft (1993) entende as assimetrias associadas aos elementos na aferição de 

marcação como manifestações de padrões tipológicos regulares. Segundo o autor, 

marcação deve ser entendida como um conceito relativo, uma vez que muitas categorias 

e fenômenos linguísticos não se prestam a uma análise binária, como a categoria de 

número em línguas que não apenas fazem a distinção básica entre singular ou plural, 

mas incluem distinções como dual, trial, etc. Faz-se necessário, portanto, estabelecer 

uma hierarquia ou parâmetros de gradualidade. 

Um exemplo disso pode ser dado com relação ao contraste entre afirmativa e 

negativa. A construção negativa é mais complexa estrutural (acréscimo de um operador 

de negação) e cognitivamente (pressupõe a afirmativa correspondente), sendo, portanto, 

menos frequente. No entanto, como atenta Furtado da Cunha (1999), essa marcação 

precisa ser relativizada, em português, em razão das diferentes construções negativas 

(Neg + SV; Neg + SV+ Neg; SV + Neg, por exemplo) e dos diferentes graus de 

marcação atribuídos a essas construções.  

Podemos também nos questionar se as formas verbais em estudo nesta pesquisa se 

distinguem quanto ao grau de marcação, como será debatido ao longo do texto. 

Ressalta-se, ainda, que marcação é uma noção discursivamente dependente. Uma 

forma não-marcada em um determinado tipo de texto e/ou gênero discursivo pode ser 

marcada em outro tipo de texto e/ou gênero. E mais: mesmo os gêneros discursivos 

estão sujeitos à marcação. Por exemplo, gêneros jornalísticos, como os analisados nesta 

pesquisa, são considerados mais marcados do que uma simples conversação espontânea, 

visto que tratam de assuntos mais complexos e demandam mais planejamento no 

tocante à escolha dos recursos linguísticos e à organização discursivo-textual. 

A necessidade de adotar parâmetros de gradualidade para aferição da marcação, 

conforme discutido acima, decorre da fluidez das categorias linguísticas. A LFCU 

                                                                                                                                                                                   
12

 “The marked category tends to be cognitively more complex – in terms of mental effort, 

attention demands or processing time – than the unmarked one” (Givón, ibidem). 
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compartilha com a Linguística Cognitiva o princípio de que as categorias linguísticas 

não são discretas, mas maleáveis e os elementos que as compõem se distribuem em um 

contínuo.  

No modelo clássico de categorização, para que um elemento pertença a uma dada 

categoria tem de exibir todas as propriedades definidoras da mesma. No entanto, 

investigações sobre a categorização de objetos (cf. Rosh, 1973, 1978; Labov, 

1973,1978; entre outros) apontaram que as fronteiras entre as categorias não são bem-

definidas. No interior de uma dada categoria, há elementos mais centrais – isto é, que 

compartilham um número maior de propriedades definidoras e atuam como referência 

para classificação de outros elementos – e até elementos muito periféricos que exibem 

poucas propriedades em comum com o núcleo categorial, podendo, inclusive, encontrar-

se em uma zona de interseção com outra categoria.  

Como apontamos acima, a frequência também pode influenciar na categorização 

dos elementos e no acesso a representações armazenadas. Como salienta Bybee 

(2010:80, tradução nossa), “(...) a interação probabilística de frequência e similaridade 

resultará em uma categoria cujo membro central é o mais frequente”
13

.  

A noção de contínuo entre membros de uma categoria nos auxiliará na 

interpretação do efeito dos fatores linguísticos e sociais que operam sobre a variação 

entre as formas de passado-no-passado.  

É importante destacar, ainda, que a distinção entre central e periférico também se 

aplica ao plano discursivo e equivale às noções de figura e fundo (Martelotta, 2003). 

Hopper (1979), analisando a relevância informativa no texto narrativo, define figura 

como as partes do texto referentes a eventos da linha principal. Trata-se de eventos que 

contribuem para progressão da narrativa, cuja ordem no plano discursivo reflete a 

ordem de sucessão no mundo real, isto é, uma ordenação icônica. Fundo é a parte da 

narrativa que atua como material de apoio. Eventos de fundo não estão dispostos em 

uma sequência cronológica, mas coocorrem com eventos principais e têm a função de 

ampliá-los ou comentá-los. Cabe dizer, como já mostrou Martelotta (1998), que a 

distinção de figura e fundo não se aplica apenas a textos narrativos, mas também à 

análise de outros tipos textuais e gêneros discursivos. 

Um ponto do estudo de Hopper (op. cit.) é particularmente relevante neste estudo: 

o papel da categoria aspecto na distinção entre figura e fundo. O autor identifica formas 

                                                             
13

 “(...) the probabilistic interaction of frequency and similarity will result in a category whose 

central member is the most frequent member” (Bybee, 2010:80). 
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verbais perfectivas como figura, em oposição a formas verbais imperfectivas 

relacionadas à informação de fundo. A tendência de formas perfectivas sobressaírem 

como figura pode ser explicada pelo fato de que elas conduzem à percepção dos eventos 

em sua inteireza, cuja completude pode ser interpretada como um pré-requisito para a 

ocorrência de um evento subsequente, em especial, em um texto narrativo, em que o 

passado simples assume, dentre outras funções, a de marcar a progressão temática na 

narrativa (v. Moreira, 2007).  

A correlação entre perfectividade e figura não exclui, no entanto, que formas 

verbais perfectivas (como o passado simples e o passado mais-que-perfeito) possam ser 

encontradas em planos discursivos diferentes, sobretudo se considerar o papel da 

categoria semântica tempo no discurso. Alonso (1935), por exemplo, destaca que, no 

espanhol, o passado simples assinala porções centrais do texto e o passado mais-que-

perfeito serve de fundo. Nas palavras do autor: “Estas formas en -ra son particularmente 

frecuentes en el lenguaje periodístico de la Argentina y están empleadas las más veces 

con un propósito nada más que ornamental” (Alonso, 1935:52). 

Por não estar ancorado no aqui e agora do falante – o passado mais-que-perfeito 

pode ser interpretado como menos saliente discursivamente do que o passado simples. 

Assim, poderíamos concluir que o grau maior de distanciamento temporal do passado 

mais-que-perfeito, em comparação ao passado simples, o afastaria da linha de eventos 

principais, isto é, eventos figura (ou foreground).  

No entanto, é preciso atentar para dois aspectos importantes. Primeiro, mesmo as 

formas verbais de passado simples podem aparecer em primeiro ou segundo plano a 

depender do valor temporal assumido: passado anterior ao momento da fala ou passado 

anterior a um ponto de referência passado. Segundo, o fato de o passado mais-que-

perfeito codificar um EsC que é passado-no-passado não implica, necessariamente, que 

sua localização seja um passado remoto. Tudo o que passado mais-que-perfeito requer é 

um ponto de referência interveniente entre o momento da fala e a situação passada 

referida por ele, podendo o intervalo de tempo interveniente ser infinitesimalmente 

pequeno (cf. Comrie, 1985). 

Um último ponto diz respeito à concepção binária de figura-fundo. Como já 

proposto por alguns autores (Waugh & Monville-Burston, 1986; Silveira, 1991), 

também na análise da categoria plano discursivo, faz-se necessário adotar parâmetros de 

gradualidade, pois a redução a uma oposição binária figura e fundo não dá conta de 

níveis intermediários de saliência discursiva. Logo, também a categoria plano discursivo 
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é redefinida em termos de um contínuo, que vai da superfigura – referente a 

informações mais salientes ou relevantes – ao superfundo – referente a informações 

mais vaga e difusa –, passando por estágios intermediários de precisão.   

Nesta pesquisa, partimos da hipótese de que uma parte considerável da variação 

entre as formas verbais que indicam passado-no-passado se explica pela necessidade de 

imprimir distintos graus de precisão e saliência discursiva.  
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CAPÍTULO 3 – GÊNEROS DO DISCURSO 

 

Podemos admitir, em princípio, que a modalidade escrita implementa mais 

tardiamente mudanças operadas na modalidade falada, dado o seu caráter mais 

conservador e a regulação a que está submetida. No entanto, como já mostraram alguns 

trabalhos, mudanças no vernáculo – registro linguístico caracterizado pelo grau mínimo 

de monitoramento – podem, gradualmente, migrar para a escrita. Como indicam esses 

estudos, esta migração opera em uma direção que vai de contextos mais favorecedores 

para contextos menos favorecedores (cf. Gomes, 2007; Paredes Silva, 2007; Almeida & 

Roncarati, 2007; entre outros). Como se pode esperar, são incorporadas mais facilmente 

variantes pouco ou não susceptíveis de estigmatização social e, consequentemente, não 

explicitamente “prescritas” por uma norma gramatical. Regida por este processo 

seletivo, a escrita se torna, naturalmente, o local de preservação de formas linguísticas 

mais antigas ou em curso de desaparecimento, como é o caso da forma simples de 

passado mais-que-perfeito. 

Olhar a incorporação da variação e mudança na escrita unicamente em termos de 

modalidade (ou canal) é simplificador, na medida em que vários estudos já constataram 

que esta incorporação perpassa, necessariamente, pelas características do gênero 

discursivo em questão. Gomes (2007), por exemplo, no seu estudo sobre formas de 

realização do dativo, constatou que a escrita formal preserva variantes praticamente 

ausentes na fala, como os clíticos de 3ª pessoa, e, ao mesmo tempo, incorpora variantes 

inovadoras encontradas na fala, como o uso do pronome lhe como 2ª pessoa e a 

expansão da preposição para como núcleo do SPrep dativo no lugar da preposição a. 

Comparando diversos gêneros jornalísticos, a autora atesta que editoriais, artigos de 

opinião e crônicas apresentam índices mais baixos da variante para, que aumentam 

significativamente nos gêneros notícias e, principalmente, no gênero horóscopo, 

considerado o de menor monitoramento. 

Assumindo a posição de que os gêneros discursivos se distribuem em um contínuo 

entre fala e escrita (v., por exemplo, Marcuschi (2001, 2008)), desfazemos, 

inevitavelmente, qualquer equação entre escrita e homogeneidade, pois, como vimos no 

parágrafo anterior, alguns gêneros escritos podem apresentar maior ou menor grau de 

monitoramento. 

Antes de nos aprofundarmos no debate sobre o contínuo entre gênero discursivo 

na relação fala e escrita, são necessárias algumas considerações sobre o conceito de 
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gênero, dada sua relevância para o estudo de fenômenos que migram da fala para a 

escrita. 

Nos estudos contemporâneos, de uma forma ou outra, as definições de gênero 

remetem à visão de Bakhtin (2003 [1979]), para quem a expressão gêneros de discurso 

se refere a “tipos relativamente estáveis de enunciados” (Bakhtin, 2003:262 [1979]) no 

sentido de que eles apresentam características textuais que os regularizam, mas também 

são passíveis de inovações, dada sua natureza dinâmica.  

Segundo o autor, os gêneros de discurso (ou discursivos) fazem parte da vida 

social dos falantes, são instâncias de natureza dialógica, sociocultural e histórica. 

Assim, uma primeira característica dos gêneros é a de que eles são orientados para o 

diálogo, isto é, são projetados visando à interação verbal, à comunicação. Bakhtin 

salienta que os seres humanos só se comunicam através de gêneros. Para tanto, além do 

domínio dos recursos linguísticos (a gramática da língua), o domínio dos gêneros e seu 

uso adequado de acordo com as múltiplas situações discursivas são pré-requisitos 

imprescindíveis para o sucesso comunicativo. Como destaca o autor: 

 

muitas pessoas que dominam magnificamente uma língua sentem 

amiúde total impotência em alguns campos da comunicação 

precisamente porque não dominam na prática as formas de gêneros de 

dadas esferas (Bakhtin, 2003:284 [1979]). 

 

Da diversidade de atividades humanas comunicativas decorre a diversidade de 

gêneros discursivos, que, assim como a língua, variam e se desenvolvem, sem, contudo, 

perder o caráter estruturado, ou dizer, sem deixar de apresentar relativa estabilidade. 

Nesse sentido, um gênero pode dar origem a outro, conforme as novas tecnologias e as 

novas necessidades que surgem no convívio social.  

Isso equivale a dizer que uma segunda característica dos gêneros discursivos é a 

de que eles são construídos histórica e socialmente e manifestam propósitos 

sociocomunicativos específicos de acordo com as diferentes esferas sociais em que 

circulam: 

 

Cada esfera, com sua função socioideológica particular (estética, 

educacional, jurídica, religiosa, cotidiana etc.) e suas condições 

concretas específicas (organização socioeconômica, relações sociais 

entre os participantes da interação, desenvolvimento tecnológico etc.), 

historicamente formula na/para a interação verbal gêneros discursivos 

que lhe são próprios. Os gêneros se constituem e se estabelecem 

historicamente a partir de novas situações de interação verbal (ou 
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outro material semiótico) da vida social que vão se estabilizando, no 

interior dessas esferas (Rodrigues, 2005:164/165). 

 

Considerando a natureza dinâmica e sócio-histórica dos gêneros, Bakhtin (2003 

[1979]) atenta para a distinção entre gênero primário e secundário. Os gêneros 

primários/simples são considerados mais elementares e formam-se nas condições de 

comunicação discursiva imediata, por exemplo, conversas entre indivíduo do mesmo 

círculo familiar-cotidiano, o que justifica constituírem o lócus mais apropriado à 

emergência do vernáculo, objetivo central dos estudos variacionistas. Embora os 

gêneros primários sejam, em sua maioria, orais, não se restringem a essa modalidade. 

Podemos citar, por exemplo, o bilhete, a carta pessoal ou uma lista de compra como 

exemplos de gêneros primários escritos. Os gêneros secundários/complexos incorporam 

e reelaboram gêneros primários. Segundo o autor: “surgem nas condições de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico etc” (Bakhtin, 

2003:263 [1979]). Não se limitam, no entanto, à modalidade escrita: uma conferência, 

ainda que oral, estaria mais próxima de um gênero secundário. 

Ainda segundo Bakhtin, qualquer caracterização dos gêneros tem que considerar 

três componentes: conteúdo temático, construção composicional e estilo. Segundo o 

autor, esses três componentes estão ligados ao enunciado como um todo e refletem suas 

condições de produção.  

O componente conteúdo temático, como o próprio nome sugere, diz respeito à 

escolha do tema (qual assunto ou tópico discursivo?), que, por sua vez, reflete as 

peculiaridades estilístico-composicionais do enunciado (como abordá-lo?).  

O componente construção composicional diz respeito a propriedades formais dos 

gêneros, isto é, sua organização linguístico-estrutural. Como destaca Bakhtin (2003:282 

[1979]), “todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas 

de construções do todo”. 

Fatores como tipo de suporte
14

, audiência e esfera em que o gênero circula pode 

influenciar (moldar) a maneira como um gênero se organiza linguisticamente: suas 

                                                             
14

 Enquanto gêneros são atividades discursivas dinâmicas com propósitos sociocomunicativos 

definidos, suportes são locais que servem de veiculação para diversos gêneros. Marcuschi 

(2008) apresenta a seguinte definição para suporte: “lócus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” 

(Marcuschi, 2008:174). Por exemplo, pode-se dizer, que o gênero discursivo notícia, em análise 

aqui, têm o jornal como suporte. 
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unidades retóricas ou estratégias de abertura, desenvolvimento e acabamento. Segundo 

Marcuschi (2010):   

 

Embora os gêneros textuais
15

 não se caracterizem nem se definam por 

aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguísticos, e sim por 

aspectos sociocomunicativos e funcionais, isso não quer dizer que 

estejamos desprezando a forma. Pois é evidente, como se verá, que em 

muitos casos são as formas que determinam o gênero e, em outros 

tantos serão as funções (Marcuschi, 2010:22). 

 

Tendo em vista a forma ou grau de estabilidade dos gêneros, há, por um lado, 

aqueles mais estáveis e rígidos, como os que circulam na esfera acadêmica e os 

documentos oficiais. Por outro lado, há aqueles mais livres e mais sujeitos à vontade ou 

à criatividade do falante, como as conversas íntimo-familiares. 

Da tríade bakhtiniana, estilo é o componente mais problemático. Como aponta 

Lyons (1977:613-614), “estilo” pode ser usado, não-tecnicamente, com uma variedade 

de sentidos. Pode ser empregado para se referir tanto a um tipo de variação sistemática 

em textos decorrente dos usos situacionais da língua (formal vs. coloquial), como 

também pode ser empregado para se referir àquelas características de um texto, e mais 

especificamente de um texto literário, que o identificam como sendo produto de um 

autor particular. 

Bakhtin (2003:268 [1979]) afirma que qualquer gênero de discurso, falado ou 

escrito, pode ter estilo individual; no entanto, nem todos os gêneros manifestam essa 

individualidade da mesma maneira. Assim se, por um lado, há gêneros, como os 

artístico-literários, mais propícios à expressão de marcas de autoria na linguagem, por 

outro, há gêneros que apresentam uma forma padronizada, como muitos documentos 

oficiais, em que o estilo individual não se coloca em evidência. 

Além dos estilos individuais, Bakhtin (op. cit.) menciona os estilos de linguagem 

ou funcionais, isto é, estilos de gêneros de determinadas esferas de atividade 

sociocomunicativa, que refletem as condições específicas de seu campo de produção.  

                                                             
15

 A depender do autor e da perspectiva adotada, o termo “gênero de discurso” ou “gênero 

textual” pode ser empregado. Um autor que concebe gênero como ação comunicativa (isto é, um 

meio de agir na sociedade) tenderá a usar o termo gênero discursivo. Já um autor mais focado 

no ponto de vista textual, isto é, interessando em investigar as sequências que se materializam 

de forma mais ou menos recorrente em um dado gênero e sua composição linguístico-estrutural, 

provavelmente, empregará o termo gênero textual. Vale dizer que, considerando as sequências 

que se desenvolvem de forma mais ou menos regular na composição de um gênero, é possível 

falar, por exemplo, em gêneros narrativos (como a notícia) e gêneros argumentativos (como o 

editorial). 
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Como afirma o autor, “onde há estilo há gênero” (op. cit.:268). Tanto o estilo individual 

como o estilo de língua constituem estilos de gêneros e a passagem (ou mudança) de um 

estilo para outro implica uma mudança de gênero. 

Reitera-se que os gêneros são inerentemente dialógicos, no sentido de que 

respondem, em maior ou menor grau, a outros enunciados precedentes. E sem 

considerar essa tonalidade dialógica do enunciado “é impossível entender até o fim o 

estilo de um enunciado” (op. cit.:298). 

Dada a complexidade do termo estilo, este será entendido, nesta pesquisa, ora 

como sinônimo de marca individual ora como registro. 

Para Marcuschi (2008:190), a diversidade de gêneros discursivos que permeia a 

vida dos falantes de uma língua se distribui na forma de um contínuo entre fala-escrita. 

O autor critica a visão tradicional de que fala é sinônimo de informalidade e escrita é 

sinônimo de formalidade, enfatizando que, da mesma forma que há gêneros falados 

mais espontâneos, também há gêneros falados altamente monitorados. A mesma 

consideração aplica-se à escrita. Na tentativa de apresentar uma visão antidicotômica 

entre fala e escrita, Marcuschi (2001, 2008) propõe o seguinte quadro que mostra o 

contínuo entre as duas modalidades, considerando os diferentes gêneros: 
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QUADRO 01: Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita 

(Reproduzido de Marcuschi, 2008:197)  

 

Na proposta de Marcuschi (op. cit.) para as relações fala-escrita, o vernáculo 

situa-se no pólo dos gêneros falados mais espontâneos, ou simples nos termos de 

Bakhtin, como as conversas espontâneas, conversas telefônicas e conversas públicas. 

Gêneros falados altamente monitorados, ou complexos, situam-se no pólo oposto ao 

vernáculo (exposições acadêmicas, conferências e discursos oficiais).  

Na escrita, inscrições em paredes, cartas pessoais, bilhetes são exemplos de 

gêneros escritos mais espontâneos e textos acadêmicos, documentos oficiais, artigos 

científicos caracterizam-se como gêneros escritos mais monitorados (ou complexos). 

Acrescenta-se que, ao longo desses dois pólos de menor e maior monitoramento, 

há uma diversidade de gêneros que interagem e se distinguem quanto a aspectos como: 

conteúdo temático, estilo, construção composicional e propósito. Gêneros falados e 

escritos que estão situados no pólo mais baixo do contínuo de monitoramento são mais 

susceptíveis a incorporarem processos de variação e mudança linguística. Em resumo, 

como observa Bagno (2007): 
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[...] do mesmo jeito como a mudança linguística avança pouco a 

pouco das camadas intermediárias da população rumo às camadas 

superiores, até se impor a toda a comunidade de falantes, o mesmo 

acontece no que diz respeito à relação fala-escrita. As inovações 

linguísticas surgem primeiramente nos gêneros falados mais 

espontâneos e vão se expandindo em direção aos demais gêneros 

textuais até atingir o outro pólo do diagrama de Marcuschi, onde se 

situam os gêneros escritos mais monitorados (Bagno, 2007:184). 

 

Com o objetivo de capturar a forma como o contínuo fala-escrita e um contínuo 

de gêneros estão correlacionados à variação entre as formas de passado-no-passado nas 

variedades brasileira e europeia do português, trabalhamos com entrevistas 

sociolinguísticas – gênero mais próximo de um pólo de maior espontaneidade – e 

diferentes gêneros da escrita jornalística. Esses gêneros se distinguem quanto ao tipo de 

sequências textuais que prototipicamente se materializam no seu interior e quanto à 

tríade baktiniana para a caracterização dos enunciados. Nas próximas seções discutimos, 

primeiramente, os diferentes tipos de sequências textuais e, em seguida, caracterizamos 

cada um dos gêneros analisados nesta pesquisa. 

 

3.1. A interrelação entre gêneros e sequências 

 

 Segundo Bakhtin (2003 [1979]), todas as vezes que nos comunicamos fazemos 

uso de um dado gênero de discurso. Falamos por meio de gêneros e, assim como eles, as 

sequências também organizam nossos enunciados (orais e escritos). No entanto, apesar 

de interrelacionadas, essas duas noções não são sinônimas. 

 Os gêneros de discurso são meios de interação social, já as sequências são 

mecanismos linguístico-formais que se realizam no interior dos gêneros. As sequências 

são a forma como um gênero se materializa. 

Adam (1992) concebe sequência como: 

a) “uma rede relacional hierárquica: uma grandeza decomponível em partes 

relacionadas entre si e ao todo que elas constituem” (Adam, 1998:28, tradução nossa)
16

; 

b) “uma unidade relativamente autônoma, dotada de uma organização interna que 

lhe é própria e, portanto, em relação de dependência/independência com o conjunto 

mais amplo de que faz parte” (Adam, loc. cit., tradução nossa)
17

.  

                                                             
16

 “(...) un réseau relationnel hiérarchique: grandeur décomposable em parties reliées entre elles 

et reliées au tout qu’elles constituent” (Adam, 1998:28). 
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De acordo com Adam (loc. cit.), as sequências organizam um conjunto de 

macroproposições, que, por sua vez, é constituído de diversas proposições. Da 

combinação e articulação dessas (macro-)proposições resultam tipos de texto. Assim, 

uma sequência individual pode dar pistas para um dado tipo de texto, mas é apenas por 

meio do contexto, isto é, da sucessão de sequências, que podemos classificar, 

textualmente, um dado enunciado. 

A principal diferença entre gênero e sequência é a variabilidade (ou 

heterogeneidade). Os gêneros são múltiplos, ilimitados; já as sequências, limitadas. 

Embora possa haver divergência entre os autores em relação a quais e quantas são as 

sequências, como nota Marcuschi (2008), elas abrangem cerca de meia dúzia de 

categorias e sem tendência a aumentar. Adam (1992), por exemplo, elenca cinco tipos 

de sequência: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal.  

As subseções a seguir atêm-se a uma caracterização geral das sequências. 

 

3.1.1. Sequência narrativa 

 

Labov (1972:359/360, tradução nossa) define narrativa “como um método de 

recapitular experiências passadas, combinando uma sequência verbal de orações com a 

sequência de eventos que (se infere) ocorreu de fato”
18

. O autor ressalta o caráter 

icônico das orações narrativas, de modo que qualquer alteração na ordem linguística 

implica uma alteração na ordem dos eventos no mundo real. 

Para a configuração estrutural da narrativa, remetemo-nos ao modelo ou 

protótipo-padrão proposto por Labov (1972). Segundo o autor, uma narrativa mínima é 

composta de uma sequência de duas orações temporalmente ordenadas (denominadas 

orações narrativas), contendo uma única juntura temporal. Assim, uma narrativa pode 

conter apenas orações narrativas, no entanto, outros elementos podem ser encontrados 

em uma narrativa completa, bem-formada: resumo, orientação, complicação, 

avaliação, resultado ou resolução e coda. 

                                                                                                                                                                                   
17

 “(...) une entité relativement autonome, dotée d’une organisation interne qui lui est propre et 

donc en relation de dépendance/indépendance avec l’ensemle plus vaste dont elle fait partie” 

(Adam, 1998:28). 
18

 “We define narrative as one method of recapitulating past experience by matching a verbal 

sequence of clauses to the sequence of events which (it is inferred) actually occurred” (Labov, 

1972;359/360). 
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O resumo tem a função de preparar a narrativa, sendo formado, geralmente, por 

uma ou duas orações que apresentam um sumário da estória. 

A orientação caracteriza-se por identificar o lugar, as pessoas e suas atividades, o 

tempo, a situação. A orientação pode se localizar em pontos estratégicos da narrativa, 

mas comumente há uma seção composta de orações para esse fim logo no início da 

narrativa. Do ponto de vista linguístico-estrutural, a orientação configura-se por verbos 

no passado, advérbios de tempo e lugar presentes em sequências descritivas. 

A complicação é o momento em que a base de normalidade da narrativa é 

suspensa e eventos inesperados são relevados. 

A resolução constitui o retorno a um estado de normalidade, em que as 

expectativas tenham sido ajustadas para incluir o conhecimento novo e inesperado. 

A coda é uma das estratégias usadas pelo narrador para indicar que a narrativa 

chegou ao fim. Pode conter informações gerais ou mostrar os efeitos dos eventos no 

narrador. Como observa Labov (1972), uma propriedade das codas é fazer a ponte entre 

o momento do fim da narrativa e o momento presente, trazendo os participantes para o 

ponto onde a narrativa começou e indicando que os eventos seguintes não são 

importantes para a narrativa. 

A avaliação tem como função assinalar ao ouvinte o ponto da narrativa, ou dizer, 

indicar por que os eventos da narrativa são dignos de menção. Acontecimentos comuns 

ou rotineiros não merecem ser narrados. Na avaliação, o narrador aponta ao ouvinte que 

algo é narrável porque é apavorante, perigoso, estranho, divertido, louco, enfim fora da 

expectativa. Perigo de vida é sempre narrável. A avaliação está concentrada na seção 

avaliação, mas pode, também, perpassar por toda a narrativa.  

Em resumo, como explica Labov (1972), pode-se olhar a narrativa como uma 

série de perguntas: 

 

Resumo: sobre o que é isso? 

Orientação: quem, quando, o que, onde? 

Complicação: então o que aconteceu? 

Avaliação: e daí? 

Resultado: finalmente o que aconteceu? 

 

Como ressalta o autor, apenas a seção de complicação é essencial para a narrativa. 

O resumo, a orientação e a resolução estabelecem as referências da narrativa. A 

avaliação define por que a estória foi contada. Mas o resumo tem uma referência ampla, 
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que pode incluir a orientação, a complicação e a avaliação. A coda é a parte menos 

frequente e não responde a pergunta. 

Mais especificamente do ponto de vista sintático, uma narrativa básica pode ser 

descrita como uma série de 8 elementos: 1- conjunções (incluindo as temporais); 2- 

sujeitos simples (pronomes, nomes próprios); 3- auxiliares na seção orientação e verbos 

modais (querer, dever) na avaliação; 4- verbos no pretérito; 5- complementos (diretos 

ou indiretos); 6- advérbios de modo e instrumental; 7- locativos; 8- advérbios temporais. 

Labov (op. cit.) classifica, ainda, um conjunto de elementos avaliativos que podem 

ocorrer na narrativa, constituindo fonte de complexidade e afastamento da sintaxe 

narrativa básica: intensificadores, comparativos, correlativos e explicativos.  

Um intensificador seleciona um evento de uma série linear de eventos e o reforça 

ou intensifica. Entre as estratégias de intensificação, citam-se: gestos; fonética 

expressiva, quantificadores e repetição. 

Um comparativo, como indica o nome, compara eventos que ocorreram com 

eventos que não ocorreram. Comparadores incluem negativas, futuros, modais, pergunta 

citada, imperativos, orações-ou, superlativos e comparativas. 

Correlativos comparam dois eventos que de fato ocorreram. Entre os mecanismos 

usados, lista-se: progressivos, sequências de particípio, dupla adjunção de adjetivos. 

A explicação tanto pode servir a uma função avaliativa (ex: explicar o porquê de 

uma pessoa estar assustada) como também pode ser usada para descrever ações e 

eventos não inteiramente familiares ao ouvinte.  

A título de exemplo, conforme a proposta de Labov (op. cit.) para a estrutura da 

narrativa, poderíamos segmentar a narrativa abaixo (05) da seguinte forma: 

 

(05) E- Você já passou por algum perigo? 

Resumo: 

F- Uma vez que eu dormi na direção dirigindo.  

Orientação: 

Tinha bebido um pouco estava eu, Paulo César e o Quinho que é sargento agora, não é?  

Digressão para acrescentar mais informação sobre o amigo Quinho: 

Está indo- foi para Brasília esse domingo. 

Complicação: 

A gente- ("eu fui") trazer essa garota minha aqui embaixo depois de uma festinha, 

tomamos muito goró e na volta eu <du...>- a oitenta no carro dormindo no volante. 

Resolução: 

Precisou eles estar me sacudindo para eu acordar. 

Avaliação: 
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Acho que foi o maior perigo - não eu que tivesse passado e sim eles, que tiveram mais 

medo ("que chegaram a virar") quase uma vara verde! Mas assim, perigo, perigo assim 

eu acho que não teve não. Só esse mesmo. 

Coda:  

Eu nunca tive perigo nenhum assim na minha vida não. (Amostra Censo 1980 – Falante: 

42). 
 

É bom ressaltar que nem sempre encontraremos narrativas, apresentando essas 

cinco categorias. No exemplo acima, a categoria orientação situa o ouvinte em relação 

aos personagens, temos, então: o falante (Dav), Paulo Cesar e Quinho às vezes.  

No exemplo, as informações sobre tempo e espaço em “o Quinho, sargento agora, 

foi para Brasília, no domingo” trata-se de uma digressão, pois não situam o ouvinte em 

relação ao episódio relatado em que o falante dormiu enquanto dirigia. Constitui uma 

interrupção no fluxo de informação em relação ao tópico discursivo de nível básico: 

“você já passou por algum perigo?”.  

A complicação apresenta um momento inesperado que rompe com a normalidade 

da narrativa. No exemplo, esse momento de tensão se dá quando, ao voltar de uma festa 

com amigos, o narrador dorme no volante a 80 km/h.  

Na categoria resolução, o momento de tensão acaba sendo resolvido, e há um 

movimento de retorno à consciência para o estado de normalidade. No exemplo acima, 

esse momento ocorre quando os demais ocupantes do veículo acordam o motorista.  

A avaliação indica ao ouvinte o porquê de um acontecimento ter sido contado. 

Para tanto, a expressão “Acho que foi o maior perigo” desempenha essa função. 

A coda, como vimos, tem a dupla função de indicar o fim da história e estabelecer uma 

ponte entre o momento do fim da narrativa e o momento presente. Isso pode ser 

ilustrado pela expressão “Eu nunca tive perigo nenhum assim na minha vida não”. 

 

3.1.2. Sequência descritiva 

 

Uma descrição se estabelece, necessariamente, a partir de um personagem que 

aponta aspectos do objeto de discurso, tratando-se, portanto, de um modo de “ver” do 

personagem.  

Para Adam (1992), quatro partes ou (macro-proposições) configuram a base do 

protótipo de sequências descritivas: a ancoragem, a aspectualização, a colocação em 

relação e a tematização. A ancoragem propriamente dita assinala o tema da descrição, 

que, em geral, tende a ser introduzido no início da sequência. A aspectualização 



- 54 - 
 

 

 

enumera os diferentes aspectos do tema-título, colocando em evidência as partes que o 

compõem, bem como suas qualidades ou propriedades. A colocação em relação 

corresponde à operação de assimilação, em que os elementos constitutivos do objeto de 

descrição são colocados em relação a outros objetos, por meio de comparações ou 

metáforas. A tematização é a base de expansão da descrição, opera quando:  

 

(...) uma parte selecionada por aspectualização pode ser escolhida 

como base de uma nova sequência, tomada como novo tema-título em 

que, por sua vez, são considerados seus diferentes aspectos: 

propriedades eventuais e suas partes (Adam, 1988:93, tradução 

nossa)
19

. 

 

Convém destacar que, ao contrário das narrativas, as (macro-)proposições que 

compõem as sequências descritivas não estão inseridas em um eixo temporal. Segundo 

Genette (1966 apud Marquesi, 1995), o fato de a narração estar ligada a ações e 

acontecimentos acentua seu caráter temporal e dramático. Já a descrição por estar 

relacionada não a ações, mas a seres e objetos e suas propriedades, rompe a linearidade 

temporal própria da narrativa. 

O grau de autonomia das sequências descritivas também já foi objeto de vários 

debates. Genette (op. cit.), embora admita a possibilidade de existir textos puramente 

descritivos, afirma que “a descrição é muito naturalmente, ancilla narrationis, escrava 

sempre necessária, mas sempre submissa, jamais emancipada” (Genette, 1966: 263 

apud Marquesi, 1995:45). Uma posição diferente é adotada por Marquesi (op. cit.): 

 

assim como o narrativo e o argumentativo, entre outros, o descritivo 

também pode ocupar um lugar na tipologia textual. A existência de tal 

espaço para o referido tipo de texto se deve, a uma competência 

específica e a um modo próprio de enunciado, bem como a categorias 

e regras que definem sua estrutura (Marquesi, 1995:91).  

 

Com base em Hamon (1972), Marquesi (1995) assume que, assim como a narrativa, 

a descrição subjaz uma competência específica. A competência narrativa é do tipo 

lógico e requer uma terminação, um término; a competência descritiva, por sua vez, é 

do saber, apela ao estoque lexical do leitor e ao seu saber enciclopédico. 

                                                             
19 “(...) une partie sélectionnée par aspectualisation peut être choisie comme base d’une nouvelle 

séquence, prise comme nouveau thème-titre et, à son tour, considérée sous différents aspects: 

proprietés éventuelles et sous-parties” (Adam, 1988:93). 
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3.1.3. Sequência argumentativa 

 

Os estudos sobre argumentação inscrevem-se, desde Aristóteles, no campo da 

retórica e focalizam os processos de lógica natural e raciocínio argumentativo, que, por 

sua vez, implica a existência de uma tese a ser defendida.  

De acordo com Adam (1992), um protótipo da sequência argumentativa apresenta 

as seguintes partes (ou macro-proposições): tese anterior, dados, ancoragem de 

inferências, restrição e conclusão. A tese anterior pode estar subentendida, trata-se de 

uma conclusão preliminar formulada a partir das primeiras informações fornecidas pelo 

texto. Os dados fornecem os argumentos que dão suporte à conclusão, como dados 

estatísticos, exemplos, citação de leis, discurso de autoridade. A ancoragem de 

inferências opera no mundo das hipóteses e das implicações, trata-se de raciocínios 

dedutivos que dão sustentação aos dados. A restrição indica um contraponto (um contra-

argumento) à conclusão do autor. A conclusão-nova-tese é o ponto de vista principal 

defendido pelo autor. Como aponta Bronckart (1999:226), “é o peso respectivo dos 

suportes e das restrições que depende a força da conclusão”. 

 Bakhtin (1990), como vimos, atenta para o fato de que nenhum enunciado é 

neutro, pois está sempre atravessado por uma ideologia. Assim, à semelhança de Koch 

(2011), entendemos que assumir que todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia:  

 

faz cair por terra a distinção entre o que tradicionalmente se costuma 

chamar de dissertação e de argumentação, visto que a primeira teria 

de limitar-se, apenas, à exposição de ideias alheias, sem nenhum 

posicionamento pessoal. Ocorre, porém, que a simples seleção das 

opiniões a serem reproduzidas já implica, por si mesma, uma opção. 

Também nos textos denominados narrativos e descritivos, a 

argumentatividade se faz presente em maior ou menor grau (Koch, 

2011:17/18). 

 

3.1.4. Sequência explicativa/expositiva/informativa 

 

Considerando que todo texto é, em maior ou menor grau, informativo, Combettes 

& Tomassone (1988:6 apud Adam, 1992:127) consideram que “(...) o termo expositivo 

seria sem dúvida melhor do que o informativo, relativamente vago” (tradução nossa)
20

”.   

                                                             
20

 “(...) le terme d’expositif serait sans doute meilleur que celui d’informatif, relativement 

vague” (Combettes & Tomassone, 1988:6 apud Adam, 1992:127). 
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Adam (1992), por sua vez, não confere um estatuto autônomo às sequências 

expositivas, reinterpretando-as ou como descrição (na maior parte) ou como explicação. 

De acordo com o autor, se comparada à narração, à descrição e à argumentação, a 

explicação pode ser considerada o primo pobre das tipologias textuais. No entanto, 

Adam (op. cit.) chega a propor para esse tipo de sequência um esquema próprio, 

composto por três macro-proposições: problema (questão), explicação (resposta), 

conclusão-avaliação. Em linhas gerais, juntas essas três macro-proposições visam a 

levantar um questionamento (por quê?), respondê-lo (porque) e, por fim, avaliá-lo. 

Ebel (1981 apud Bronckart, 1999) aponta a natureza dialógica e complementar 

das sequências explicativa e argumentativa. De acordo com o autor:  

 

Quando o agente/produtor considera que um objeto de discurso, 

embora incontestável a seu ver, corre o risco de ser problemático 

(difícil de compreender) para o destinatário, ele tende a desenvolver a 

apresentação das propriedades desse objeto em uma sequência 

explicativa. Quando o agente produtor considera que um aspecto do 

tema que expõe é contestável (a seu ver e/ou ao do destinatário), tende 

a organizar esse objeto de discurso em uma sequência argumentativa. 

Podemos admitir que o agente-produtor pode considerar, às vezes, que 

o objeto de discurso arrisca-se a ser, ao mesmo tempo, problemático e 

contestável para o destinatário e, nesse caso, produz um segmento que 

combina sequências explicativas e argumentativas (Ebel, 1981 apud 

Bronckart, 1995). 

 

Contudo, assumimos que a linha que separa a explicação da argumentação é 

tênue, visto que quais seriam os critérios para distinguir entre o que é ou não 

contestável. 

 

3.1.5. Sequência injuntiva 

 

Assim como a narrativa, a sequência injuntiva organiza ações temporalmente 

subsequentes.  

Adam (1992) inclui as injuntivas no escopo das sequências descritivas, ainda que 

estas estejam mais relacionadas ao fazer ver objetos ou seres e aquelas ao fazer ver 

ações.  Bronckart (1995) assume um posicionamento diferente ao conferir autonomia às 

sequências injuntivas. Nos termos do autor: 
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Diferentemente das descrições propriamente ditas, essas sequências 

[injuntivas] são sustentadas por um objetivo próprio ou autônomo: o 

agente produtor visa a fazer agir o destinatário de um certo modo ou 

em uma determinada direção. Esse objetivo supra-acrescentado exerce 

efeitos sobre as próprias propriedades da sequência (presença de 

formas verbais no imperativo ou no infinitivo; ausência de 

estruturação espacial ou hierárquica, etc). Considerando esses 

elementos, admitimos, pois, que se trata de uma sequência específica, 

a que chamaremos de injuntiva (Bronckart, 1999:237). 

 

3.1.6. Sequência dialogal 

 

A sequência dialogal distingue-se das demais sequências por ser formada, 

necessariamente, por mais de um interlocutor. Essa sequência é estruturada por turnos 

conversacionais, seu protótipo compõe as macro-proposições abertura (ou intervenção 

inicial), transacional (intervenção reativa) e encerramento. A abertura, como o nome 

já indica, tem um caráter fático, serve para iniciar o diálogo. A transacional relaciona-se 

à co-construção do objeto de discurso pelos interlocutores, mediante a alternância entre 

os papéis de falante e ouvinte. O encerramento, também, de caráter fático, tem como 

função por fim à interação (cf. Adam, 1992).  

Esse tipo de sequência manifesta-se no gênero mais básico de interação humana: a 

conversa e também em suas variantes (como a conversa telefônica, o debate etc). A 

entrevista, entendida como um tipo de conversa controlada, também, está organizada em 

sequências dialogais.  

 

3.2. Caracterização dos gêneros discursivos analisados 

 

Nesta subseção, com base na tríade bakthiniana para caracterização dos 

enunciados e nos tipos de sequências, conforme descritos acima, caracterizamos os 

diferentes gêneros discursivos analisados nesta pesquisa. 

 

3.2.1. Entrevista  

  

O gênero entrevista, em geral, apresenta uma construção composicional estável 

marcada por “perguntas e respostas”, organizando-se estruturalmente por sequências 

dialogais. Cada participante desse evento comunicativo apresenta papéis específicos, 

cabe ao entrevistador organizar e realizar um conjunto de perguntas, bem como gravar 
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ou registar por escrito as respostas (“declarações”) do entrevistado para posterior análise 

ou publicação num jornal ou revista e ao entrevistado cabe responder o que é 

perguntado. O gênero, primordialmente oral, não pode ser entendido como uma 

“conversa” em seu sentido mais estrito, uma vez que o entrevistado deve se limitar a 

responder o que é perguntado e o entrevistador deve se limitar a tomar nota do que é 

declarado. Hoffnagel (2010) considera o gênero entrevista uma espécie de conversa 

controlada.  

A autora acrescenta que esse gênero pode comportar uma variedade de gêneros 

bastante específicos, de modo que “podemos considerar a entrevista como uma 

constelação de eventos possíveis que se realizam como gêneros (ou subgêneros) 

diversos” (Hoffnagel, 2010:196). Face a isso, consideramos as entrevistas 

sociolinguísticas e as jornalísticas como tipos (ou subtipos) particulares de entrevista, 

que se diferenciam entre si em virtude de diferentes fatores, como propósito, conteúdo 

temático e estilo.  

As entrevistas sociolinguísticas visam à coleta de material linguístico, por parte do 

pesquisador, com o intuito de possibilitar pesquisas no campo da variação e mudança 

linguística. As entrevistas jornalísticas têm caráter informacional, visam a apresentar o 

parecer do entrevistado (geralmente, um profissional ou especialista de uma dada área) 

sobre um tema preestabelecido e de seu domínio. 

A seleção do conteúdo temático e a forma como abordá-lo constituem uma das 

estratégias linguístico-discursivas adotadas pelo falante/escritor visando a atingir um 

determinado propósito. Essas estratégias podem ser distintas tanto em diferentes 

gêneros como também em subgêneros que se enquadram no mesmo gênero.  

No caso das entrevistas sociolinguísticas, Labov (2008 [1972]) menciona alguns 

procedimentos dos quais o entrevistador pode fazer uso, a fim de romper o 

constrangimento inerente à situação de entrevista. Um dos procedimentos apontados 

pelo autor é o assunto (conteúdo temático). Esse tipo de entrevista pode abordar uma 

variedade de temas (histórias de vida, receitas etc), mas, em geral, busca assuntos que 

recriem emoções fortes no entrevistado, algo que a pessoa experimentou ou vivenciou e 

que faça com que ela se envolva e esqueça que está sendo entrevistada. Como nota o 

autor, uma das perguntas ou dos assuntos que tem dado resultados interessantes é a que 

focaliza “risco de vida”: “Você já viveu alguma situação em que correu sério risco de 

vida?”. 
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O objetivo principal do gênero entrevista sociolinguística é apreender o estilo em 

que ocorre menor monitoramento da fala. Como explica Labov (2008:245 [1972]), 

“narrativas produzidas em respostas a essa pergunta [risco de vida] quase sempre 

exibem uma mudança de estilo que se distancia da fala monitorada e se aproxima do 

vernáculo”. No entanto, como alerta o autor, “por mais que o falante nos pareça 

informal ou à vontade, podemos sempre supor que ele tem uma fala mais informal, 

outro estilo no qual se diverte com os amigos e discute com a mulher” (p.244). 

Diferentemente das entrevistas sociolinguísticas, não se deve esperar encontrar o 

vernáculo nas entrevistas jornalísticas. Trata-se, na realidade, de um gênero discursivo 

caracterizado por maior monitoramento e planejamento linguístico. Esse monitoramento 

decorre, possivelmente, de três fatores: a) a natureza mais complexa do conteúdo 

temático; b) a necessidade de atenção ao discurso, por parte do entrevistado, em textos 

que são públicos; c) processo de edição do material. Em geral, entrevistas veiculadas 

nos jornais são feitas com especialistas de diferentes áreas (sociólogos, políticos, 

economistas, jornalistas, professores universitários, historiadores, antropólogos, 

psicanalistas, artistas etc.) que apresentam seus pontos de vista sobre assuntos ligados a 

política, educação, saúde, economia ou a questões socioculturais. Sobre o segundo fator, 

vale notar que, uma vez que o conteúdo da entrevista será posteriormente 

disponibilizado nas páginas de um jornal ou de uma revista, o entrevistado se vê mais 

“obrigado” a seguir certas prescrições gramaticais e a planejar mais cuidadosamente seu 

discurso. Por fim, em relação ao terceiro fator mencionado, não se pode deixar de 

considerar que as entrevistas jornalísticas são, geralmente, modificadas para se 

adequarem ao “uso padrão” da língua e à construção composicional do jornal.  

 

3.2.2.  Notícia/Reportagem
21

   

 

Notícias, em geral, abordam fatos ocorridos na cidade, no país ou no mundo que 

apresentam relevância para a comunidade ou o público leitor. Seu propósito é informar 

o leitor de maneira mais imparcial possível acerca de algum fato ou acontecimento 

recente. Em virtude de sua natureza mais objetiva e informativa, o gênero notícia 

caracteriza-se pelo predomínio de marcas de 3ª pessoa. Por ser o relato de um fato, o 

                                                             
21

 Embora saibamos que é possível estabelecer diferenças sutis entre notícia e reportagem (cf., 

por exemplo, Lage (2003)), nesta pesquisa, não é feita uma distinção entre esses dois gêneros.  
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emprego de formas verbais no passado, circunstanciadores de tempo e de lugar e de 

sequências narrativas e narrativo-descritivas são características desse gênero. 

Notícias, segundo van Dijk (2011 [1985]), apresentam uma estrutura global 

peculiar, refletida na forma de organização dos tópicos discursivos. A apresentação das 

informações obedece a uma “estrutura de relevância”, de modo que informações mais 

importantes ou proeminentes precedem as menos importantes. Semelhante a Labov 

(1972), que postula um conjunto de categorias para narrativas espontâneas, van Dijk 

(2011 [1985]), em sua discussão do esquema global (ou forma convencional) da notícia, 

propõe uma série de categorias típicas (pelo menos em parte), para as narrativas 

jornalísticas, são elas: Sumário, Evento Principal e Background, e suas respectivas 

subcategorias. 

O Sumário é composto pelas subcategorias Manchete (primeiro elemento, aquele 

que abre o esquema) e Lead (elemento opcional, aparece em geral em negrito ou 

itálico). Esses dois elementos juntos sintetizam o objeto de discurso da notícia e sua 

localização na composição estrutural (“no alto”, “primeiro”) constitui uma estratégia 

que coloca em destaque a informação ali apresentada. 

O Evento Principal constitui a categoria que apresenta a notícia propriamente dita. 

Diretamente relacionada a essa categoria, o autor introduz a categoria geral 

Consequências/Reações, constituída por eventos que são descritos como resultado do 

Evento Principal. A seção Reações (Verbais) consiste de citações diretamente 

vinculadas ao Evento Principal. 

A categoria Background inclui todas as porções do texto que não tratem de 

eventos principais ou consequências advindas desses eventos. Trata-se daquelas 

“porções de texto em que se dá informação que não é parte dos eventos noticiosos atuais 

enquanto tal, mas que fornece o contexto social, político ou histórico geral ou as 

condições desses eventos” (p.146). 

O autor menciona três tipos de Background: Evento Prévio, Contexto e História. 

A subcategoria Evento Prévio tem a função de “recordar o leitor o que ‘aconteceu antes’ 

(e, assim, ativar seus modelos de situações relevantes)” (p.146). A subcategoria 

Contexto tem por função organizar informações contextuais que estão diretamente 

relacionadas e que podem ter desencadeado o Evento Principal. A subcategoria História 

apresenta a informação noticiosa de natureza histórica geral, consiste de eventos do 

passado não diretamente relacionados aos eventos atuais e suas consequências. Nesse 

aspecto, essa categoria difere da de Eventos Prévios, visto esta última tratar de “um 
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Lead 

DISCURSO DA NOTÍCIA 

Sumário Relato jornalístico 

Manchete Episódio Comentário 

Avaliação Expectativa Eventos Consequências/ 

Reações 

Background Evento Principal 

Circunstâncias História 

Contexto Eventos Prévios 

evento específico, que precede quase diretamente os eventos principais atuais” (p.148). 

Menciona-se, também, que, caso haja pouca informação de Background, as 

subcategorias História, Eventos Prévios e Contexto podem vir amalgamadas. 

O autor propõe como categoria opcional, a seção Comentário, que contém 

conclusões, expectativas, avaliações ou especulações – frequentemente do próprio 

jornalista – sobre o objeto noticiado. O esquema (01) ilustra o esquema global da 

narrativa jornalística proposto por Van Dijk (2011 [1985]). 

 

ESQUEMA 01: Esquema global do discurso da notícia (van Dijk (2011:147 [1985])) 

 

Conforme destaca o autor, esse esquema tem natureza abstrata e suas categorias 

possuem uma “ordenação por relevância”: 

 

Sumário (Manchete e Lead) vem sempre em primeiro lugar e 

comentários, geralmente, no fim. A seguir, pode-se levantar a hipótese 

de que a maioria dos textos noticiosos inicia-se com o Evento 

Principal após o Sumário. (...) Em seguida, podem aparecer no texto 

várias categorias de Background, como História ou Contexto. Por 

razões teóricas, assumimos que Eventos Prévios e Contexto estão 

‘mais próximos’ aos Eventos Principais e, por isso, deveriam, de 

preferência, seguir a categoria Evento Principal como é de fato o caso. 

(...) Podemos ter também a História primeiro e depois o Contexto. A 

ordenação, nesse caso, é, portanto, opcional. Reações verbais 

geralmente são ordenadas próximas ao final do artigo, antes dos 

Comentários (van Dijk, 2011:149 [1985]). 

 

No uso linguístico, por questões de relevância, pode haver transformações na 

ordem, envolvendo o fronteamento de categorias. “Em termos formais, tais permutas ou 
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deslocamentos podem ser descritos como transformações de um esquema (canônico)” 

(van Dijk (2011:150 [1985])). A título de ilustração, apresentamos dois exemplos de 

notícias/reportagens, extraídas do nosso “corpus”, segmentadas segundo a proposta de 

van Dijk (op. cit.) para a estrutura da narrativa jornalística:  

 

(06) SUMÁRIO: 

Manchete: Explode o roubo de veículos 

Lead: Rio tem, neste início de ano, a maior média de carros levados por ladrões desde 

95: 4873 por mês 

EVENTO PRINCIPAL: 

De janeiro a abril deste ano, o Estado do Rio já registrou 19.493 roubos e furtos de 

carros - de acordo com balanço do Sindicato das Seguradoras - o equivalente a 4.873 

casos por mês.  

BACKGROUND: 

Evento Prévio: O número supera em 2.768 o total registrado no mesmo período do ano 

passado (16.725), o que corresponde a um aumento de 16,6% no índice do crime. 

COMENTÁRIO: 

Expectativa: Se essa média for mantida, serão 58.476 veículos levados por ladrões até o 

fim de 2003, 

BACKGROUND: 

História: 11.258 a mais do que em 1999 (47.218), que havia registrado um pico nos 

casos. A partir do ano seguinte os números começaram a cair, mas a redução foi 

interrompida em 2002.  

CONSEQUÊNCIA:  

O aumento no índice preocupa as seguradoras, que já cobram pelas apólices firmadas na 

cidade do Rio valores maiores do que os praticados na capital paulista. 

REAÇÃO VERBAL:  

- Os números de roubos no Rio estão muito altos desde julho de 2002. E as seguradoras 

estão repassando isso para os clientes - explica o presidente do Sindicato dos Corretores 

de Seguros, Henrique Brandão (Amostra do Discurso Jornalístico, PEUL/UFRJ – Extra, 

04-06-03). 

 

(07) SUMÁRIO: 

Manchete: Mais PMs na Linha Amarela 

EVENTO PRINCIPAL: 

A revelação do elevado número de carros roubados (1073) em assaltos nas saídas da 

Linha Amarela, no trecho entre as saídas 5 e 9 B, da pista de sentido Barra-Ilha do 

Fundão, conforme registros da 21
a
 DP (Bonsucesso),  

CONSEQUÊNCIA: 

provocou aumento de policiamento nas diversas saídas da via expressa e em ruas 

próximas dos morros e favelas da região, como a Avenida Itaoca - que dá acesso ao 

Morro do Adeus, com grande incidência de roubo. 

COMENTÁRIO: 

Expectativa: Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais acham 

que o policiamento da Linha Amarela poderia ser mais eficiente se fossem feitos 

patrulhamentos, em vez de concentrado em poucos pontos.  
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Avaliação: Mas contestaram que seja grande o número de assaltos na via, embora 

admitissem que os bandidos escolham ali as suas vítimas e as ataquem nas agulhas de 

saída (Amostra do Discurso Jornalístico, PEUL/UFRJ – JB, 17-09-02). 

 

Em relação ao estilo, retomamos as palavras de Costa (2008:142), notícia é um 

gênero “que tenta conciliar registros linguísticos formais e informais, seleção lexical 

própria, numa busca de comunicação eficiente e de grande aceitação social. Posições e 

aferições subjetivas devem ser evitadas para que o próprio leitor faça sua avaliação”. 

No entanto, já alertava Bakhtin (1990) para o fato de que nenhum enunciado ou 

gênero de enunciado é absolutamente neutro ou imparcial. Mesmo o gênero notícia, tido 

como mais objetivo, “tem um caráter apreciativo, revelado no seu funcionamento 

dialógico” (Cunha, 2010:187). Nas notícias, a avaliação do evento pode ser feita pelo 

próprio jornalista ou por menção a outra pessoa, o que constitui uma estratégia de 

esquiva empregada pelo autor para não fazer diretamente suas aferições. No entanto, 

convém frisar que a posição do jornalista – ou seja, sua relação apreciativa com o objeto 

noticiado – está refletida na própria forma como organiza seu enunciado – isto é, na 

ordem dos tópicos, na seleção dos comentários e das reações verbais. 

 

3.2.3. Carta de leitor 

 

O gênero carta apresenta uma estrutura composicional bastante estável, composta 

por “alguns elementos básicos indispensáveis, como local e data, saudação, corpo, 

despedida e assinatura, ou específicos, como cabeçalho ou timbre, numeração, 

endereço, além dos anteriores, na correspondência comercial ou oficial” (Costa, 2008). 

À semelhança do gênero entrevista, a carta também se insere em um quadro mais amplo 

que engloba uma gama de gêneros ou subgêneros específicos. Assim, conforme a esfera 

social em que circula e o propósito comunicativo a que se destina, a carta recebe 

diferentes denominações, por exemplo: carta pessoal, carta oficial, carta comercial, carta 

de recomendação, carta de leitor, carta de intimação etc. (cf. p. ex. Paredes Silva, 1997). 

Interessam-nos, particularmente, as cartas de leitor, gênero que circula no 

contexto jornalístico em seção específica destinada a correspondências enviadas por 

leitores. Este subgênero inclui título, corpo, assinatura e local. A data da carta 

corresponde à data de edição do jornal. 

O conteúdo temático das cartas analisadas está diretamente associado ao propósito 

comunicativo. Em linhas gerais, as cartas de leitor constituem um instrumento de 
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manifestação do ponto de vista do leitor sobre alguma matéria publicada (elogiando-a 

ou criticando-a). Apresentam, nesse caso, natureza mais argumentativa. As cartas 

enviadas pelos leitores podem ainda servir como instrumento de reivindicação de 

melhorias públicas, tais como: boa educação, saúde, segurança e transporte de 

qualidade. 

Cabe mencionar que nem todas as cartas enviadas à edição do jornal são 

publicadas. E entre as selecionadas não se podem deixar de considerar, também, 

possíveis modificações feitas pela edição do jornal. Como aponta Melo (1991 apud 

Bezerra, 2010): 

 

(...) há sempre uma triagem e entre aquelas que foram selecionadas 

para publicação pode haver ainda uma edição. Por razões de espaço 

físico ou por direcionamento (em prol da revista/jornal), podem ser 

resumidas, parafraseadas ou ter informações eliminadas. O que acaba 

por configurar-se como uma carta com coautoria: o leitor, de quem 

partiu o texto original, e o jornalista, que o reformulou (...) (Bezerra, 

2010: 228). 

 

Por essas razões, é necessário cautela ao tratar a questão de marcas de autoria 

nesse gênero, pois, se, por um lado, podemos suspeitar da necessidade de 

monitoramento do autor em textos que são públicos, por outro lado, não podemos 

ignorar possíveis interferências da edição do jornal no texto original. 

 

3.2.4. Editorial 

 

Segundo Silva (2011), o gênero editorial – difundido, principalmente, a partir do 

século XX – origina-se do gênero carta de redator/editor. Esse último, comum no século 

XIX, surge paralelo à carta de leitor e tinha como propósito principal estabelecer uma 

comunicação entre o editor e o leitor. No tocante aos aspectos formais, a autora 

menciona que o gênero carta de redator/editor apresentava elementos típicos da carta, 

“gênero-mãe”, como: um destinatário explícito e a assinatura do responsável pela carta. 

Dessa forma, propõe Silva (op. cit.) que, em sua constituição, o gênero editorial resulta, 

possivelmente das seguintes etapas: “o gênero carta, o subgênero carta de redator e, 

enfim, o gênero editorial” (Silva, 2011:60).
22

 

                                                             
22

 Silva (2010) aponta a maior facilidade na comunicação decorrente do advento da imprensa 

como um fator que levou à implementação do gênero carta no domínio jornalístico: “devido à 
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Diferentemente das cartas de redator – propícias a temáticas mais individuais (cf. 

Silva (op. cit.)) – os editoriais, atualmente, tratam de assuntos políticos e 

socioeconômicos. A linguagem tende a ser mais densa, rebuscada e impessoal. Visam a 

convencer o leitor sobre um ponto de vista ou posição político-ideológica assumida pela 

empresa jornalística ou pelo redator-chefe. Diferentemente das crônicas e das cartas do 

leitor, editoriais não vêm assinados. Uma vez que serve de instrumento para a formação 

de opinião pública, esse gênero apresenta marcas linguísticas condizentes com o texto 

argumentativo. No entanto, uma vez que os tipos textuais podem servir a vários gêneros 

discursivos assim como as sequencias podem servir a vários tipos textuais, mesmo em 

gêneros claramente argumentativos, como os editoriais, podemos lançar mão de 

sequências narrativas ou descritivas como estratégias para sustentar uma argumentação. 

 

3.2.5. Crônica  

 

No domínio jornalístico, o gênero crônica particulariza-se por sua natureza mais 

literária, mais propícia à manifestação das competências literárias e marcas estilísticas 

do autor. Caracteriza-se por ser um texto de leitura rápida e agradável, que se destaca 

pela natureza mais subjetiva em meio à busca por precisão e objetividade da informação 

disponibilizada no restante do jornal. A naturalidade da linguagem aproxima, sob certos 

aspectos, a crônica à modalidade falada. Como aponta Costa (2008:71), “quanto ao 

estilo, geralmente é um texto curto, breve, simples de interlocução direta com o leitor, 

com marcas bem típicas da oralidade”. 

Segundo a temática, as crônicas podem ser classificadas em crônicas literárias, 

policiais, esportivas, jornalísticas, humorísticas etc. No jornal, há as crônicas que visam 

a entreter o leitor, apresentando-lhe uma visão bem-humorada sobre fatos do cotidiano. 

Nesse caso, há predomínio de sequências textuais narrativas e descritivas. As crônicas 

podem, também, apresentar um caráter opinativo, levando o leitor a refletir sobre um 

dado aspecto da esfera social, mas, geralmente, com uma dose de ironia e sátira.  

De acordo com Paredes Silva e Costa Pinto (2010:39), o predomínio de 

sequências narrativas não mais constitui uma característica do gênero crônica, já que, 

segundo os autores, “pode-se dizer que a crônica jornalística é um gênero com mais 

tendência à exposição de opinião do que à narração de eventos”. 

                                                                                                                                                                                   
dificuldade de correspondência que existia entre as pessoas até mais ou menos o século XIX, 

passou a haver a publicação de algumas cartas pessoais nos jornais” (p. 66). 
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CAPÍTULO 4 – CARACTERÍSTICAS TEMPORAIS E ASPECTUAIS DOS 

TEMPOS DE PASSADO  

 

Neste capítulo, focalizamos a reestruturação do sistema verbal português, no 

quadro de formas simples e composta de passado. Aqui serão tratadas questões 

referentes à caracterização das categorias semânticas aspecto e tempo; ao 

desenvolvimento das formas verbais de passado; e ao contraste entre as formas simples 

e composta de passado e passado mais-que-perfeito no português contemporâneo.   

Na primeira parte do capítulo, discorremos sobre as categorias aspecto e tempo 

separadamente, a partir de uma revisão crítica de teorias para a caracterização dessas 

categorias. Na segunda parte, com base em Kuryłowicz (1964) e em Hewson (1997), 

discutimos a relação entre essas categorias semânticas à luz de evidências históricas 

com destaque para o desenvolvimento das formas verbais de passado. Em seguida, 

detemo-nos na manifestação dessas categorias nos tempos verbais passado e passado 

mais-que-perfeito, focalizando o contraste entre formas simples e composta no 

português contemporâneo.  

 

4.1. Categorias semânticas do verbo 

 

Kuryłowicz (1964) propõe que as categorias verbais podem ser semânticas e 

sintáticas. As categorias sintáticas são pessoa e número e expressam a subordinação do 

verbo em relação ao sujeito, ainda que o primeiro seja o núcleo da oração. As categorias 

semânticas, por sua vez, são três: aspecto (no nível de representação simbólica), tempo 

(no nível de representação dêitica
23

) e modo (no nível de expressão da atitude do 

falante).  

O modo difere das categorias aspecto e tempo por não se referir diretamente às 

características temporais do EsC, mas ao estatuto da proposição descrita, ou seja, seu 

valor realis ou irrealis. Como explica Mithun (1999:173 apud Palmer, 2001:01, 

tradução nossa), “o realis representa situações como factuais, como tendo ocorrido ou 

ocorrendo de fato, conhecidas através da percepção direta. O irrealis retrata situações 

                                                             
23 Como veremos adiante, a definição de tempo em termos de representação dêitica é discutível 

ou simplificada, na medida em que há tempos relativos que não estão, necessariamente, 

ancorados no centro dêitico.  
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como puramente no âmbito do pensamento, conhecidas apenas através da imaginação” 

(tradução nossa)
24

.  

As categorias aspecto e tempo constituem o foco desta subseção, por serem 

cruciais para a compreensão dos valores assumidos pelas formas simples e composta de 

passado e de passado mais-que-perfeito. Essas duas categorias, à primeira vista, 

independentes, estão intimamente relacionadas, visto que, de acordo com uma 

determinada perspectiva, ambas se referem à noção de tempo, este entendido como um 

conceito universal, não-linguístico, referente à nossa experiência da realidade (Comrie, 

1976; Ilari, 1997). Todavia, se distinguem em relação à forma como representam e 

estabelecem as distinções temporais (seja em termos de duração seja em termos de 

relação de simultaneidade, anterioridade e posterioridade).   

 

4.1.1. Aspecto 

 

Na perspectiva de Comrie (1976), aspecto refere-se ao fluxo temporal interno de 

um dado EsC. A principal diferença entre aspecto e tempo é que, enquanto este é uma 

categoria dêitica
25

, aspecto é uma categoria não-dêitica. Afirmar que a categoria tempo 

é dêitica significa dizer que ela por si mesma não fornece qualquer informação sobre a 

localização de uma situação, sendo necessário, para tanto, que se estabeleça um centro 

dêitico ou ponto de referência. Em contraste, aspecto é uma categoria não-dêitica na 

medida em que a constituição interna de uma situação independe de sua relação com um 

ponto de referência. É nesse sentido que Comrie (1976:05) refere-se a tempo como 

“situation-external time” [tempo externo à situação] e a aspecto como “situation-

internal time” [tempo interno à situação]. Posteriormente, em Comrie (1985), tempo é 

definido como “a gramaticalização da localização no tempo
26

” (p.1) e aspecto como “a 

gramaticalização da expressão de constituição temporal interna
27

” (p.6).  

Em português, tanto tempo como aspecto são gramaticalizados. No entanto, essas 

duas noções podem aparecer superpostas em um único morfema flexional, como -ra que 

                                                             
24

 “(...) the realis portrays situations as actualized, as having occurred or actually occurring, 

knowable through direct perception. The irrealis portrays situations as purely within the realm 

of thought, knowable only through imagination” (Mithun, 1999:173 apud Palmer, 2001:01). 
25

 Com base em Lyons (1977:637), entendemos dêixis como “the location and identification of 

persons, objects, events, processes and activities being talked about, or referred to, in relation to 

the spatiotemporal context created and sustained by the act of utterance and the parcipation in it, 

typically, of a single speaker and at least one addressee”.  
26

 “the grammaticalization of location in time” (Comrie, 1985:01). 
27

 “the grammaticalisation of expression of internal temporal constituency” (Comrie, 1985:06). 
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marca tanto tempo passado quanto aspecto perfectivo (faláramos) ou -va que expressa 

tanto tempo passado quanto aspecto imperfectivo (falávamos). Perífrases verbais, como 

“tenho escrito” e “tinha escrito”, também indicam tanto tempo como aspecto, conforme 

discutiremos adiante. Por essa razão, Ilari (1997:10) afirma que “nem sempre é fácil 

separar os valores autenticamente ‘temporais’ das expressões linguísticas de seus 

valores aspectuais ou modais”. 

Kuryłowicz (1964) já havia notado que, do ponto de vista semântico, uma forma 

verbal finita no modo indicativo contém tanto um elemento simbólico como um 

elemento dêitico, cada um desses elementos representando uma categoria semântica, 

como ilustrado no esquema 02 abaixo: 

 

I         II 

        (categoria de aspecto)              (categoria de tempo) 

            (I’)                   (I’)  

   indeterminado                        presente 

       (B)             (β)    (B)                     (β) 

imperfectivo         perfectivo             futuro               passado 

                     (Ɣ)                   (Ɣ)  

       estado        condicional (futuro do passado) 

 

ESQUEMA 02: Elementos simbólicos e dêiticos de uma forma verbal finita (Kuryłowicz, 

1964:25)  

 

O autor, no entanto, avançara ao propor que esses elementos semânticos podem 

ser integrados e relacionados como categorias na base do modelo ilustrado no esquema 

(03). Nesse modelo, estado implica ação precedente. O ponto O denota a realização de 

uma ação resultando em um estado: 

 

               ação          estado 

M |  O          |N 

 

ESQUEMA 03: Base para caracterização das categorias aspecto e tempo segundo 

Kuryłowicz (1964:25) 

 

Para Kuryłowicz (op. cit.), a relação entre desenvolvimento da ação (simbolizado 

por MO), realização da ação (ponto O) e estado resultante ou resultado da ação 

(simbolizado por ON) é fundamental tanto para uma Teoria de Aspecto como para uma 
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Teoria de Tempo. Os três pontos da formulação de Kuryłowicz (op. cit.) também estão 

presentes na definição de aspecto proposta por Travaglia (1981):   

 

Aspecto é uma categoria verbal de tempo, não dêitica, 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 completamento e o da realização da situação 

(Travaglia, 1981:33). 

 

Apesar do consenso em relação ao conceito de aspecto como referência à estrutura 

temporal interna da situação, não há, na literatura linguística, uma classificação 

uniforme dos valores aspectuais. Por um lado, autores, como Coseriu (1980) e Travaglia 

(1981), entendem que as diferentes dimensões ou maneiras de perceber e experienciar a 

constituição temporal interna de uma situação constituem classes distintas de aspecto; 

por outro, autores, como Comrie (1976), apresentam uma visão hierarquizada dos 

valores aspectuais. 

Na perspectiva de Coseriu (op. cit.), aspecto é uma categoria complexa e 

pluridimensional, que se fragmenta em uma série de parâmetros distintos, sendo os mais 

frequentes: duração; iteração; orientação; terminação ou realização; resultado; visão; 

fase e colocação.  

A perspectiva adotada neste estudo é a de Comrie (op cit.), para quem o contraste 

aspectual básico dá-se entre as noções de perfectividade e imperfectividade. A primeira 

“(...) indica a visão da situação como um todo, sem distinção de várias fases separadas 

que compõem a situação” (Comrie, 1976:16, traduação nossa)
28

, a segunda “(...) 

focaliza essencialmente a estrutura interna da situação” (Comrie, loc. cit., tradução 

nossa)
29

. Em outras palavras, um EsC perfectivo é visto em sua inteireza, com começo, 

meio e fim. Um EsC imperfectivo, por sua vez, é visto a partir de sua estrutura temporal 

interna.  

Nessa abordagem, imperfectividade subdivide-se em habitual e contínuo, esta 

última, por sua vez, em progressivo e não progressivo, conforme representado no 

esquema (04) abaixo: 

 

 

                                                             
28 “(...) indicates the view of a situation as a single whole, without distinction of the various 

separate phases that make up that situation” (Comrie, 1976:16). 
29

 “(...) pays essential attention to the internal structure of the situation” (Comrie, loc. cit.) 
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             Perfectivo       Imperfectivo 

                   

                          Habitual       Contínuo 

 

             Não-progressivo              Progressivo 

 

ESQUEMA 04: Classificação das oposições aspectuais (Comrie, 1976: 25) 

 

Aspecto habitual se refere a um estado de coisas que se estende por um período de 

tempo, de tal forma que este EsC é visto não como uma propriedade “incidental”, mas 

como uma característica do período inteiro (Comrie, 1976:27-28). Continuidade é, 

simplesmente, definida como imperfectividade que não é determinada por 

habitualidade. Aspecto progressivo envolve igualmente continuidade. Note-se, ainda, 

que, da mesma forma que habitualidade não determina progressividade, esta não 

determina a primeira. Isso equivale a dizer que uma situação pode ser entendida como 

progressiva sem, necessariamente, ser habitual e vice-versa. 

Ao lado dos valores aspectuais básicos, Comrie (op. cit.) menciona, ainda, a 

existência do aspecto perfeito. Salienta-se, no entanto, que as oposições 

perfectivo/imperfectivo e perfeito/não-perfeito não são equivalentes. Diferentemente 

dos valores aspectuais básicos, o perfeito:  

 

(...) não nos diz nada diretamente sobre a situação em si, em vez disso 

(…) expressa uma relação entre dois pontos temporais, por um lado, o 

tempo do estado resultante de uma situação anterior, por outro lado, o 

tempo da ação anterior (Comrie, 1976:52, tradução nossa)
30

. 

 

O autor distingue quatro tipos de perfeito: perfeito de resultado, perfeito 

experiencial, perfeito de situação persistente e perfeito de passado recente. Conforme 

veremos mais adiante, em particular, a noção de perfeito de resultado será crucial no 

desenvolvimento das formas compostas de passado.   

Apesar de constituírem valores aspectuais independentes, há uma relação natural 

entre perfeito e perfectivo, devido, segundo Comrie (1976), ao fato de o perfeito 

codificar uma situação em termos de sua consequência ou estado resultativo. Assim, de 

                                                             
30

 “(...) it tells us nothing directly about the situation in itself. (...) it expresses a relation between 

two time-points, on the one hand the time of the state resulting from a prior situation, and on the 

other time of that prior situation” (Comrie, 1976:52).  
 



- 71 - 
 

 

 

um ponto de vista lógico, “(...) é muito mais provável que consequências sejam 

consequências de uma situação que é vista em sua completude, isto é, de uma situação 

que é descrita por meio do perfectivo” (Comrie, 1976:64, tradução nossa)
31

. 

Algumas reflexões são necessárias em relação a uma distinção, frequente na 

literatura, entre aspecto e Aktionsart. Como se observa, por exemplo, nos termos de 

Hopper & Thompson (1980): 

 

(…) é necessário distinguir Aspecto, no sentido de 

telicidade/perfectividade, de ‘Aktionsart’ ou aspecto lexical. O último 

compreende as maneiras de ver uma ação que são previstas pelo 

significado lexical do verbo, tais como pontual e durativa – em outras 

palavras, o tipo inerente de ação do verbo. ‘Aktionsart’ geralmente 

cruza com Aspecto quando há forte correlação entre, por exemplo: 

ações pontuais e predicadores perfectivos. Em sua essência, no 

entanto, os dois são fenômenos separados (Hopper & Thompsson, 

1980:271, tradução nossa)
32

.  

 

Para Comrie (1976:6), Aktionsart apoia-se, na maioria das vezes, em uma das 

duas distinções: a) gramaticalização e lexicalização, entendendo-se aspecto como a 

gramaticalização das distinções semânticas e Aktionsart como a lexicalização dessas 

distinções; b) ou, no campo da morfologia, a distinção entre flexão e derivação.  

À semelhança de Comrie (op. cit.), não adotaremos o termo Aktionsart, por não 

ser suficientemente bem-definido e se superpor a outras distinções. No entanto, 

assumimos que uma discussão sobre aspecto do ponto de vista semântico deve levar em 

consideração também o significado inerente do verbo, ou seu “caráter aspectual”, como 

denominado por Lyons (1977).  

Aspecto e significado inerente são interdependentes (Comrie, 1976; Lyons, 1977). 

A forte interrelação entre essas duas noções pode ser observada, por exemplo, na 

convergência entre forma perfectiva e verbo pontual, por um lado, e forma imperfectiva 

e verbo durativo, por outro. Desta interdependência entre aspecto e significado inerente 

                                                             
31

 “(...) it is much more likely that consequences will be consequences of a situation that has 

been brought to completion, i.e. of a situation that is likely to be described by means of the 

perfective” (Comrie, 1976:64). 
32 “(...) it is necessary to distinguish Aspect, in the sense of telecity/perfectivity, from 

‘Aktionsart’ or lexical aspect. The later comprises those manners of viewing an action which are 

predictable from the lexical meaning of the verb, such as punctual and durative – in other words, 

the inherent type of action of the verb. Aktionsart partially intersects with Aspect, in that there is 

a strong correlation between, e.g., punctual actions and perfective predicates. In essence, 

however, the two are separate phenomena” (Hopper & Thompsson, 1980:271). 
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do verbo decorre alguma confusão com a interpretação de certas noções como 

sinônimas, como, por exemplo, perfectividade e pontualidade.  

Acompanhando Comrie (1976), entendemos que perfectividade e pontualidade 

não são sinônimas e que perfectividade e duratividade não são noções incompatíveis. O 

fato de uma forma verbal perfectiva não fornecer referência explícita à estrutura interna 

de um dado EsC não significa que este não tenha duração ou careça de uma estrutura 

interna, isto é, seja, necessariamente, um EsC pontual. Em outras palavras, uma forma 

verbal perfectiva pode ocorrer com um verbo durativo, se este for interpretado como um 

todo, completo.  

Em contrapartida, pontualidade e imperfectividade são, necessariamente, 

incompatíveis, uma vez que formas imperfectivas não se adequam à expressão de 

situações desprovidas de uma estrutura interna (cf. Comrie, 1976:26). 

A discussão a respeito da compatibilidade entre forma verbal perfectiva e verbo 

[±pontual] será retomada nas seções 7.2.6 e 7.3.4 desta tese, dedicadas à discussão do 

efeito do traço de pontualidade do verbo sobre o uso das formas verbais passado simples 

e passado mais-que-perfeito simples, respectivamente. 

Também as oposições “télico/atélico” e “perfectivo/imperfectivo” tendem a ser 

usadas de forma intercambiável (cf. Bertinetto, 2001). No entanto, apesar da forte 

correlação entre estas noções, há uma diferença sutil entre elas. Um EsC télico, em 

oposição a um atélico, é aquele que requer um fim natural, não pode ter continuidade no 

tempo. Assumindo a posição de Comrie (1976), diferente de um EsC télico, um EsC 

perfectivo não requer, necessariamente, pontuar o momento final ou qualquer outro 

ponto da situação descrita, “(...) em vez disso todas as partes da situação são 

apresentadas como um todo” (Comrie, 1976:18, tradução nossa)
33

. 

Para Dik (1989), a distinção entre um EsC télico e atélico requer considerar as 

relações estabelecidas entre o verbo e outros elementos do enunciado, como a natureza 

dos argumentos e dos circunstanciadores com os quais o verbo está associado. Podemos 

dizer assim que uma sentença como “Maria leu três livros” denota um EsC télico, pois 

tem um ponto final alcançado. Em comparação, a sentença “Maria lê sempre muitos 

livros” é atélica, visto durar por um período de tempo indeterminado. 

Dik (op. cit.) nota que, embora um EsC atélico nunca possa ser momentâneo (ou 

pontual), um EsC télico é compatível com os traços [+momentâneo] e [-momentâneo]. 

                                                             
33

 “(...) rather all parts of the situation are presented as a single whole” (Comrie, 1976:18). 
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A partir dessa consideração, poderíamos dizer que a sentença acima “Maria leu três 

livros” é de um EsC télico, porém não pontual, graças sobretudo ao significado inerente 

do verbo “ler” que demanda tempo decorrido.  

A notar que, uma vez que formas verbais perfectivas (como o passado simples, o 

passado mais-que-perfeito simples e o passado mais-que-perfeito composto) codificam 

um EsC que possui começo, meio e fim, todos os dados separados e analisados para o 

estudo do fenômeno variável em foco são télicos. 

 

4.1.2. Tempo 

 

Como já destacado, tempo é uma categoria essencialmente dêitica, isto é, refere-se 

à localização de um dado EsC no eixo temporal em relação a um ponto de referência, 

que, basicamente, corresponde ao momento da fala. A partir do aqui-agora do locutor, é 

possível estabelecer relações de anterioridade, simultaneidade e posterioridade, 

correspondendo, em geral, aos tempos passado, presente e futuro.  

Entendido como uma entidade em progresso, tempo pode ser representado, quase 

universalmente
34

, como uma linha: EsC presente é simultâneo (ou sobreposto) ao centro 

dêitico (isto é, ao momento da fala), um EsC passado é anterior ao centro dêitico (ou à 

esquerda) e um EsC futuro é posterior ao centro dêitico (ou à direita), conforme mostra 

o esquema 05 abaixo:  

 

 

           | 

     PASSADO           PRESENTE          FUTURO 

ESQUEMA 05: Representação de tempo 

 

Vale mencionar que passado e futuro se diferenciam não apenas no sentido de 

preceder ou seguir o intervalo temporal recoberto pelo tempo presente, mas também do 

ponto de vista da experiência. De acordo com Lyon (1977), futuridade nunca pode ser 

entendida como um conceito puramente temporal, pois a noção de previsão incorpora, 
                                                             
34

 Há evidências de que em Aymara, língua indígena falada nos Alpes andinos, a noção de 

tempo é conceptualizada não como uma entidade dinâmica (em progresso), mas estática 

(contemplativa). Futuro é concebido como um local atrás do Ego (isto é, do centro dêitico); 

enquanto passado é um local à frente do Ego. “Passado está na frente em Aymara porque é 

conhecido e a área na frente do falante é vista” (Núñez & Sweetser, 2006:15, tradução nossa). 

[“(...) Past is in front in Aymara because the past is known, and the area in front of the speaker 

is seen” (Núñez & Sweetser, 2006:15)]. 
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necessariamente, algum valor modal. Nesse sentido, é possível argumentar, retomando 

os termos de Comrie, que 

 

(...) enquanto a distinção entre passado e presente é, de fato, de tempo; 

a distinção entre futuro, por um lado, e presente e passado, por outro 

lado, deve ser tratada como uma diferença de modo em vez de tempo 

(Comrie, 1985:44, tradução nossa)
35

.  

 

Em virtude do caráter mais concreto e definido do tempo passado, não é estranho 

que a distinção mais básica encontrada no sistema de tempo da maioria das línguas, 

incluindo línguas europeias, seja entre passado e não-passado.  

As evidências de muitas das línguas mostram, no entanto, que a distinção dos 

tempos gramaticais unicamente em termos do centro dêitico é simplificada, pois não 

permite dar conta da diferença entre tempos, tradicionalmente, chamados de absolutos e 

relativos. Na perspectiva de Comrie (1985)
36

, tempos absolutos especificam como parte 

de seu significado o “aqui-agora” do ato de locução. Tempos relativos, por sua vez, não 

especificam, obrigatoriamente, o momento presente como seu ponto de referência, 

podendo se ancorar em outros pontos preestabelecidos no passado ou no futuro. 

Comrie destaca, ainda, os tempos relativo-absolutos, uma categoria mais 

complexa que combina, como parte de seu significado, referência absoluta e relativa, 

como é o caso do passado mais-que-perfeito. Nos termos do autor (1985:65): 

 

A noção de tempo relativo-absoluto pode ser ilustrada pelo exame do 

passado mais-que-perfeito em inglês. O significado do passado mais-

que-perfeito é que há um ponto de referência no passado e que a 

situação em questão é anterior a esse ponto de referência; isto é, o 

passado mais-que-perfeito pode ser pensado como ‘passado-no-

passado’ (Comrie, 1985:65, tradução nossa)
37

. 

  

                                                             
35

 “(...) while the difference between past and present is indeed one of tense, that between future 

on the one hand and past and present on the other should be treated as a difference of mood 

rather than one of tense” (Comrie, 1985:44).  
36

 Comrie (1985) considera inadequado o termo tradicional “tempo absoluto”. Isso porque 

“referência temporal absoluta é impossível, uma vez que o único modo de localizar uma 

situação no tempo é relativa a outro ponto temporal já estabelecido” (Comrie, 1985:36, tradução 

nossa) [“(...) absolute time reference is impossible, since the only way of locating a situation in 

time is relative to some other already established time point” (Comrie, 1985:36)]. Desse modo, 

embora conserve o uso do termo tradicional “tempo absoluto”, o autor o emprega com ressalvas.  
37

 “The notion of absolute-relative tense may be illustrated by examining the pluperfect in 

English. The meaning of the pluperfect is that there is a reference point in the past, and that the 

situation in question is located prior to that reference point, i.e. the pluperfect can be thought of 

as ‘past in the past’” (Comrie, 1985:65). 
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Esta questão encontra uma resposta mais adequada na Teoria de Reichenbach 

(1947),  uma tentativa pioneira de formalizar uma representação para os tempos verbais. 

Essa abordagem pauta-se nas relações de anterioridade, simultaneidade e posterioridade 

estabelecidas, mutuamente, pela conjugação de três pontos distintos: o momento da fala 

(do inglês, speech point, simbolizado por S), o momento do evento (do inglês, event 

point, simbolizado por E) e o momento da referência (do inglês, reference point, 

simbolizado por R). O momento da fala é o momento de realização da fala ou momento 

do acontecimento do discurso. O momento do evento é o momento em que se dá 

efetivamente o evento descrito. O momento da referência, importante contribuição da 

Teoria de Reichenbach (op. cit.), é entendido como o ponto temporal tomado como 

ancoragem para a especificação temporal de um dado evento.    

O modelo, baseado na lógica formal, prevê treze possibilidades de ordenação 

entre os três pontos, embora seja reconhecido que o sistema de tempo das línguas 

naturais não realiza todas elas em sua totalidade. O sistema de tempo do inglês, por 

exemplo, realiza apenas seis dessas combinações. É o que mostra o esquema a seguir, 

adaptado de Reichenbach (1947:297)
38

: 

 

Estrutura   Novo nome  Nome tradicional 

E – R – S  Passado anterior Passado mais-que-perfeito 

E,R – S   Passado simples Passado simples 

R – E –S   

R – S,E  Passado posterior  - 

R – S – E  

E – S,R  Presente anterior Presente perfeito 

S,R,E   Presente simples Presente 

S,R – E   Presente posterior Futuro simples 

S – R,E  Futuro simples Futuro simples 

S – E –R    

S,E – R  Futuro anterior Futuro perfeito 

E – S – R  

S – R – E   Futuro posterior            - 

ESQUEMA 06: Organização dos três pontos temporais (Adaptado de Reichenbach, 

1945:297) 

 

Na abordagem reichenbachiana, os diferentes tempos são definidos, portanto, da 

seguinte forma: Presente é o tempo verbal em que o momento da fala (S), o momento 

                                                             
38

 Nesta representação, os hífens representam anterioridade e as vírgulas, simultaneidade. 
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do evento (E) e o momento da referência (R) são simultâneos, ou seja, os três pontos 

coincidem. Presente perfeito é o tempo em que momento do evento (E) é anterior ao 

momento da fala (S), que, por sua vez, é simultâneo ao momento da referência (R). 

Passado simples é o tempo em que o momento do evento (E) e o da referência (R) 

coincidem e ambos são anteriores ao momento da fala (S). Passado mais-que-perfeito 

é o tempo verbal em que o momento do evento (E) é anterior ao momento da referência 

(R), que, por sua vez, é anterior ao momento da fala (S). Futuro simples é o tempo em 

que o momento da fala (S) e o da referência (R) são simultâneos e ambos anteriores ao 

momento do evento (E). Futuro perfeito é o tempo em que o momento da fala (S) e o 

do evento (E) podem ser simultâneos ou anteriores um em relação ao outro, porém 

ambos anteriores ao momento da referência (R). 

Comrie (1985:65), explicitamente, rejeita o modelo de representação proposto por 

Reichenbach (1947). Com base em estudos comparativos translinguísticos, o autor faz 

alguns apontamentos em direção a uma teoria formal de tempo. Para Comrie, 

representações formais de tempos absolutos requerem a especificação de apenas dois 

momentos (o momento do evento (E) e o momento da fala (S)). Relações temporais são 

estabelecidas diretamente entre esses dois momentos, como a seguir:  

  

Presente   E simultâneo a S 

Presente perfeito E anterior a S 

Passado   E anterior a S 

Futuro    E posterior a S 

ESQUEMA 07: Representação dos tempos absolutos (Adaptado de Comrie, 1985:123) 

 

De acordo com Comrie (1985), dizer que o momento do evento (E) é simultâneo 

ao momento da fala (S) significa que todos os intervalos de E estão em S e vice-versa. 

De forma semelhante, as relações temporais de anterioridade e posterioridade são 

entendidas pelo autor da seguinte forma: 

 

(...) um intervalo X é anterior a um intervalo Y (X anterior a Y) se e 

apenas se cada ponto em X está à esquerda de cada ponto temporal em 

Y; X posterior a Y significa que cada ponto temporal em X está à 

direita de cada ponto temporal em Y (Comrie, 1985:122-123, tradução 

nossa)
39

. 

                                                             
39 “(...) an interval X is before an interval Y (X before Y) if and only if each time point within X 

is to the left of each time point within Y; X after Y means that each time point within X is to the 

right of each time point in Y” (Comrie, 1985:122-12). 
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Pelas fórmulas no esquema (07), presente perfeito e passado simples 

compartilham a mesma representação temporal (E anterior a S, isto é, momento do 

evento anterior ao momento da fala). Para Comrie (1985:78), presente perfeito e 

passado simples diferenciam-se não em termos de localização no tempo, mas apenas em 

termos de aspecto. 

Para a representação formal de outros tempos verbais, faz-se necessário um 

terceiro elemento, o ponto de referência (R), como proposto por Reichenbach (1947). 

No entanto, diferentemente deste último, Comrie (1985) destaca que, no caso dos 

chamados tempos relativo-absolutos, não há uma relação direta entre E e S (isto é, 

momento do evento e momento da fala), de maneira que o momento do evento (E) está 

localizado relativamente ao ponto de referência (R) e este, por sua vez, está localizado 

relativamente ao momento da fala (S). É o que mostram as representações a seguir: 

 

Passado mais-que-perfeito E anterior a R anterior a S 

            Futuro perfeito  E anterior a R posterior a S 

            Futuro no futuro  E posterior a R posterior a S 

           Condicional   E posterior a R anterior a S 

ESQUEMA 08: Representação dos tempos relativo-absolutos (Adaptado de Comrie, 

1985:127/128) 

 

Como mostram as descrições acima, tanto o passado mais-que-perfeito como o 

futuro perfeito indicam um EsC localizado no passado relativamente a um ponto de 

referência. A única diferença entre esses dois tempos é que, no caso do passado mais-

que-perfeito, o ponto de referência é anterior ao momento de fala e, no futuro perfeito, o 

ponto de referência é posterior ao momento da fala.  

Cabe notar que, nesse modelo, o futuro perfeito, por definição, apenas expressa 

um evento anterior a um ponto de referência que, por sua vez, é posterior ao momento 

da fala. Em seu significado, nada é dito a respeito da relação entre o evento e o 

momento da fala. Por conseguinte, esse sistema tem a vantagem de evitar a distinção 

entre três tipos de “futuros perfeitos”, dado que não há uma relação direta entre 

momento do evento (E) e momento da fala (S), apenas entre momento do evento (E ) e 

ponto de referência (R) e entre ponto de referência (R) e momento da fala (S)
40

. 

                                                             
40

 Há uma implicatura conversacional de que o evento passado relativo a um ponto de referência 

futuro seja, normalmente, interpretado como posterior ao momento da fala (cf. Comrie, 

1985:70-74). No entanto, como também nota Declerck (1986), trata-se apenas de uma 

implicatura e não parte do significado do futuro perfeito. Essa implicatura pode ser desfeita, por 
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Um ponto fundamental na proposta de Comrie (1985) é a possibilidade de 

múltiplos pontos de referência, a fim de dar conta de instâncias ainda mais complexas 

de localização temporal, como o condicional perfeito (ou, futuro perfeito no passado), 

simbolizado como:  

 

Futuro perfeito no passado  E anterior a R1 posterior a R2 anterior a S 

ESQUEMA 09: Representação do futuro perfeito (Reproduzido de Comrie, 1985:128) 

 

Segundo Comrie (op. cit.), o condicional perfeito requer, pelo menos, dois pontos 

de referência. A fim de tornar clara a representação acima, tomemos como exemplo a 

forma “teria comprado” na sentença “Se eu tivesse dinheiro teria comprado o 

apartamento”. O condicional perfeito “teria comprado” expressa um EsC hipotético que 

é anterior ao momento de referência R1, codificado pelo imperfeito do subjuntivo 

“tivesse dinheiro”, que, por sua vez, é posterior ao momento de referência R2, este, se 

realizado (nesse caso específico, a compra do apartamento), é anterior ao momento da 

fala.  

A possibilidade de múltiplos pontos de referência produz um número infinito de 

possibilidades, ainda que apenas poucas sejam gramaticalizadas nas línguas naturais. 

Esse sistema tem a vantagem de possibilitar representações formais mais complexas 

para tempos que são cognitivamente mais complexos.  

Declerck (1986) propõe uma síntese das duas propostas acima brevemente 

discutidas, na medida em que compartilha o princípio de Reichenbach de que todos os 

tempos (inclusive os tempos básicos presente, passado e futuro) são orientados em 

relação a um ponto de referência e, ao mesmo tempo, incorpora a perspectiva de 

múltiplos pontos de referência sustentada por Comrie.  

Na base de seu sistema de representação, estão quatro entidades teóricas: T.U. 

(“time of utterance”) é o momento da fala ou da elocução; T.O. (“time of orientation”) é 

o tempo em relação ao qual uma situação está localizada; T.R. (“time referred to) é um 

tempo referido para especificação e T.S. (time of the situation”) é o tempo da situação. 

Além disto, o autor considera três relações temporais (anterior, simultâneo e posterior). 

Declerck (1986:321, tradução nossa) observa que, “(...) enquanto T.U. é pontual, os 

                                                                                                                                                                                   
exemplo, por meio de uma sentença como “If it rains tomorrow, we’ll have worked in vain 

yesterday” (p.331), perfeitamente aceitável em um contexto apropriado. Nesse caso, o evento 

descrito pelo futuro perfeito precede o momento da fala.  
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outros tempos (T.R., T.O. e T.S.) podem, em princípio, ser pontos ou intervalos 

temporais mais longos”
41

.  

À diferença de Comrie (op. cit.), Declerck (op. cit.) assume que, 

independentemente de se tratar de um tempo absoluto ou relativo-absoluto, não há uma 

relação direta entre tempo da situação (T.S.) e tempo da elocução ou da fala (T.U.). Esta 

relação perpassa, necessariamente, por um tempo de orientação (T.O.) em termos de 

simultaneidade, anterioridade ou posterioridade. Essas relações temporais são, 

convencionalmente, representadas como no esquema (10) abaixo: 

 

 

 

 

 

           (‘X at Y’)              (‘X before Y’)   (‘X after Y’) 

    Esquema (10a)                    Esquema (10b)            Esquema (10c) 

 

ESQUEMA 10: Representação das relações temporais de simultaneidade, anterioridade e 

posterioridade (Reproduzido de Declerck, 1986:321) 

 

De acordo com esse modelo, uma sentença como “John was in London yesterday” 

pode ser esquematicamente representada como a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 11: Representação do tempo passado simples (Declerck, 1986:352) 

 

Por convenção, elementos colocados na mesma caixa são entendidos como se 

referindo ao mesmo tempo. Na sentença em questão, tempo da elocução (T.U.) é um 

tempo de orientação (T.O.) para o tempo de referência (T.R.) (yesterday), que é 

representado como anterior ao tempo da elocução (T.U). Tempo de referência (T.R.), 
                                                             
41

 “(...) whereas T.U. is punctual, the other times (T.R., T.O. and T.S.) can in principle be points 

or longer timespans” (Declerck , 1986:321). 

 

T.S. 

T.O. 

T.R.  T.O. 

T.U. 

 X 

 Y 

 X  Y   X Y 
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por sua vez, converte-se em um tempo de orientação (T.O.) para o tempo da situação 

(T.S.), que é representado como simultâneo ao tempo de referência (T.R.). 

Diferentemente de outros, este modelo de representação temporal considera o 

papel desempenhado pelos advérbios e sintagmas preposicionais. De acordo com 

Declerck (op. cit.), advérbios e SPREP de localização de tempo – incluindo aqueles 

denominados “boundary adverbials” (SPREP de fronteiras), por delimitarem o começo 

ou o fim de um período de tempo (ex: “desde 1993”, “de agora em diante”, “até 1987” 

etc) – têm a função de especificar não o tempo da situação, mas identificar o tempo de 

referência (T.R.) para o qual a situação está orientada. Em contrapartida, advérbios e 

SPREP puramente durativos referem-se à duração do tempo da situação (T.S.) e não ao 

tempo de referência (T.R.). É por essa razão, como nota o autor, que SPREP de tempo e 

de duração podem coocorrer facilmente em um enunciado, como em “I worked (for) 

fourteen hours yesterday”. Assim, o SPREP “por catorze horas” define a duração do 

meu trabalho, enquanto “ontem” especifica o tempo de referência (T.R.) para o qual a 

situação está relacionada. 

Outro ponto relevante que distingue as abordagens de Declerck (op. cit.) e de 

Comrie (op. cit.) diz respeito ao entendimento das relações temporais. Declerck (op. 

cit.) rejeita a especificação de Comrie (op. cit.) de que dois EsC relacionados entre si em 

termos de simultaneidade, anterioridade ou posterioridade devem, necessariamente, ser 

interpretados como inteiramente simultâneos, anteriores ou posteriores. Para Declerck 

(op. cit.), simultaneidade deve ser entendida como sobreposição completa ou parcial. 

Vale notar que, na proposta de Comrie (op. cit.), a representação de E simultâneo a S 

(ou seja, momento do evento simultâneo ao momento da fala), interpretando simultâneo 

como inteiramente simultâneo, é incompatível com a observação feita pelo próprio autor 

(op. cit.) em relação ao tempo presente: 

 

No entanto, é relativamente raro para uma situação coincidir 

exatamente ao momento presente, isto é, ocupar, literalmente, ou em 

termos de nossa concepção da situação, um único ponto no tempo que 

é exatamente comensurável com o momento presente. 

(…) 

Um uso mais característico do tempo presente é em referência a 

situações que ocupam um período mais longo de tempo do que o 

momento presente, mas que, no entanto, incluem o momento presente 

dentro delas. Em particular, o momento presente, é usado para estados 

e processos que se sustentam no momento presente e podem continuar 

além do momento presente como em “The Eiffel Tower stands in 
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Paris” e “The author is working on chapter two] (Comrie, 1985:37, 

tradução nossa)
42

.  

 

No que diz respeito à relação de anterioridade, Declerk (1986) afirma que uma 

teoria adequada deve capturar dois tipos de “anterior”: a) completamente anterior 

(“wholly before”); b) anterior e estende-se até (“before and up to”). A relevância dessa 

distinção decorre do fato de os dois significados de “anterior” serem expressos por 

tempos diferentes (o passado simples e o presente perfeito), conforme veremos mais 

detalhadamente adiante. As possibilidades de “anterior” são representadas, 

convencionalmente, no esquema (12):  

 

  

(12a)     (T.R. é completamente anterior a T.O.)          

 

(12b)     (T.R. é anterior e estende-se até T.O.) 

 

 (12c)     (Abrange as duas possibilidade de anterior) 

 

ESQUEMA 12: Representação das possibilidades de interpretação de anterior (Adaptado 

de Declerck, 1986:351) 

 

De forma semelhante, é possível questionar se as observações feitas acima para a 

relação “tempo de referência (T.R.) anterior a tempo de orientação (T.O.)” se 

aplicariam, também, para a relação “tempo de referência (T.R.) posterior a tempo de 

orientação (T.O.)”. Diferente do que sucede na relação de anterioridade, em que a 

distinção se mostra relevante no tratamento dos tempos passados, a distinção entre 

“T.R. completamente posterior a T.O.” (“T.R. wholly after T.O.”) e “T.R. de T.O. e 

adiante” (“T.R. from T.O. onward”) não tem reflexo na distinção dos tempos futuros. 

                                                             
42

 “However, it is relatively rare for a situation to coincide exactly with the present moment, i.e. 

to occupy, literaly or in terms of our conception of the situation, a single point in time is exactly 

commensurate with the present moment.  

(...) A more characteristic use of the present tense is in referring to situations which occupy a 

much longer period of time than the present moment, but which nonetheless include the present 

moment within them. In particular, the present tense is used to speak of states and processes 

which hold at the present moment, but which began before the present moment and may well 

continue beyond the present moment, as in the Eiffel Tower stands in Paris and the author is 

working on chapter two” (Comrie, 1985:37). 

 T.R  T.O

 T.R  T.O

 T.R  T.O
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Portanto, a relação de futuridade é, simplesmente, representada como “tempo de 

referência (T.R.) posterior a tempo de orientação (T.O.)”. 

Conforme Declerck (op. cit.), os vários tempos verbais são, assim, definidos 

como:  

 

Presente   T.S. simultâneo a t simultâneo a T.U. 

Passado   T.S. simultâneo a t anterior1 a T.U. 

Presente Perfeito  T.S. simultâneo a t anterior2 a T.U. 

Passado Perfeito T.S. simultâneo a ti anterior a tj anterior1 a T.U. 

Condicional   T.S. simultâneo a ti posterior a tj anterior1 a T.U. 

Condicional Perfeito  T.S. simultâneo a ti anterior a tj posterior a tk anterior1 a 

T.U. 

Futuro   T.S. simultâneo a t posterior a T.U. 

Futuro Perfeito   T.S. simultâneo a ti anterior a tj posterior a T.U. 

ESQUEMA 13: Fórmulas para definição dos tempos verbais segundo Declerck (1986:362-

363) 

 

No esquema acima, para os tempos de passado, as noções de “completamente 

anterior” e “anterior e estende-se até” são, respectivamente, representadas como 

anterior1 e anterior2. Emprega-se apenas “anterior” para se referir as duas 

possibilidades. Convenção similar é adotada para os tempos de futuro, no que concerne 

à relação “posterior”. 

Neste ponto, detemo-nos, em particular, no tratamento dado por Declerck (op. 

cit.) aos tempos presente perfeito
43

, passado simples e passado mais-que-perfeito. 

Contrariamente a Comrie (op. cit.), para Declerck (op. cit.), presente perfeito e passado 

simples diferenciam-se não só em termos de aspecto, mas também em termos de 

localização no tempo.  

Declerck (op. cit.) nota que a representação ‘E anterior a S’ (momento do evento 

anterior ao momento da fala), proposta por Comrie, revela-se inadequada tanto para o 

presente perfeito como para o passado simples, em virtude da formulação do autor de 

que “anterior” significa “inteiramente anterior”, ou seja, inteiramente localizado no 

                                                             
43

 Como será discutido na seção 4.2.2., vale atentar que o significado do presente perfeito do 

inglês “have studied” não corresponde, exatamente, ao do passado composto em português 

“tenho estudado”, visto que este, segundo Comrie (1985), engloba como parte de seu 

significado um valor aspectual habitual. 
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passado. Em se tratando do presente perfeito, a eficiência da representação ‘E anterior a 

S’ pode ser, facilmente, questionada por sentenças como ‘I have not visited him since 

my car has been out of order’. Na sentença em questão, a situação “my car has been out 

of order” descrita pelo presente perfeito não é vista como inteiramente anterior ao 

momento presente, mas o inclui.  

A representação “E anterior a S” também revela-se inadequada para 

caracterização do passado simples, uma vez que o entendimento de que a situação 

descrita por esse tempo verbal não continua no momento presente é apenas uma 

inferência conversacional e não parte de seu significado. Mesmo Comrie (op. cit.) faz 

uma observação a este respeito:   

 

Deve ser notado que o uso do tempo passado apenas localiza a 

situação no passado, sem especificar se essa situação continua até o 

presente ou para o futuro, embora haja, frequentemente, uma 

implicatura conversacional de que ela não continue até ou além do 

presente (…). Portanto, em inglês, “John was eating his lunch (when I 

looked into his room)” (…) não nos informa sobre se a situação ainda 

continua até o momento presente ou não (Comrie,1985:41/42, 

tradução nossa)
44

. 

 

Vimos, anteriormente, que, no modelo de Declerck (op. cit.), a noção de “ponto de 

referência” desempenha um papel crucial na descrição de todos os tempos verbais, de 

tal forma que a relação entre tempo da situação (T.S.) e tempo da elocução (T.U.) é 

sempre intermediada por um tempo de referência (T.R.) que se converte em um tempo 

de orientação (T.O.).  

Segundo Declerck (op. cit.), a diferença entre presente perfeito e passado simples 

não está na relação estabelecida entre tempo da situação e tempo de referência (relação 

de simultaneidade em ambos os casos), mas na relação entre tempo de referência e 

tempo da elocução, já que  

 

(...) esse T.R. é um intervalo que se encontrada completamente 

anterior a T.U. quando o tempo passado é usado e que se estende até 

                                                             
44

 “Note that the past tense simply locates the situation in question prior to the present moment, 

and says nothing about whether the past situation occupies just a single point prior to the present 

moment, or an extended time period prior to the present moment, or indeed the whole of time up 

to the present moment.  

(...) Thus English John was eating his lunch (when I looked into his room) (...) says nothing 

about whether the situation still continues at the present moment or not” (Comrie,1985:41/42). 
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T.S. 

T.O. 

T.R.  T.O. 

T.U. 

T.U. quando o presente perfeito é usado (Declerck, 1986:348, 

tradução nossa)
45

.  

 

Em concordância com as possibilidades de tempo de referência anterior a tempo 

da  elocução, apresentadas no esquema (12), o esquema (11), retomado aqui, e o 

esquema (14) representam, respectivamente, o passado simples e o presente perfeito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 11: Representação do passado simples (Declerck, 1986:352) 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 14: Representação do presente perfeito (Declerck, 1986:347) 

 

De acordo com o esquema (11), para o passado simples, não é o evento descrito 

por esse tempo verbal que se encontra inteiramente localizado como anterior ao 

momento da elocução (T.U.), mas algum ponto de referência (T.R.). Nos termos do 

autor, “(...) o tempo passado deixa aberta a possibilidade de que T.S. se estenda além de 

T.R. até T.U., porém expressa que T.R. é completamente anterior a T.U.
46

” (Declerck, 

1986:347, tradução nossa).  

No esquema (14), para o presente perfeito, estabelece-se que é o tempo de 

referência (T.R.) que se estende até o momento da elocução (T.U.), já o tempo da 

                                                             
45

 “(...) this T.R. is an interval that lies entirely before T.U. when the past tense is used and 

which extends to T.U. when the present perfect is used” (Declerck, 1986:348).  
46

 “(...) the past tense leaves open the possibility that T.S. extends beyond T.R. and up to T.U., 

but it does express that T.R. is completely before T.U.” (Declerck, 1986:347). 

 

T.S. 

T.O. 

T.R.  T.O. 

T.U. 
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situação (T.S.), localizado simultaneamente ao tempo da referência (T.R.), pode ou não 

se estender até o presente, como ilustram, respectivamente, as sentenças “I have lived 

here since 1950” e “I have seen him lately”.  

O tratamento diferenciado para passado simples e presente perfeito não só em 

termos de aspecto, mas também de tempo, explica, por exemplo, por que o passado 

simples, mas não o presente perfeito, pode atuar como ponto de referência passado para 

o passado mais-que-perfeito (por exemplo: I had left before Tom (*has) arrived.).  

A distinção entre as possibilidades de “anterior”, também, ajuda a explicar porque 

o passado mais-que-perfeito, por sua vez, tanto pode produzir uma interpretação similar 

à do presente perfeito (nesse caso, representar um perfeito-no-passado) como uma 

interpretação similar a do passado simples (nesse caso, caracterizar um passado-no-

passado). Para tanto, consideremos o esquema (15) para a representação do passado 

mais-que-perfeito, conforme proposto por Declerck (1986:352). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 15: Representação do passado mais-que-perfeito (Declerck, 1986:352) 

 

O esquema (14) fornece a informação de que, no passado mais-que-perfeito, há 

um tempo de referência (T.R.) que é completamente anterior ao tempo da enunciação 

(T.U.) (chamemos este tempo de referência de T.R.2). Este T.R.2 é o tempo de 

orientação (T.O.) para outro tempo de referência (T.R.) (chamemos este de T.R.1), que é 

representado como anterior àquele (isto é, anterior a T.R.2). O T.R.1 é, por sua vez, o 

tempo de orientação (T.O.) para a localização do tempo da situação (T.S.), que é 

representada como simultânea a T.R.1.  

Em outras palavras, a relação entre T.S. (ou seja, a situação descrita pelo PMQP) 

e T.R.2 (uma referência temporal no passado) é intermediada por T.R.1, que, por sua 

vez, tanto pode ser completamente anterior a T.R.2, configurando um passado-no-

 

T.O. 

T.R.2 
 T.O. 

T.U. 
 

T.S. 

T.O. 

T.R.1 
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passado (conforme representado no esquema (16)), como pode se estender até T.R.2, 

configurando um perfeito-no-passado (conforme representado no esquema (17)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 16: Representação para passado mais-que-perfeito configurando passado-no-

passado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 17: Representação para passado mais-que-perfeito configurando perfeito-no-

passado 

 

A fim de tornar as representações acima mais concretas, consideremos os 

exemplos a seguir. No primeiro, a forma verbal “había nadado”, por sua vez, codifica 

um EsC interpretado como perfeito-no-passado. No segundo, a forma verbal de passado 

simples “herdou” empregada no lugar de uma forma de passado mais-que-perfeito 

(herdara ou tinha/havia herdado) codifica um EsC que é passado-no-passado.  

 

(08) Ya había nadado durante horas, por lo que se encontraba agotado y lo peor era 

que solo ahora se había percatado de un pequeño detalle… estaba perdido en medio del 

mar!... (extraído de Blestel, 2013). 

 

 

T.O. 

T.R.2 
 T.O. 

T.U. 
 

T.S. 

T.O. 

T.R.1 

 

T.O. 

T.R.2 
 T.O. 

T.U. 
 

T.S. 

T.O. 

T.R.1 
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(09) Nos últimos meses, com o confronto entre exército e rebeldes a subir de tom, várias 

figuras do regime abandonaram o homem que em 2000 herdou a presidência do pai. Do 

primeiro-ministro Riad Hijab ao general Manaf Tlass, passando por vários 

embaixadores, entre eles o representante sírio em Bagdad, Nawaf Fares (Diário de 

Notícia - Editoriais - 19 de agosto de 2012 - Os homens de Assad). 

 

No exemplo (08), T.R.1 (isto é, o tempo de referência simultâneo ao EsC 

codificado pelo passado mais-que-perfeito (había nadado)) prolonga-se até T.R.2 (o 

tempo de orientação localizado em um ponto anterior a T.U. (se encontraba)). De 

acordo com Blestel (2012), com o significado de perfeito-no-passado a forma de 

passado mais-que-perfeito pode comutar com uma forma verbal de imperfeito (“ya 

nadaba desde había…”). Ainda, segundo a autora, três elementos interagem para o 

prolongamento do EsC codificado pelo passado mais-que-perfeito até o ponto de 

referência passado: a) presença do advérbio ya ou ahora; b) verbo de estado ou durativo 

(nadar); c) sintagma aspectual que indica o período decorrido entre o EsC codificado 

pelo passado mais-que-perfeito e o ponto de referência passado (durante horas).  

Diferente do exemplo (08), no exemplo (09), o EsC “herdou” substitui uma forma 

de passado mais-que-perfeito na codificação de um EsC que é passado anterior a outro, 

uma vez que T.S.1 (herdou) é localizada simultaneamente a T.R.1 (em 2000), que, por 

sua vez, é completamente anterior a T.S.2 (abandonaram), isto é, outra situação passada 

que é simultânea a T.R.2 (nos últimos meses), sendo este último localizado anterior ao 

momento da enunciação (T.U.). 

O exemplo (09) acima mostra que, no uso linguístico, os tempos gramaticais nem 

sempre correspondem biunivocamente a uma determinada referência temporal. Como 

bem observa Comrie (1985), uma dada categoria gramatical pode ter um significado 

básico (como o tempo passado simples codificando passado anterior ao momento da 

fala) e outros significados secundários dependentes do contexto (como a interpretação 

de passado simples como passado-no-passado).  

Conforme discutido acima pelas teorias formais para caracterização das categorias 

gramaticais tempo e aspecto, o significado base da forma verbal passado simples é 

sinalizar um EsC perfectivo e anterior ao momento da fala. No entanto, no uso 

linguístico, o passado simples pode desenvolver usos periféricos. Assim, embora não 

“assinale” (“marque”) por si, passado-no-passado, o passado simples pode ser 

empregado/lido com essa interpretação com o auxílio do contexto.   
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Face à possibilidade de uso do passado simples indicando passado-no-passado, 

poderíamos nos questionar, inclusive, se essa leitura não poderia ser atribuída também a 

outros tempos e formas verbais, como ao passado imperfeito, como ilustra a paráfrase 

com passado imperfeito entre parenteses nos exemplos abaixo:  

 

(10) O ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco, afirmou hoje que o 

avião ligeiro que foi perseguido (era perseguido) domingo por dois caças F-16 da 

Força Aérea e depois desapareceu (desaparecia) do radar não constituiu (constituía) 

ameaça sobre o território português (DN - Notícia – 04 de dezembro de 2012 - Avião 

não constituiu ameaça sobre Portugal). 

 

(11) Houve um número excessivo de procura, acima do que havia previsto (previam 

todos) (Extra, 10/01/04). 
 

Os exemplos acima mostram que uma forma verbal de passado imperfeito pode, à 

semelhança do passado simples, desenvolver, com o auxílio do contexto, o significado 

temporal de codificar um EsC passado ocorrido antes de outro também passado. 

Contudo, uma diferença fundamental entre a forma de passado imperfeito e a de 

passado simples (bem como as de passado mais-que-perfeito) é de natureza aspectual, 

conforme discutido na seção 4.1.1. Diferente das formas verbais perfectivas, o passado 

imperfeito refere-se a intervalos abertos, logo o EsC não é visto em sua inteireza, ou 

seja, como um todo. 

Nesse sentido, concebemos o valor temporal de anterioridade e o valor aspectual 

aoristo/perfectivo como pré-requisitos para que o passado simples possa ser empregado 

com significado de passado mais-que-perfeito. Assim, como temos enfatizados, um dos 

objetivos desta tese é mapear os contextos ou condições favorecedoras para o emprego 

de passado simples com o significado secundário de passado-no-passado, em lugar das 

formas verbais de passado mais-que-perfeito. 

As subseções a seguir dedicam-se ao desenvolvimento das características 

temporais e aspectuais das formas de passado e passado mais-que-perfeito e ao debate 

sobre o emprego das formas simples e composta, dos referidos tempos verbais, no 

português contemporâneo.   
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4.2. Aspecto e tempo nas formas verbais de passado 

 

A íntima relação entre as categorias aspecto e tempo pode ser melhor apreendida à 

luz das mudanças sofridas na transição do sistema verbal do latim para o das línguas 

românicas, entre as quais o português. O primeiro ponto a destacar é que, enquanto o 

sistema verbal do português está baseado na categoria tempo, o sistema verbal do latim 

clássico apoiava-se no contraste aspectual perfectum e infectum (ou perfeito e 

imperfeito), ao qual estava subordinada a categoria tempo.   

Kuryłowicz (1964) frisa que tempo é uma categoria intimamente atada a aspecto, 

de tal modo que distinções aspectuais, em sua origem, foram reinterpretadas como 

diferenças temporais, o que implicou uma reorganização do paradigma verbal. Nesse 

sistema verbal reestruturado, tempo passa a dominar aspecto e certas distinções 

aspectuais (como o contraste entre aoristo e perfeito) ficam restritas a determinado 

tempo. Esses fatos explicam a intuição de Comrie (1976:71) de que “parece que o 

tempo que mais frequentemente evidencia diferenças aspectuais é o tempo passado
47

” 

(tradução nossa). 

 Esta subseção, dedicada ao debate dos valores semânticos das formas de passado, 

está dividida em duas partes. Primeiro, tratamos do desenvolvimento das formas 

simples e composta de passado e de passado mais-que-perfeito. Discutimos, inclusive, a 

expressão e a emergência da categoria temporal anterioridade, entendida por 

Kuryłowicz (op. cit.) como um desenvolvimento posterior da categoria aspectual 

perfectividade. Em um segundo momento, concentramo-nos no contraste semântico 

entre as formas simples e composta de passado e de passado mais-que-perfeito no 

português contemporâneo. 

 

4.2.1. A origem das formas de passado e de passado mais-que-perfeito  

 

A forma simples de passado mais-que-perfeito remonta ao Latim (ex.: amāuerat). 

Esta forma, comumente definida apenas pelo seu valor temporal como “anterioridade no 

passado”, é oriunda de uma oposição, em sua origem, aspectual.   

De acordo com Bennet (1910), pelo que se pode reconstruir ou supor para o indo-

europeu, os significados de “anterioridade ao momento da fala” e de “anterioridade no 

                                                             
47

 “It appers that the tense that most often evinces aspectual distinctions is the past tense” 

(Comrie, 1976:71). 
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passado” codificados, respectivamente, pelas formas verbais passado simples 

(correspondente à forma latina amāuit) e passado mais-que-perfeito simples devem ter 

sido indicados, originalmente, pelo aoristo. Porém, a noção de anterioridade no passado 

não era inerente ao aoristo e emergia como uma “sugestão do contexto” (Bennet, 

1910:47).  

Tal situação decorria do fato de que, no indo-europeu, não havia formas verbais 

para tempos relativo-absolutos, como o passado mais-que-perfeito. Nesse sistema, 

distinções temporais eram feitas na base de um contraste aspectual tripartido, que 

estabelecia uma oposição entre os aspectos imperfectivo, aoristo (ou perfectivo) e 

perfeito. Esses valores podem ser representados na base do esquema (17), em que MO 

representa o aspecto imperfectivo (isto é, simboliza o desenvolvimento da ação); O 

representa o aspecto perfectivo (corresponde à realização da ação) e ON representa o 

aspecto perfeito (o estado resultante ou resultado de uma ação). 

 

M   O   N 

    imperfectivo       resultado (estado) 

        perfectivo  

   (aoristo) 
ESQUEMA 18: Representação de aspecto 

 

Em indo-europeu, imperfectivo, aoristo e perfeito eram valores aspectuais 

independentes. O imperfectivo indicava a não-completude da ação, ou seja, seu 

desenvolvimento. O aoristo tinha como uso mais generalizado a sinalização de feitos 

passados e acabados que não guardam conexão com o presente nem com a pessoa que 

fala. O perfeito, no seu uso mais frequente, designava EsC passados que guardam 

alguma conexão ou que se estendem até o presente de quem fala. Eram reconhecidas, 

portanto, as seguintes oposições aspectuais:  

 

a) MO versus O (ou seja, Imperfectivo versus Perfectivo);  

b) O versus ON (a dizer, Perfectivo versus Perfeito)  

c) MO versus ON (ou seja, Imperfectivo versus Perfeito).  

 

Em grego e em latim, o sistema tripartido do indo-europeu é reduzido a um 

sistema binário. Em grego, há um contraste pertinente entre O e o segmento MO (ou 

seja, perfectivo versus imperfectivo). A principal distinção aspectual do sistema verbal 
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latino, por sua vez, dá-se entre MO e ON (seja, infectum versus perfectum), graças à 

coalescência de aoristo e perfeito em uma única forma, o perfeito latino.   

Ainda que grego e latim apresentem modelos diferentes de sistema aspectual, em 

ambas as línguas tempo é entendida como uma categoria secundária. Distinções 

temporais são feitas na base dos respectivos sistema de aspecto, como em (01): 

 

   Grego                         Latim 

  Imperfectivo    Perfectivo    Infectum  Perfectum 

    presente   -        presente      presente 

    passado      passado       passado      passado 

    futuro      futuro         futuro                 futuro 

TABELA 01: Representação do sistema verbal grego e latino (adaptado de Kuryłowicz, 

1964:92) 

 

Em grego, os aspectos imperfectivos e perfectivos são morficamente 

distinguidos e não há tempo presente no aspecto perfectivo. Em latim, os três tempos 

básicos se distribuem na oposição aspectual infectum e perfectum (ou imperfeito e 

perfeito). Em outras palavras, há uma forma imperfeito para presente, passado e futuro e 

uma forma perfeito para presente, passado e futuro. Como ressalta Kuryłowicz (1965), a 

extensão da oposição aspectual para o tempo presente (isto é, presente imperfeito versus 

presente perfeito) tem relação com a mudança perfectivo > anterioridade, conforme 

veremos adiante.  

A distinção imperfeito e perfeito é notável em todo o sistema verbal latino, seja 

em formas finitas seja em formas nominais. É o que fica bem evidenciado no quadro 

(02) a seguir com o paradigma completo do latim habeō (tenho) e laudō (louvo) na voz 

ativa. 
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MODO INDICATIVO 

 Passado Presente Futuro 

(imperfeito) (presente) (futuro) 

IM
P

E
R

F
E

IT
O

 habēbam 

habēbās 

habēbat 

habēbāmus  

habēbātis 

habēbant          

laudābam 

laudābās 

laudābat 

laudābāmus 

laudābātis 

laudābat 

habeō            

habēs             

habet           

habēmus 

habētis 

habent 

laudō 

laudās 

laudat 

laudāmus 

laudātis 

laudant 

habēbō            

habēbis 

habēbit 

habēbimus 

habēbitis 

habēbunt 

laudābō 

laudābis 

laudābit 

laudābimus 

laudābitis 

laudābunt 

P
E

R
F

E
IT

O
 

(mais-que-perfeito) (perfeito) (futuro perfeito) 

habúeram 

habúerās 

habúerat 

habuerāmus 

habuerātis 

habúerant 

laudāueram 

laudāuerās 

laudāuerat 

laudāuerāmus 

laudāuerātis 

laudāuerant 

habuī 

habuístī 

habúit 

habúimus 

habuístis 

habuērunt 

laudāuī 

laudāuistī 

laudāuit 

laudāuimus 

laudāuistis 

laudāuērunt 

habúerō 

habúeris 

habúerit 

habuérimus 

habuéritis 

habúerint 

laudāuerō 

laudāueris 

laudāuerit 

laudāuerimus 

laudāueritis 

laudāuerint 

MODO SUBJUNTIVO 

(presente)  (imperfeito) 

IM
P

E
R

F
E

IT
O

 habeam 

habeas 

habeat 

habeāmus 

habeātis 

habeant 

laudem 

laudēs 

laudet 

laudēmus 

laudētis 

laudent 

habērem 

habērēs 

habēret 

habērēmus 

habērētis 

habērent 

laudārem 

laudārēs 

laudāret 

laudārēmus 

laudārētis 

laudārent 

P
E

R
F

E
IT

O
 

(perfeito) (mais-que-perfeito) 

habúerim 

habúeris 

habúerit 

habuérimus 

habuéritis 

habúerint 

laudāuerim      

laudāueris 

laudāuerit        

laudāuerimus     

laudāueritis      

laudāuerint                         

habuíssem 

habuíssēs 

habuísset 

habuissēmus 

habuissētis 

habuíssent 

laudāuissem 

laudāuissēs 

laudāuisset 

laudāuissēmus 

laudāuissētis 

laudāuissent 

MODO IMPERATIVO 

2ªsg habē          laudā                                       2ªpl habēte            laudāte 

PARTICÍPIO 

Imperfeito (presente)                    Perfeito (passado)                     Prospectivo (futuro)        

habēns   -   laudāns                       hábitus   -   laudātus              habitūrus   -  laudātūrus                      

GERÚNDIO 

         Potencial (gerúndio) =  habéndus    -   laudandus                    

INFINITIVO 

Imperfeito (presente) 

habēre    -   laudāre 

Perfeito (passado) 

habuísse  -  laudāuisse 

Prospectivo (futuro) 

habitūrus esse  -  laudātūrus esse 
QUADRO 02: Paradigmas verbais do Latim, habeō (tenho) e laudō (louvo) na voz ativa 

 

São oportunas algumas observações em relação ao quadro acima. Se atentarmos 

para as raízes verbais hab- e laud-, são possíveis as seguintes constatações: a) /-u-/ é o 

morfema marcador de aspecto perfeito (imperfeito é o membro não marcado desse 

contraste); b) /-er-/ e /-b-/ são alomorfes marcadores de tempos não-presente; /-er-/ 
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marca tempos não-presente nas formas perfeito e /-b-/ nas formas imperfeito (O 

presente imperfeito e o presente perfeito são os membros não-marcados desse 

contraste); c) os subjuntivos imperfeito (habērem, laudārem) e passado mais-que-

perfeito (habuíssem, laudāuissem) são, repectivamente, formados pelos infinitivos 

imperfeitos (habēre, laudāre) e perfeito (habuísse, laudāuisse) acrescidos das 

desinências de pessoa. 

Hewson (1997) nota que o morfema /-er-/ que consta no passado mais-que-

perfeito e no futuro perfeito latino é oriundo da rotacização e gramaticalização do verbo 

/*es-/ (ser) do proto-indo-europeu. Como explica o autor, a correspondência entre os 

sufixos de passado mais-que-perfeito (amāueram) e futuro perfeito (amāuerō), 

respectivamente, e os paradigmas imperfeito (eram) e futuro (erō) do verbo esse “indica 

que esses sufixos eram originalmente auxiliares que se tornaram cliticizados à raiz de 

perfeito e, finalmente, gramaticalizados e afixados como flexões” (Hewson, 1997:193). 

É o que mostra o quadro (03) a seguir: 

 

  Passado Presente Futuro 

 

IM
P

E
R

F
E

IT
O

 1ªsg 

2ªsg 

3ªsg 

1ªpl 

2ªpl 

3ªpl 

amābam 

amābās 

amābāt 

amābāmus 

amābātis 

amābant 

amō 

amās 

amat 

amāmus 

amātis 

amant 

amābō 

amābis 

amābit 

amābimus 

amābitis 

amābunt 

 

P
E

R
E

F
IT

O
 1ªsg 

2ªsg 

3ªsg 

1ªpl 

2ªpl 

3ªpl 

amāueram 

amāuerās 

amāuerat 

amāuerāmus 

amāuerātis 

amāuerant 

amāuī 

amāuistī 

amāuit 

amāuimus 

amāuistis 

amāuērunt  

amāuerō 

amāueris 

amāuerit 

amāuerimus 

amāueritis 

amāuerint 

 

IM
P

E
R

F
E

IT
O

 1ªsg 

2ªsg 

3ªsg 

1ªpl 

2ªpl 

3ªpl 

eram 

erās 

erat 

erāmus 

erātis 

erant  

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt  

erō 

eris 

erit 

erimus 

eritis 

erint  

 

P
E

R
F

E
IT

O
  1ªsg 

2ªsg 

3ªsg 

1ªpl 

2ªpl 

3ªpl 

fueram 

fuerās 

fuerat 

fuerāmus 

fuerātis 

fuerant  

fuī 

fuistī 

fuit 

fuimus 

fuistis 

fuērunt  

fuerō 

fueris 

fuerit 

fuerimus 

fueritis 

fuerint  

QUADRO 03: Paradigma do indicativo dos verbos latinos amāre (amar) e esse (ser) 

(Adaptado de Hewson, 1997:193) 
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O sistema verbal do latim clássico sofre uma mudança substancial em relação ao 

atestado já para o latim vulgar. Essa mudança tem relação com a extensão da oposição 

aspectual imperfeito e perfeito para o tempo presente. Para explicar essa questão, 

retomamos as palavras de Mattoso Câmara Jr. (1985): 

 

A noção de aspecto concluso entrou em conflito com a noção 

temporal de presente, e o resultado foi a interpretação de uma forma 

amauisti, por exemplo, como designativa de tempo pretérito. 

Enquanto amas, no infectum, ficava sem membro opositivo, amauisti 

passava a se opor a amabas, como pretéritos perfeito e imperfeito, 

respectivamente. Uma forma perfeita de pretérito como amaueras, 

cedendo seu lugar a amauisti, recuou no pretérito, indo indicar um 

pretérito concluso antes de outro, ou seja, um pretérito mais-que-

perfeito (além de outro já perfeito) (Mattoso Câmara Jr., 1985:128) 

 

Temos, portanto, a mudança de um sistema simétrico, baseado na distinção entre 

perfeito e imperfeito com três tempos básicos para cada aspecto, para um sistema em 

que há assimetrias nas relações entre tempo e aspecto. O resultado dessa reestruturação 

é ilustrado no quadro (04) a seguir adaptado de Mattoso Câmara Jr.: 

 

 Passado anterior Passado Presente 

IMPERFEITO …………..…… amabas amas 

PERFEITO amaueras amauisti ……………… 

QUADRO 04: Reorganização nas relações de tempo e aspecto no sistema verbal latino 

(Adaptado de Mattoso Câmara Jr., 1985:128) 

 

Nesse novo sistema verbal, formas verbais, originalmente, aspectuais são 

reinterpretadas como formas temporais. O presente perfeito latino, que tinha a função 

aspectual dual aoristo (perfectivo) e perfeito (isto é, expressar tanto ação realizada, 

conclusa como estado resultante), é reinterpretado como tempo passado. Com efeito, 

como explica Mattoso Câmara Jr. (op. cit.): 

 

O presente imperfeito perde o membro opositivo, mas guarda o valor 

imperfeito, porque continua associado a um imperfeito no pretérito. O 

pretérito mais-que-perfeito, por seu lado, conserva o sentido aspectual, 

essencialmente ligado à sua nova posição de um pretérito anterior a 

outro, e pois, necessariamente concluso. Mas, também, fica 

assimetricamente isolado na zona pretérita em que se colocou. A 

oposição entre aspecto perfeito e imperfeito mantém-se intacta na 

primeira zona pretérita, onde se distinguem mórfica e semanticamente 

uma forma como amabas, português amavas, e outra como ama(ui)sti, 

português amaste. Houve afinal a eliminação da marca -u- de perfeito; 
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mas em nada prejudicou o par opositivo, pois a marca -ba- do 

imperfeito o assinala em face de zero Ø para o perfeito (Mattoso 

Câmara Jr., 1985:129). 

 

Com as mudanças ocorridas em seu sistema verbal, o latim particulariza-se pelo 

desenvolvimento da categoria anterioridade, que pode se manifestar independentemente 

do aspecto imperfeito (amabas) ou perfeito (amauisti) da forma verbal. Nota-se que 

anterioridade pode ser estabelecida não apenas em referência ao momento presente, mas 

também a um momento no passado ou no futuro e, em ambos os casos, é expressa por 

formas verbais específicas. Temos, portanto, o passado mais-que-perfeito que expressa 

anterioridade no passado (amaveram) e o futuro perfeito que expressa anterioridade no 

futuro (amavero). 

É oportuno destacar, no entanto, que a criação de uma forma verbal específica 

para indicar anterioridade no passado (o passado mais-que-perfeito latino) não baniu a 

possibilidade de o perfeito latino ser usado para expressar passado-no-passado (cf. 

Climent, 1948). Esse perfeito latino, forjado da fusão do original aoristo e perfeito, 

podia vir a substituir o passado mais-que-perfeito latino em contextos específicos, como 

por exemplo, em orações adverbiais temporais (geralmente iniciadas com ubi (onde), 

postquam (depois que)) e relativas (cf. Climent (1948:267)).  

A fusão dos valores aspectuais aoristo e perfeito na mesma forma verbal, o 

perfeito latino, desencadeou outra mudança no paradigma verbal, na tentativa de se 

estabelecer uma distinção formal entre esses dois significados. Para tanto, ao longo dos 

séculos, nas línguas românicas, tempos compostos de passado foram criados. A 

expansão de formas perifrásticas, ao lado das formas simples derivadas do latim, 

resultou em um paradigma verbal mais complexo: o significado aoristo encontra-se, 

geralmente, associado às formas simples e o significado perfeito às formas compostas 

(cf. Campos, 2000).  

Salienta-se que a base para o desenvolvimento dos tempos compostos do 

Romance é encontrada já no próprio latim, em construções resultativas com os verbos 

habeō e teneō, como em: “Habeō trēs lībrōs lectōs”(Tenho três livros lidos) e 

“Habēbam trēs lībrōs lectōs” (Eu tinha três livros lidos). Bastava, para tanto, que esses 

verbos, originalmente, indicadores de posse fossem gramaticalizados, ao longo dos 

séculos, como auxiliares de tempo. A destacar que, segundo Mattos e Silva (2001:40), a 

perífrase de tempo composto com o auxiliar haver + Ptp remonta ao português arcaico, 
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entre os séculos XIV e XV. A perífrase com o auxiliar ter + Ptp, por sua vez, 

desenvolve-se a partir do século XVI, de acordo com Coan (2003).  

Como ressalta Squartini & Bertinetto (2000), essas perífrases, oriundas de 

construções de perfeito resultativo, também foram, mais tarde, reanalisadas em algumas 

variedades de línguas românicas. Nos termos do autor, “(...) o passado composto 

começou como um verdadeiro perfeito, mas sofreu um processo gradual de aoristização 

(isto é, transformação em um passado puramente perfectivo)” (Squartini & Bertinetto, 

2000:403-40, tradução nossa)
48

”.  

  Este processo de aoristização pode ser atestado, por exemplo, em Francês, 

Italiano, Romeno; ainda que em estágios diferentes a depender da língua ou da 

variedade linguística
49

. Esta deriva aorística do passado composto já havia sido notada 

por Kuryłowicz (1965) que a atribui ao fato de que, em sua origem, a perífrase denotava 

estado presente (resultado de uma ação anterior) e não uma ação presente (cf. 

Kuryłowicz, 1965:60)
 50

. Desse modo, o autor propõe os seguintes estágios para o 

desenvolvimento histórico do passado composto: 

 

1) Estado presente (resultado de ação anterior) > 2) Ação anterior ao momento da fala 

(com resultado presente) > 3) Ação passada em relação ao momento da fala 

(anterioridade) > 4) Ação passada 
ESQUEMA 19: Desenvolvimento histórico do Passado composto (segundo Kuryłowicz, 

1965:60)   

 

Como consequência do processo de aoristização, em muitas línguas românicas, a 

forma composta de passado, gradativamente, substituiu a forma simples, que ficou 

                                                             
48

 “(...) the compound past started out as a true perfect, but underwent a process of gradual 

aoristicization (i.e. of transformation into a purely perfective past)” (Squartini & Bertinetto, 

2000, 403-404). 
49

 Para mais discussão sobre a oposição entre as formas de passado e sobre o estatuto do 

processo de aoristização no âmbito românico, ver, por exemplo, Bergareche (2008); Martínez-

Atienza (2008); Kempas (2008); Fernández (2008). 
50

 Kuryłowicz (1965) frisa que as formas verbais de passado e também as de futuro são, 

etimologicamente, formas ou construções que se referem ao presente. Dessa forma, a origem de 

construções de futuro, em muitas línguas, é bastante similar à origem das construções de 

Passado Composto. A reinterpretação semântica de presente > futuro, por exemplo, em 

construções como “eu vou trabalhar” apenas é possível porque “(...) a forma original denota 

uma obrigação (ou desejo) presente da ação, não ação presente” (Kuryłowicz, 1965:61, tradução 

nossa). [“(...) the original form denotes a present obligation (or desire) of action, not a present 

action” (Kuryłowicz, 1965:61)]. 
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relegada à escrita literária ou a registros escritos mais planejados. É o que se sucede, por 

exemplo, com as formas de passé composé e passé simple em Francês.
51

 

Ao contrário do que ocorreu em outras línguas românicas, a forma de passado 

simples preserva sua vitalidade em português, devido à manutenção de um contraste 

temporal e aspectual com a forma composta.  

No entanto, há evidências de que, à semelhança de outras línguas românicas, a 

forma composta de passado mais-que-perfeito tenha sofrido crescente processo de 

‘aoristização’ (nos termos de Squartini e Bertinetto, 2000), observável, principalmente, 

na fala. Na modalidade falada, a forma composta se expandiu de tal modo que se tornou 

categórica ou quase categórica, podendo expressar tanto o valor perfeito-no-passado – 

construção a partir da qual se originou –, como o valor passado-no-passado, que cabia à 

forma simples.  

A seguir, discutimos o contraste semântico entre essas formas no português 

contemporâneo. 

 

4.2.2. Propriedades semânticas das formas de passado no português 

contemporâneo 

 

 Na literatura sobre o sistema verbal do português, há um consenso, sobretudo, 

quanto à distinção aspectual entre as formas simples e composta de passado (ver, por 

exemplo, Boléo, 1936; Comrie, 1985; Campos, 1997; Longo & Barbosa, 2003). No 

entanto, as formas simples e composta de passado mais-que-perfeito são, não raro, 

consideradas equivalentes nos seus valores aspectuais e temporais, como se pode 

perceber nas citações abaixo:  

 

Não há “diferenças temporais entre a forma simples e a composta, 

tendo sido infrutíferas as pesquisas voltadas para este ponto; apenas 

no domínio estilístico se notam certas preferências pelo mais-que-

perfeito composto, quando se deseja evitar a semelhança formal com o 

pretérito (recorde-se que amaverant e amaverunt > amaram […]) 

(Castilho, 1966:147). 

 

[…] também o Português se distingue das demais línguas românicas 

por ter dois tempos mais-que-perfeitos: o pretérito mais-que-perfeito 

simples e o pretérito mais-que-perfeito composto. […] ao contrário do 

que acontece com os perfeitos, não parece haver qualquer diferença 

entre os valores temporais que estes tempos veiculam. A opção pelo 

                                                             
51

 Para uma discussão sobre os usos de passado simples francês no domínio jornalístico, ver 

Waugh & Monville-Burston (1986).  
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uso de um ou outro tempo parece assim dever-se sobretudo a razões 

estilísticas (Alves, 1993:7). 

 

No que se refere às diferenças aspectuais entre formas simples e composta de 

passado, Boléo (1936) já salientava que o passado composto se particulariza em relação 

ao passado simples por possuir valor inerentemente durativo ou reiterativo. Retomando 

seus termos:  

 

o que torna este tempo expressivo na sua concisão e característico da 

língua portuguesa é exatamente a faculdade de poder exprimir a 

duração ou a repetição de uma acção (ou estado), sem palavra alguma 

acessória (Boléo, 1936:8). 

 

O significado mais complexo do passado composto em português 

(tradicionalmente, denominado pretérito perfeito composto) também é ressaltado por 

Comrie (1985), que o opõe ao significado do presente perfeito em inglês e ao do 

passado composto em francês. Como explica o autor: 

 

Apesar do nome ‘perfeito’, o significado dessa forma verbal é 

radicalmente diferente daquele do perfeito inglês ou do passado 

composto em francês. O perfeito português indica uma situação que é 

aspectualmente habitual, que começou no passado recente, e que 

continua até (mas não necessariamente incluindo) o momento presente 

(Comrie, 1985:100, tradução nossa)
52

. 

 

Diferentemente da forma composta, a forma simples de passado integra no seu 

significado a noção de referência temporal passada, mas é destituída do significado de 

habitualidade. Ainda de acordo com Comrie (op. cit:81), a única possibilidade para um 

falante do português se referir a um EsC passado que não inclui habitualidade ou 

continuação do evento até o momento presente é o uso do passado simples. 

Também para Longo & Barbosa (2003), passado composto e passado simples, 

embora indistintos na sua referência temporal, já que ambos se referem ao passado, 

distinguem-se do ponto de vista aspectual. Na perspectiva dos autores, diferentemente 

do passado simples, o passado composto constitui, por excelência, um operador de 

aspecto quantificacional e pode assumir, ainda, um valor genérico e indefinido. O que 

                                                             
52

 “Despite the name ‘perfect’, the meaning of this form is radically different from that of the 

English perfect, or the French compound past. The Portuguese perfect indicates a situation that 

is aspectually habitual, that started in the recent past, and that continues up to (but not 

necessarily including) the present moment” (Comrie, 1985:100). 
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não exclui que o passado simples, por sua vez, possa assinalar a pluralização de eventos, 

através da combinação com sintagmas preposicionais frequentativos aspectuais, como 

na frase “As crianças choraram (várias vezes) (durante a viagem)”. 

Na perspectiva de Campos (1997), no entanto, além de diferenças aspectuais, as 

formas simples e composta de passado realizam referências temporais distintas. 

Enquanto o passado composto se refere a um EsC com intervalos abertos, sejam 

contínuos ou iterativos, que se prolongam até o processo enunciativo, ou, em outros 

termos, até o momento da fala, o passado simples refere-se a um EsC com fronteiras 

inicial e final, sendo, portanto, inteiramente anterior ao momento da enunciação. A 

autora acrescenta que: 

 

Ainda que marcadores suplementares possam atribuir ao enunciado 

em que ocorre o passado simples valor de iteratividade ou de 

continuidade, entre os processos subjacentes ao Passado composto e o 

Passado simples subsiste sempre um diferença no que respeita à 

fronteira de fechamento: o Passado simples marca a construção dessa 

fronteira, o Passado composto marca a não-construção (Campos, 

1997:44). 

 

Esta diferença pode ser depreendida na análise dos enunciados (12) e (13), 

adaptados de Campos (1997) em que as formas simples e composta de passado 

coocorrem com o sintagma aspectual durativo “toda a semana”: 

 

(12a) Pedro esteve doente toda a semana. 

(12b) Pedro tem estado doente toda a semana. 

(13a) Pedro chegou atrasado toda a semana. 

(13b) Pedro tem chegado atrasado toda a semana. 

 

Nos enunciados (12a-b) e (13a-b), a neutralização das especificidades aspectuais 

das formas simples e composta de passado é apenas aparente. De acordo com Campos 

(1997), a produção de um valor durativo ou iterativo através do acréscimo do sintagma 

durativo toda a semana à forma de passado simples depende do significado inerente do 

verbo. Assim, em (12a), o valor durativo conferido ao passado simples pelo sintagma 

toda a semana está correlacionado ao significado inerentemente durativo do verbo 

estar. Em (13a), por sua vez, o significado inerentemente pontual do verbo chegar 

associado ao sintagma “toda a semana” produz uma leitura aspectual iterativa ao 

passado simples.  
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Contudo, como acentua Campos (op. cit.), a diferença na interpretação dos 

enunciados (12a-b) resulta do fato de o passado simples, necessariamente, estabelecer 

uma fronteira inicial e uma final para o EsC codificado, de modo que este seja sempre 

visto em sua inteireza, ainda que sua estrutura seja internamente complexa. Em 

contrapartida, o passado composto não constrói uma fronteira de fechamento para o 

EsC, que se prolonga até o momento da fala. Desse modo, em (12a), com o passado 

simples, entende-se que Pedro já está bom. Pelo contrário, em (12b), com o passado 

composto, entende-se que Pedro ainda está doente. 

Por sua vez, a interpretação de (13a), com o passado simples, difere da 

interpretação de (13b), com o passado composto, por remeter a uma sucessão de 

processos pontuais, em que apenas o último desses processos corresponde à fronteira de 

fechamento. Em outras palavras, ao utilizar o passado simples, entende-se que o 

intervalo complexo que engloba a sucessão de processos pontuais está inteiramente 

localizado antes do momento da fala. Assim, o sintagma “toda a semana” pode ser 

interpretado como “toda a semana que acaba agora”. Pelo contrário, em (13b), com o 

passado composto, o sintagma “toda a semana” corresponde à semana em curso no 

momento da enunciação; trata-se de um intervalo semiaberto, que contém, nos termos 

da autora: “uma sucessão de intervalos fechados (pontuais) iguais, o primeiro dos quais 

coincide com a fronteira de abertura do intervalo englobante e não havendo construção 

de um último intervalo pontual” (Campos, 1997:33). 

As diferenças destacadas acima não impedem a existência de contextos em que os 

valores das formas verbais passado simples e passado composto se aproximam. Como 

destaca Campos, um desses contextos é a coocorrência destas formas com o advérbio já, 

que neutraliza o valor aspectual do passado composto, que passa a expressar 

iteratividade quer esteja combinado com um verbo durativo (“o João já tem estado 

doente (noutras ocasiões)”), quer combinado com um verbo pontual (“o João já tem 

acordado cedo muitas vezes”). Ao contrário, a coocorrência com o advérbio já não 

altera o valor temporal ou aspectual do passado simples. Em um enunciado como “o 

rapaz já esteve doente (várias vezes)”, o advérbio já apenas reforça a localização do 

EsC como anterior ao momento da fala, independentemente de se tratar de uma única 

ocorrência ou de iteratividade resultante do acréscimo de constituintes suplementares. 

Como veremos um pouco mais à frente, a coocorrência com o advérbio já desempenha 

um papel importante na interpretação dos valores aspectuais que podem assumir as 

formas simples e composta de mais-que-perfeito. 
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O passado mais-que-perfeito coloca problemas adicionais na identificação e 

interpretação das formas simples e composta, pois como acentua Squartini (1999), o 

entendimento da semântica geral do passado mais-que-perfeito é mais complexo do que 

tem sido, tradicionalmente, assumido ou demonstrado.  

Como já discutido na seção 4.2.1, diversos autores entendem que as formas 

simples e composta de passado nas línguas românicas refletem o contraste aspectual 

aoristo e perfeito, respectivamente. Campos (2000, 2005) sugere que o emprego das 

formas simples e composta de passado mais-que-perfeito também reflete esse contraste 

aspectual.   

Considerando o discurso oral, é difícil falar em oposição semântica entre as 

formas simples e composta de passado mais-que-perfeito, dada a larga expansão da 

forma composta que se tornou, praticamente, a única disponível. Logo, seríamos 

forçados a admitir que, assim como em outras línguas românicas, o passado mais-que-

perfeito composto pode expressar tanto perfeito-no-passado como passado-no-passado.  

Contudo, as duas formas de passado mais-que-perfeito, ainda são preservadas na 

escrita, o que nos permite colocar a questão relativa ao contraste aspectual entre elas. 

Campos (2000, 2005) destaca que, embora ambas possam, à semelhança do passado 

simples, manifestar os valores aoristo ou perfeito: 

 

quando concorrem no mesmo contexto, convergindo na construção da 

significação, geralmente, a forma simples tem valor aoristo e a forma 

composta tem valor perfeito (Campos, 2005:135).  

 

A consequência mais imediata desta visão é que a variação entre as formas 

simples e composta de passado mais-que-perfeito não se explica unicamente como uma 

questão de estilo. Como bem lembra Campos (2000), ao escolher entre uma ou outra 

forma, “[o enunciador] privilegia uma das fases associadas à realização do evento 

linguisticamente construído seja a culminância, seja o estado resultativo” (Campos, 

2000:60).  

A título de ilustração, interpretemos dois exemplos em que as formas de passado 

mais-que-perfeito concorrem, o primeiro utilizado por Campos (op. cit.), representativo 

do português arcaico, e o segundo extraído de nossa amostra do português escrito 

contemporâneo: 
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(14) ca el nom veera ali por aquelo, mas por fazer o que tiinha feito (F. Lopes, Crônica 

de D. João I, apud Campos, 2000:58). 

“Porque ele não fora lá para isso, mas para fazer o que tinha feito”  

 

(15) “Ela me contou que, como não tinha lesões aparentes, os policiais a orientaram a 

representar no 7º DP (onde registrara outro B.O. 15 dias antes), porque na ocasião 

tinha feito exame de corpo de delito. No dia seguinte, ela foi ao 7º DP e representou”, 

diz Ana Maria (Época – 10/04/2009 – Edição nº 569). 

 

Nos exemplos (14) e (15), respectivamente, as formas verbais veera e registrara 

evidenciam os valores anterior, fechado e acabado dos EsC codificados – compatíveis 

com o significado aoristo. Enquanto a forma tinha feito, em ambos os exemplos, 

focaliza a natureza resultativa do EsC, bem como as consequências que derivam de sua 

realização – valores associados ao aspecto perfeito. 

De forma semelhante ao que vimos para as formas simples e composta de 

passado, o advérbio já contribui na interpretação dos valores passado-no-passado e 

perfeito-no-passado das formas simples e composta de passado mais-que-perfeito (cf, 

por exemplo, Comrie, 1985; Squartini, 1999; Campos, 2005). Como explica Fernández 

(2008:360), “el adverbio ya ayuda a discriminar entre la interpretación de Aoristo y la 

de Perfecto, favorecendo la de Perfecto”. É o que ilustram os exemplos (16) e (17) 

extraídos, respectivamente, de nossas amostras de fala e de escrita. 

 

(16) E: Deixou o guaraná cair. Derramou em cima da mesa, derramou na roupa? 

F: Não. Na roupa, quase que derrama na roupa. Sorte que saiu na hora. Derramou em 

cima da mesa. 

E: Aí o pessoal ficou tudo olhando assim? 

F: Ah, chamou a atenção mais do pessoal que estava do lado assim porque não chamou 

muita atenção não porque o guaraná não estava muito cheio ainda, ela já tinha bebido 

muito (Amostra Censo 2000 - Falante: 02). 

 

(17) O tiroteio aconteceu quando já era grande o movimento na rua e causou pânico e 

correria (...). O Santana usado pelos bandidos era roubado e já tinha sido usado em 

vários assaltos no bairro, entre eles a uma banca de jornais na Rua Santa Clara e à loja 

Marisa da Nossa Senhora de Copacabana, de onde roubaram R$ 18 mil (Reportagem, 

JB, 23/10/02). 

 

No exemplo (16), a coocorrência do advérbio já com a forma verbal “tinha 

bebido” produz uma leitura de perfeito-no-passado. O EsC “o guaraná não estava muito 

cheio” é um estado resultante da ação anterior “já tinha bebido muito” e mantém 
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conexão com um ponto posterior no continuo temporal, como sugere o fato de o 

guaraná derramado não ter chamado muita atenção. No exemplo (17), a forma verbal 

“tinha sido usado” também apresenta valores associados ao perfeito, uma vez que o EsC 

codificado guarda conexão com o momento da enunciação, o que pode ser evidenciado 

pelo fato de o veículo usado no último assalto ter sido o mesmo já usado em outras 

ocasiões. O EsC codificado pela forma verbal “roubaram” é de natureza aorística, 

apesar da sua ambiguidade como passado simples e passado mais-que-perfeito, em 

razão da indistintividade da desinência de terceira pessoa do plural.  

Nas amostras do português brasileiro e europeu utilizadas nesta tese, constatamos 

uma forte tendência à coocorrência da forma verbal passado mais-que-perfeito 

composto com o advérbio já. No português brasileiro escrito, do total de 40 ocorrências 

de passado mais-que-perfeito em orações com o advérbio já, 38 são realizadas com a 

forma composta. De forma similar, no português europeu escrito, registramos 49 

coocorrências da forma composta de passado mais-que-perfeito com o advérbio já, 

contra apenas 04 ocorrências da forma simples de mais-que-perfeito. O contraste entre 

os valores perfeito-no-passado e passado-no-passado pode explicar, como vimos, a 

tendência de a forma composta coocorrer com o advérbio já, uma vez que este tende a 

imprimir uma leitura de perfeito resultativo à perífrase de mais-que-perfeito (cf. 

Comrie, 1985; Squartini, 1999; Campos, 2005; Fernández, 2008).  

As evidências empíricas apontadas acima reforçam a hipótese aventada por 

Campos (2005) de um possível contraste aspectual entre as formas simples e composta 

de passado mais-que-perfeito. No caso de ocorrerem no mesmo enunciado, há uma forte 

tendência de a forma simples de passado mais-que-perfeito assumir o valor de passado-

no-passado e a forma composta cumprir a função de perfeito-no-passado. 

Como já enfatizamos, nosso foco é o emprego das formas verbais passado 

simples, passado mais-que-perfeito simples e passado mais-que-perfeito composto 

codificando passado-no-passado. Por essa razão, não consideramos, para fins de 

tratamento estatístico, os casos em que as referidas formas verbais são empregadas 

indicando perfeito-no-passado.  

Assumimos que, mesmo nos contextos em que passado simples, passado mais-

que-perfeito simples e passado mais-que-perfeito composto expressam passado-no-

passado, a ocorrência de uma ou outra forma, tanto na fala como na escrita, ultrapassa 

efeitos estilísticos, sendo controlada por fatores morfológicos, semântico-discursivos e 

também sociolinguísticos, como discutiremos nos capítulos 6 e 7. 
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5. AMOSTRAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como já dissemos, este é um estudo comparativo de duas variedades do 

português, o português europeu (PE) e o português brasileiro (PB), com o objetivo de 

depreender a sistematicidade na variação entre as formas de expressão de passado-no-

passado. Este capítulo é dedicado à descrição das nossas amostras de fala e de escrita, 

representativas de cada uma dessas variedades aos procedimentos metodológicos 

utilizados para a verificação das hipóteses colocadas.   

 

5.1. Caracterização das amostras 

 

Uma das condições para garantir a validade de um estudo comparativo é a 

compatibilidade entre as amostras utilizadas. Dessa forma, fez-necessária a definição de 

critérios similares para a constituição das amostras representativas de cada uma das 

variedades em análise. Para a modalidade falada, um dos nossos objetivos era o de 

captar realizações o mais possível próximas do vernáculo. Para tanto, tomamos, como 

fonte de dados, entrevistas sociolinguísticas, que podem ser consideradas 

representativas de um registro semi-informal (ver capítulo 3) das comunidades de fala 

carioca e lisboeta, coletadas na década de 2000.  Buscando verificar o grau de extensão 

da variação em foco para a modalidade escrita monitorada das duas variedades, assim 

como a sistematicidade dos princípios a ela subjacentes, utilizamos uma amostra de 

textos extraídos de jornais e revistas portugueses e brasileiros de grande circulação.  

O corpus de português brasileiro falado reúne entrevistas sociolinguísticas que 

integram a amostra Censo 2000, organizada e disponibilizada online pelo Projeto PEUL 

(Programa de Estudos sobre o Uso da Língua).
53

 A Amostra Censo 2000 é um conjunto 

de 32 entrevistas com falantes nascidos no Rio de Janeiro, realizadas entre os anos de 

1999 e 2000, pelos membros do PEUL. Esta amostra é estratificada de acordo com as 

variáveis sociais: a- idade (7 a 14 anos, 15 a 25 anos, 26 a 49 anos e acima de 50 anos); 

b- escolaridade (1º e 2º ciclo do ensino fundamental e ensino médio); c- gênero 

(feminino e masculino). O quadro abaixo apresenta a relação dos falantes da Amostra 

Censo 2000, com suas características sociais. 

 

 

                                                             
53

 Disponível em: http://www.letras.ufrj.br/peul/  

http://www.letras.ufrj.br/peul/
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AMOSTRA CENSO 2000 

Falante Sexo Idade Escolaridade 

01-Mca Fem 9 anos Fundamental 1 

02-Raf Masc 14 anos Fundamental 1 

03-Rom Masc 14 anos Fundamental 2 

04-Rob Fem 14 anos Fundamental 2 

05-And Masc 21 anos Fundamental 1 

06-Ale Masc 19 anos Fundamental 1 

07-AdrR Fem 21 anos Fundamental 1 

08-Cris Fem 25 anos Fundamental 1 

09-Fil Masc 15 anos Fundamental 2 

10-Isa Masc 19 anos Fundamental 2 

11-Mir Fem 15 anos Fundamental 2 

12-And Fem 15 anos Fundamental 2 

13-Gla Masc 21 anos Ensino Médio 

14-Gil Fem 20 anos Ensino Médio 

15-Pat Fem 26 anos Fundamental 1 

16-Car Masc 48 anos Fundamental 1 

17-Sim Fem 17 anos Fundamental 1 

18-Luc Fem 49 anos Fundamental 1 

19-Jor Masc 37 anos Fundamental 2 

20-Rei Masc 47 anos Fundamental 2 

21-Gla Fem 33 anos Fundamental 1 

22-Ana Fem 34 anos Fundamental 2 

23-Fla Masc 26 anos Ensino Médio 

24-Adr Fem 36 anos Ensino Médio 

25-Aug Masc 54 anos Fundamental 2 

26-Man Masc 51 anos Fundamental 1 

27-Zil Fem 69 anos Fundamental 1 

28-Ter Fem 69 anos Fundamental 1 

29-Ra Masc 67 anos Fundamental 2 

30-Mar Fem 61 anos Fundamental 2 

31-Tad Masc 50 anos Ensino Médio 

32-Euc Fem 55 anos Ensino Médio 

QUADRO 05: Composição da Amostra Censo 2000  

 

Na Amostra Censo 2000, convém mencionar o número diferente de informantes 

por nível de escolaridade, com apenas 6 informantes com Ensino Médio, como mostra o 

quadro acima. 

O corpus do português europeu falado reúne entrevistas sociolinguísticas 

disponibilizadas pelo Projeto Estudo comparado dos padrões de concordância em 

variedades africanas, brasileiras e europeias (UFRJ-CLUL)
54

, coordenado pelas 

professoras Maria Antónia Mota (Universidade de Lisboa) e Silvia Rodrigues Vieira 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro). O corpus foi iniciado no ano de 2008 e a 

amostra do português continental foi concluída em 2011
55

. Esse corpus visa a 

possibilitar um estudo comparado entre variedades de Português, a fim de contribuir 

                                                             
54

 Disponível em http://www.concordancia.letras.ufrj.br/. 
55

 Apenas a Amostra Funchal ainda se encontra em construção. 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/
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para a discussão de possíveis semelhanças e particularidades nos padrões de 

organização gramatical. Esta amostra se distingue da Amostra Censo 2000, na medida 

em que compreende uma área geográfica mais ampla que não se restringe à cidade de 

Lisboa, incluindo cidades da periferia. A Amostra Censo 2000, por sua vez, se 

concentra nos diferentes bairros que integram a cidade do Rio de Janeiro. Para garantir 

maior comparabilidade entre os corpora de fala do PB e do PE, optamos por utilizar 

apenas as entrevistas
56

 de Oeiras/Lisboa (total de 22) e de Cacém (total de 21), cidade-

dormitório vizinha de Lisboa. Portanto, não constituem parte de nosso corpus de PE 

falado as entrevistas gravadas em Funchal (Ilha da Madeira). 

Em razão do baixo número de dados encontrado na Amostra do Projeto Estudo 

comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e 

europeias, incluímos no corpus do PE falado entrevistas gravadas por alunos da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esse material, que ainda não disponível 

online, reúne entrevistas coletadas na região de Lisboa, gravadas entre os anos de 2008 

e 2009: 04 entrevistas da cidade de Sintra; 05 entrevistas de Caldas da Rainha e 04 

entrevistas da localidade de Montachique. Nossa amostra de PE falado reúne ao todo, 

portanto, 56 entrevistas sociolinguísticas. Acreditamos que a diferença na extensão 

geográfica das amostras de fala do PB e do PE não chega a comprometer sua 

comparação, considerando que as amostras do PE compreendem apenas a área 

metropolitana. 

Assim como a Amostra Censo 2000, a amostra de PE falado é estratificada de 

acordo com as variáveis sexo, idade e escolaridade, embora os continuua de idade e 

escolaridade sejam recortados de forma distinta: a- idade (18 a 35 anos, 36 a 55 anos, 

acima de 56 anos); b- escolaridade (2º ciclo do ensino fundamental (6º ao 9º ano), 

ensino médio (10º ao 12º) e ensino superior). No quadro (06), apresentamos a relação 

dos informantes e suas respectivas características sociais: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56

 As entrevistas estão disponibilizadas online na página do  projeto. 
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Falante Sexo Idade Escolaridade Localidade 

OEI-A-1-H Masc 25 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-A-1-M Fem 31 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-A-2-H Masc 21 anos Ensino Médio Oeiras 

OEI-A-2-M Fem 30 anos Ensino Médio Oeiras 

OEI-A-3-H Masc 30 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-A-3-M Fem 33 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-B-1-H Masc 40 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-B-1-M Fem 38 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-B-2-H Masc 35 anos Ensino Médio Oeiras 

OEI-B-2-M Fem 40 anos Ensino Médio Oeiras 

OEI-B-3-H Masc 48 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-B-3-M Fem 37 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-C-1-H Masc 75 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-C-1-M Fem 61 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-C-2-H Masc de 56 a 75 anos Ensino Médio Oeiras 

OEI-C-2-M Fem 85 anos Ensino Médio Oeiras 

OEI-C-3-H Masc de 56 a 75 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-C-3-M Fem 72 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-B-1-M-b Fem 40 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-B-2-H-b Masc 50 anos Fundamental 2 Oeiras 

OEI-B-3-M-b Fem 40 anos Ensino Superior Oeiras 

OEI-C-1-M-b Fem 58 anos Fundamental 2 Oeiras 

CAC-A-1-H Masc 19 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-A-1-M-b Fem 25 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-A-2-H Masc 17 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-A-2-H-b Masc 30 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-A-2-M Fem 30 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-A-1-M Fem 28 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-A-3-H Masc 28 anos Ensino Superior Cacém 

CAC-A-3-M Fem 31 anos Ensino Superior Cacém 

CAC-B-1-H Masc 55 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-B-1-M Fem 45 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-B-2-H Masc 32 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-B-2-M Fem 40 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-B-3-H Masc 46 anos Ensino Superior Cacém 

CAC-B-3-M Fem 44 anos Ensino Superior Cacém 

CAC-C-1-H-b Masc 56 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-C-1-H Masc 99 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-C-1-M Fem 70 anos Fundamental 2 Cacém 

CAC-C-2-H Masc 55 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-C-2-M Fem 64 anos Ensino Médio Cacém 

CAC-C-3-H Masc 56 anos Ensino Superior Cacém 

CAC-C-3-M Fem  60 anos Ensino Superior Cacém 

And.R.F. Masc 26 anos Ensino Superior Sintra  

Rui.A.P.D. Masc 28 anos Fundamental 2 Sintra 

Mar.A.M.C. Fem de 56 a 75 anos Fundamental Sintra 

Com.B.R.J. Fem de 56 a 75 anos Fundamental Sintra 

Mon.P. Fem 22 anos Ensino Superior Caldas da Rainha 

Mar. Masc 25 anos Fundamental 2 Caldas da Rainha 

Jos.B. Masc 25 anos Ensino Superior Caldas da Rainha 

Fer.S. Masc 57 anos Fundamental Caldas da Rainha 

Fran.G. Fem 61 anos Fundamental Caldas da Rainha 

Car.A. Fem 53 anos Fundamental Montachique 

Dom.S. Masc 65 anos Fundamental Montachique 

Cel. Fem 68 anos Fundamental Montachique 

Mar.A.S. Fem 68 anos Fundamental Montachique 

QUADRO 06: Composição da amostra de fala de PE 
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No capítulo 3, já discorremos sobre algumas características particulares às 

entrevistas sociolinguísticas, que podem ser consideradas um gênero específico, em 

razão dos seus objetivos e modo de produção. Embora busquem captar o vernáculo de 

uma comunidade de fala, as entrevistas sociolinguísticas constituem, necessariamente, 

um modo de produção linguística sujeito a monitoramento. A presença de um elemento 

externo ao ambiente do falante (o entrevistador), responsável pela introdução e 

fechamento de tópicos, assim como os objetivos da entrevista resultam, 

inevitavelmente, em certo monitoramento da linguagem. No entanto, a diversificação de 

tópicos nas entrevistas sociolinguísticas contribui para a emergência de discursos que 

podem variar no grau de atenção e monitoramento linguístico.   

A base para a verificação das hipóteses centrais deste estudo no que se refere à 

modalidade falada são as amostras das comunidades de fala carioca e lisboeta. No 

entanto, foi feito um levantamento também em dois tipos de inquéritos da Amostra 

NURC-RJ: inquéritos do tipo DID (diálogo entre informante e documentador) e 

elocuções formais. Este levantamento complementar foi realizado com o objetivo de 

buscar evidências para uma possível restrição da forma de passado simples com valor 

de passado-no-passado a determinados registros de fala e a possível ocorrência da forma 

de passado mais-que-perfeito simples. 

Os inquéritos do tipo DID, disponibilizados pela Amostra Nurc-RJ, são 

entrevistas gravadas nas décadas de 70 e 90, com informantes com nível superior 

completo, nascidos no Rio de Janeiro e filhos de pais preferencialmente cariocas. Ainda 

que possam ser considerados um registro mais informal, esses inquéritos diferenciam-se 

das entrevistas sociolinguísticas disponibilizadas pelo Projeto PEUL (Amostra Censo) e 

pelo Projeto Estudo comparado dos padrões de concordância.  

Os inquéritos do Nurc tem um propósito lexical e gramatical. O interesse principal 

é levantar e delimitar o vocabulário específico de cada campo semântico. Cada inquérito 

aborda um tema específico previamente estipulado, que pode não ser necessariamente 

de interesse do entrevistado. Os temas são: cidade e comércio; casa; vestuário; 

sindicatos e cooperativas; alimentação; vida social e diversão; dinheiro, banco e 

finanças; terreno; alimentação, transporte e viagens; família, ciclo de vida, saúde; 

instituição, ensino, igreja. 

O acervo de elocuções formais da mesma Amostra Nurc-RJ, por sua vez, reúne 

um conjunto de seis aulas, cuja duração varia de 35 a 55 minutos, registradas na década 

de 70 e ministradas, principalmente, a estudantes universitários de diferentes cursos, a 
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dizer: a) aula de História sobre Revolução Francesa; b) aula de Administração sobre 

organização e método; c) aula de Direito sobre Direito do Trabalho; d) aula de Química 

para o terceiro científico; e) aula de Língua Portuguesa sobre criatividade e redação no 

nível superior de ensino; f) aula de Geografia econômica sobre Industrialização 

Japonesa.  

Para a modalidade escrita, optamos por trabalhar com gêneros do domínio 

jornalístico, considerando que exemplificam bastante bem produções linguísticas 

reguladas por maior obediência a cânones de uma norma culta. No entanto, procuramos 

diversificar esta amostra, considerando não apenas textos de gêneros distintos como 

também jornais e revistas voltados para públicos alvo distintos.  

Nosso corpus de PB escrito reúne dados de duas amostras. A primeira é a 

Amostra de Discurso Jornalístico que integra o acervo de dados do grupo PEUL. Essa 

amostra é constituída de 350 textos publicados entre agosto de 2002 e fevereiro de 2004 

e extraídos de jornais cariocas direcionados a um público-alvo diferenciado: temos, em 

uma escala, o Jornal do Brasil e O Globo, dirigidos a um público-alvo que, 

pressupostamente, domina o cânone gramatical; em um estágio intermediário, o jornal 

Extra e, por fim, o jornal Povo, de orientação popular. São oportunas algumas 

considerações sobre os jornais analisados. 

O Jornal do Brasil é um tradicional jornal brasileiro, fundado em 1891 e um dos 

mais antigos periódicos nacionais. Após uma forte crise, o jornal, em setembro de 2010, 

deixou de circular em versão impressa e hoje se denomina o primeiro jornal 100% 

digital do país.  

O Globo, fundado em 1925 e de orientação mais conservadora, é um jornal 

brasileiro sediado na cidade do Rio de Janeiro e integra as Organizações Globo, de 

propriedade da família Marinho.  

Assim como O Globo, o jornal Extra, fundado em abril de 1998, faz parte das 

empresas jornalísticas do Grupo Globo. O Globo e Extra são os jornais de maior 

tiragem na cidade do Rio de Janeiro, segundo a ANJ, sendo que O Globo é considerado 

o jornal de maior alcance no país, com média diária de circulação de 267.542 no 

período de janeiro a dezembro de 2013. 

O jornal Povo, por sua vez, focado, principalmente, na cobertura policial, é 

conhecido pela linguagem sensacionalista e pela publicação e descrição detalhada de 

crimes violentos.  
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A fim de compensar as limitações encontradas na primeira amostra (baixa 

frequência e má distribuição dos dados), foi organizada uma segunda amostra 

constituída de 110 textos coletados em revistas brasileiras, mais especificamente, no 

acervo online das revistas Época e Caros Amigos.  A primeira, lançada em 1998, pela 

Editora Globo, é uma das revistas semanais de maior circulação no país, segundo 

ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas). A segunda, lançada em abril de 

1997, é uma revista mensal da Editora Caros Amigos e caracteriza-se por desenvolver 

um jornalismo mais independente, crítico e opinativo, de orientação esquerdista. Dada a 

extensão do acervo das referidas revistas, foi necessário limitá-lo, de forma a 

compatibilizá-lo com a amostra de jornais. Restringimo-nos, assim, aos textos 

publicados no ano de 2009. 

Vale notar que a pequena diferença na data das duas amostras de escrita – textos 

publicados entre 2002 e 2004 (amostra de jornais) e no ano de 2009 (amostra de 

revistas) – não compromete a análise, visto que o intervalo de tempo que as separa não 

pode ser considerado, em princípio, efetivo na instauração de mudanças.  

Como uma das dificuldades de um estudo comparativo é a compatibilidade das 

amostras, nosso corpus de PE escrito foi organizado nos moldes da Amostra de 

Discurso Jornalístico do Português Brasileiro organizada pelo Programa de Estudo 

sobre o Uso da Língua (PEUL/UFRJ).  Foram utilizados os jornais europeus: Diário de 

Notícias e Público, direcionados a um público-alvo menos popular e equiparáveis aos 

jornais brasileiros Jornal do Brasil e O Globo. O jornal europeu Diário de Notícias, 

fundado em 1864, pertence à empresa Global Notícias, do Grupo Controlinveste Media. 

Com 150 anos, continua a ser um jornal de referência em Portugal. O jornal português 

Público, fundado em 1990 pela empresa Público Comunicação Social S.A., integra, 

desde 1991, a World Media Network, uma associação internacional de jornais de 

referência, que inclui, por exemplo, jornais como o alemão Süddeutsche Zeitung, o 

espanhol El País, o francês Libération e o italiano La Stampa. 

Direcionado a um público-alvo mais popular, analisamos textos do jornal 

português Correio da Manhã, fundado em 1979 e pertencente ao grupo Cofina. De 

caráter mais sensacionalista, equiparável, portanto, ao jornal brasileiro Povo, o Correio 

da Manhã é, de acordo com a APCT (Associação Portuguesa de Tiragem e Circulação), 

um dos jornais mais vendidos em Portugal.  

Utilizamos, ainda, textos das revistas europeias Visão e Sábado, equiparáveis às 

revistas Época e Caros Amigos, também voltadas para um público-alvo menos popular. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitung
http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Espanha)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration
http://pt.wikipedia.org/wiki/La_Stampa
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A revista Visão, lançada em março de 1993 e, atualmente, editada pela Impresa 

Publishing, pertencente ao grupo Impresa, é uma revista de publicação semanal que 

veicula informação em geral e obtém sucesso na comunidade portuguesa. A revista 

semanal portuguesa Sábado, lançada em maio de 2004, pertence ao Grupo Cofina e 

concorre com a revista Visão no mercado de revistas generalistas. Os textos das revistas 

foram selecionados aleatoriamente a cada mês. 

Em síntese, para o PB, como dito anteriormente, a amostra de escrita compreende 

um total de 350 textos de jornais e 110 textos de revistas. Para o PE, a amostra 

compreende um total de 375 textos de jornais, publicados entre 2009 e 2012, e 170 

textos de revistas, publicados no mesmo período.  

Como já explicitado anteriormente, nossa amostra de escrita das duas variedades é 

diversificada, incluindo textos de diferentes gêneros discursivos do domínio jornalístico. 

O quadro (07), a seguir, mostra a seleção de textos por gêneros discursivos e 

jornais/revistas nas duas variedades de português: 

 

QUADRO 07: Distribuição dos textos por gêneros e jornais/revistas no PB e PE 

 

Embora ideal, nem sempre a homogeneização do número de textos extraídos dos 

jornais de acordo com o gênero discursivo foi possível, por algumas especificidades dos 

GÊNEROS DISCUSIVOS POR JORNAL E REVISTA  

Jornais e 

revistas 
 

Gêneros Discursivos TOTAL 

Notícia/ 

Reportagem 

Carta 

de leitor 

Editorial Crônica Entrevista 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

O Globo 25 25 25 25 - 100 

Jornal do 

Brasil 

25 25 25 25 - 100 

Extra 25 25 25 - - 75 

Povo 25 - 25 25 - 75 

Época 25 - - - 30 55 

Caros 

Amigos 

30 - - - 25 55 

TOTAL 155 75 100 75 55 460 

PORTUGUÊS EUROPEU 

Público  25 25 25 25 25 125 

Diário de 

Notícia 

25 25 25 25 25 125 

Correio da 

Manhã 

25 25 25 25 25 125 

Sábado 30 - - 30 20 80 

Visão 30 - - 30 30 90 

TOTAL 135 75 75 135 125 545 
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jornais utilizados. Assim, no PB, o menor número de cartas e crônicas deve-se ao fato 

de que o jornal Extra não publica crônicas e de que foram excluídas as cartas do jornal 

Povo, em razão de sua publicação descontínua.  

 

5.2. Procedimentos metodológicos 

 

Como já delimitado anteriormente, este estudo focaliza uma variável que se 

realiza por diferentes variantes que, por sua vez, se apresentam de forma diferente em 

cada uma das modalidades consideradas. Essas particularidades impuseram a adoção de 

alguns procedimentos de análise mais detalhados. Dessa forma, algumas decisões, tanto 

no que se refere ao levantamento dos dados como à análise estatística, se fizeram 

necessárias, como detalhamos nas seções seguintes. 

 

5.2.1. Variável dependente: delimitação dos dados de análise  

 

Como já destacado ao longo do texto, investigamos a variação entre as formas 

verbais simples e composta de passado mais-que-perfeito e a forma de passado simples 

na localização temporal de passado-no-passado nas modalidades falada e escrita do 

português. Algumas explicações são, no entanto, necessárias no que se refere à própria 

seleção dos dados relevantes para a análise. Três pontos fundamentais precisam ser 

considerados: a) a restrição ao significado de passado-no-passado; b) a exclusão dos 

empregos de PMQPS em expressões optativas e [-realis]; c) a problemática referente à 

terceira pessoa do plural das formas verbais PMQPS e PS para fins de tratamento 

estatístico. 

Como já destacado anteriormente, a variável dependente focalizada neste estudo 

se restringe à codificação da referência temporal passado-no-passado. Uma questão já 

discutida na seção 4.2.2. é o papel dos advérbios já e ainda na atribuição de uma leitura 

de perfeito-no-passado, que, em princípio, exclui a alternância entre todas as variantes 

consideradas. Desta forma, optamos por excluir os dados em que uma forma das 

variantes coocorre com estes advérbios.  

Foram excluídos também os casos em que a forma verbal passado mais-que-

perfeito simples ocorre em construções optativas, destituído, portanto, do seu valor 

temporal, como nos exemplos (18) e (19) a seguir. 
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(18) F: Hum. E aí você... Sim! mas aí você... deve ter planos assim... 

F: Ah! 

E: ...profissionais... 

F: Sim eu... 

E: Você acha... 

F: Eu às vezes fico até achando: “Tomara que eu... seja contratada da Globo!...” (risos 

e) Aí que eu... de repente eu seja uma correspondente no exterior!... (est) Ou então até 

por aqui mesmo, porque... eu gosto. (pausa) Mas... Tomara que eu ganhe bem... (est) 

Essa é minha meta: ganhar bem, muito bem. Ter dinheiro pra fazer tudo o que eu quero, 

né? (Amostra Censo 2000 / Falante: 14). 
 

(19) E: O que aconteceria... (pausa) se você conseguisse realizar todos os seus sonhos? 

F: O que aconteceria?... 

E: Ahn. 

F: (pausa) Ah, eu acho... se eu conseguisse... que eu acho que eu... faria (hesitação) me 

sentiria realizada, né? Ainda mais porque... Eu acho que eu... não sei se eu vou 

conseguir... realizar meus sonhos, todos eles! porque se for ver a cada ano que passa 

você... tem um sonho, né? Aí quando você ati... assim, você... atinge a meta de um, 

quando você vai ver: “Ai!... Poxa!... quem dera eu viajar... pra não sei aonde.” Aí 

quando você viajar, volta: “Poxa, mas... também quem dera eu ter uma casa não sei 

aonde!” Aí quando você tem, você tá sempre cheia de sonhos, né? Mas eu acho que eu... 

me sentiria muito realizada. Uma pessoa realizada!... Estaria... muito contente. (risos) 

(Amostra Censo 2000 / Falante: 14)  
 

Pela mesma razão, foram excluídos os usos de passado mais-que-perfeito 

composto com valor irrealis, como no exemplo abaixo: 

 

(20) F: Não eu vi, eu vi é... só (mostrando no corpo) isso aqui que adormece. Mas só 

que eu estava tão nervosa que ele num deixô eu vê. Só vi o menino, quando tirô. Num 

senti nada porque adormece tudo! É horrível, é horrível! Se eu... fizesse é... uma 

cesariana, eu num tinha feito nunca mais a ligadura das trompa, porque depois que a 

pessoa liga, fica cum... cheia de problema depois (Amostra Censo 2000 - Falante: 08).  

 

Um ponto mais delicado diz respeito à forma de tratamento dos dados de terceira 

pessoa do plural, em razão da neutralização entre as desinências de PMQPS e PS para 

esta pessoa verbal. Diferentes autores (Coutinho, 1967; Brocardo, 2010; entre outros) 

chamam a atenção para o fato de que, no português arcaico, essas formas verbais 

apresentavam desinências distintas (/ã/ < -ant – /õ/ < -unt), em concordância com suas 

respectivas origens etimológicas. O passado mais-que-perfeito simples desenvolveu 

desde o latim clássico as seguintes terminações: amaverant > amarant > amaram. Já o 

passado simples percorreu a seguinte trajetória: amaverunt > amarunt > amarom > 

amaram. Porém, já no português do século XV, segundo Coutinho (op. cit.), não mais 

se estabelecia distinção entre essas formas verbais na terceira do plural. E embora seja 
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difícil determinar quanto tempo antes desse período a fusão entre -om e -am já se havia 

completado, há evidência de que teve início no século XIII. 

Coan (1997) reconhece que a interpretação entre PMQPS e PS na terceira pessoa 

do plural nem sempre é simples. Nas palavras da autora, em um exemplo como (21): 

 

(21) (...) muito sábado e muito domingo a família saiu para passear e eu ficava em casa 

estudando, pra não decepcionar nem a mim mesmo, nem aqueles que me convidaram e 

os que me elegeram. (FLP 21, L249) (Coan: 1997:47). 
 

Os verbos convidaram e elegeram poderiam ser classificados, 

indistintamente, como pretérito mais-que-perfeito simples ou pretérito 

perfeito, já que as formas são homônimas na terceira pessoa do plural 

e os tempos são intercambiáveis. Optar por uma ou outra classificação 

parece, em princípio, ser indiferente, mas não é. Não foi encontrado, 

com relação às demais pessoas do discurso, nenhum caso de pretérito 

mais-que-perfeito simples na codificação de um tempo passado 

anterior a outro, no entanto, muitas ocorrências de pretérito perfeito. 

Isso nos autoriza a considerar que as formas utilizadas no exemplo 

(16) são de terceira pessoa do pretérito perfeito e estão em variação 

com o pretérito mais-que-perfeito na codificação da função de 

anterioridade a um ponto de referência passado (Coan, 1997:47). 

 

Na Amostra Censo 2000, foi registrada apenas uma ocorrência da variante 

PMQPS (na 3ª pessoa do singular), codificando passado anterior a outro (v. ex. 22). 

Todas as demais ocorrências da forma simples de mais-que-perfeito, nas comunidades 

de fala lisboeta e carioca, limitam-se ao contexto de construções optativas, em que, -ra é 

empregado com valor modal/desiderativo.  

 

(22) F: Uma peça de teatro que eu gostei à beça... foi a da... foi (“de que”) era amador. 

Que foi até no meu colégio, que o nome era... o estranho mundo do sexo feminino; era o 

pessoal que era um ano mais velho do que eu. Eu era do primeiro ano e o pessoal era do 

segundo ano, e foi uma peça maravilhosa, sabe? Tanto que ela... quase que foi pra cartaz 

mesmo, o pessoal (“ia”) assistir, mas acabou que teve muita gente que não quis e teve 

outro grupo que queria, aí trocaram de ator, não sei quê, acabou não ficando muito 

legal, aí n... eu acho que nem foi pra frente. Mas chegara a participar de vários 

concursos assim... (“ela era...”) eu achava maravilhosa, né? (Amostra Censo 2000 - 

Falante: 14). 

 

Há, portanto, evidências que permitem generalizar às demais pessoas do discurso 

a baixa produtividade da forma simples de mais-que-perfeito. Assim, à semelhança de 

Coan (1997) para a comunidade de fala florianopolitana, interpretamos os dados de 3ª 

pessoa do plural na modalidade falada como casos de passado simples.  
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A questão da terceira pessoa do plural ganha maior relevo na escrita em que foi 

possível encontrar a variante passado mais-que-perfeito simples competindo com as 

outras duas variantes nas demais pessoas do discurso, em especial, na 3ª do singular, o 

que decorre, provavelmente, da própria natureza dos gêneros discursivos analisados.  

No tocante aos dados de terceira pessoa do plural, nossa interpretação ora por 

PMQPS ora por PS levou em consideração o contexto morfossintático e semântico-

discursivo em que as variantes estão inseridas. A forma verbal na 3ª pessoa do plural foi 

interpretada como PS nos contextos em que a localização de anterioridade no passado é 

mais facilmente apreendida, por exemplo, nos casos em que um sintagma preposicional 

de tempo ou uma forma verbal perfectiva atuam como ponto de orientação para o 

estabelecimento da referência temporal e nos casos de maior integração sintática e 

semântica entre as orações, como no exemplo (23).  

 

(23) No dia seguinte à humilhante derrota para o Vasco, os jogadores que não 

participaram da partida estiveram no campo das Laranjeiras para um jogo – treino 

contra o São Cristóvão (JB, 09/03/04). 
 

Em contrapartida, a forma verbal na 3ª pessoa do plural foi interpretada como 

PMQPS nos contextos que exigem indicação mais explícita da localização temporal do 

EsC,  a fim de dissipar possível ambiguidade com a interpretação de anterioridade ao 

momento da fala, como nos casos de orações independentes ou forma verbal de passado 

imperfeito no ponto de referência. Veja os exemplos (24) e (25), respectivamente: 

 

(24) O raciocínio da turma do PT, a respeito de CPI, foi abordado com propriedade. 

Genoino e Lula também esqueceram de apertar bem e suas máscaras caíram (JB, 

27/02/04). 

 

(25) As igrejas evangélicas neopentecostais, que surgiram e se multiplicaram a partir 

dos anos 80, com grande penetração nas periferias e cadeias, não tinham apelo para 

jovens negros em busca de identidade e sem vocação para rebanho (Época, 02/02/2009, 

edição nº559). 

 

Contudo, uma vez que a interpretação ora por PMQPS ora por PS na terceira do 

plural poderia ser influenciada pelas nossas intuições, podendo resultar em distorções 

nos resultados da análise, foram realizados dois testes. O primeiro teste teve por 

objetivo verificar a distribuição das variantes. Foram feitas duas rodadas percentuais: 

uma que incluía dados de terceira pessoa do plural e outra que os excluía. Os resultados 

são apresentados nos gráficos (01) e (02) a seguir: 
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GRÁFICO 01: Frequência geral e número de ocorrência de PMQPS, PMQPC e PS no PB 

escrito com e sem dados de 3ª pessoa do plural 

 

 

GRÁFICO 02: Frequência geral e número de ocorrência de PMQPS, PMQPC e PS no PE 

escrito com e sem dados de 3ª pessoa do plural 

 

A comparação dos resultados das rodadas mostra uma distribuição similar das 

variantes de passado-no-passado, nas duas variedades, independentemente da inclusão 

ou exclusão dos dados de terceira pessoa do plural. No português brasileiro, a forma 

verbal passado mais-que-perfeito simples é a que apresenta médias mais baixas, cerca 

de 15% nas duas rodadas, e o passado simples é a variante mais frequente. Se, 

compararmos, no entanto, os intervalos entre passado simples e passado mais-que-

perfeito composto, é possível observar um ligeiro aumento da variante composta na 

rodada que exclui os dados de 3ª do plural (20 pontos de diferença em relação à forma 
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de PS, contra 29 pontos de diferença na rodada que inclui os dados de terceira do 

plural).  

No português europeu, por sua vez, há forte concorrência entre as formas verbais 

passado simples e passado mais-que-perfeito composto nas rodadas com e sem dados de 

terceira do plural. Na rodada em que são excluídos os dados de 3ª pessoa do plural, há, 

respectivamente, um aumento de 5 pontos da forma verbal de passado mais-que-perfeito 

simples (23%) e um decréscimo de 5 pontos da forma de passado simples (37%), em 

comparação com os resultados da rodada com dados com 3ª pessoa do plural.  

O segundo teste teve por objetivo verificar regularidades ou possíveis diferenças 

nas variáveis independentes selecionadas na análise estatística. Os resultados obtidos 

através de duas análises multivariacionais distintas mostram perfeita regularidade nos 

grupos selecionados nas duas variedades em análise. Os dois testes sustentam, portanto, 

a nossa decisão de manter os dados de terceira pessoa do plural no tratamento estatístico 

da variação entre as formas de expressão de passado-no-passado.  

Um problema na abordagem deste fenômeno é a existência de “envelopes de 

variação” específicos a cada modalidade. Na fala, a variável dependente em estudo é de 

natureza binária, ou seja, instancia-se na alternância entre passado simples e passado 

mais-que-perfeito composto, em razão do quase total desaparecimento do passado mais-

que-perfeito simples com o valor de situar um EsC passado a outro também passado. Na 

escrita, no entanto, a variável dependente é de natureza ternária, dado essa modalidade 

ainda conservar a forma verbal simples de passado mais-que-perfeito indicando 

momento passado anterior a outro.    

Dado que a operacionalização de uma análise multivariacional com os programas 

GoldVarb 2001 requer uma binarização que permita identificar o efeito das diferentes 

variáveis independentes, colocou-se, para a escrita, a problemática de como lidar com 

uma variável de natureza ternária. Optamos por partir da variação entre PS e PMQPC, 

variantes presentes na fala, na tentativa de estabelecer um paralelo entre as duas 

modalidades, no que diz respeito aos contextos favorecedores ao emprego da forma 

verbal passado simples com valor de passado-no-passado no português contemporâneo. 

Em seguida, investigamos os contextos de resistência da variante passado mais-que-

perfeito simples na escrita, opondo-a a cada uma das outras duas variantes. Nesse 

momento, tomamos a forma simples de mais-que-perfeito como regra de aplicação e 

verificamos sua alternância tanto com a forma composta de mais-que-perfeito (PMQPS 

vs PMQPC) como com a forma de passado simples (PMQPS vs PS). Tal procedimento 
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nos permite identificar os grupos de fatores que operam de forma mais geral sobre a 

manutenção da variante PMQPS na escrita. 

 

5.2.2. Variáveis independentes e hipóteses  

 

No capítulo 2, destacamos o pressuposto de que a variabilidade linguística pode 

ser explicada tanto por fatores internos, estruturais, como por fatores externos à língua, 

como fatores sociais e fatores ligados a variações de registro. Considerando o 

desenvolvimento histórico de cada uma das três formas verbais em estudo, conforme 

debatido no capítulo 4, acreditamos que a variação entre passado simples, passado mais-

que-perfeito simples e passado mais-que-perfeito composto ultrapassa o nível 

puramente estilístico, envolvendo aspectos sintáticos, sobretudo semântico-discursivos 

referentes aos valores aoristo e perfeito, e, consequentemente, às funções temporo-

aspectuais perfeito-no-passado e passado-no-passado. Em consequência, a hipótese 

central que orienta esta pesquisa é de natureza semântico-discursiva. Dessa forma, como 

o valor de passado-no-passado não é próprio da forma de passado simples, mas 

motivado por razões discursivas, acreditamos que, tanto na fala como na escrita, a 

ocorrência de passado simples com valor de passado mais-que-perfeito seja circunscrita 

a determinados contextos em que marcas temporais e relações semânticas entre orações 

ofereçam as coordenadas que asseguram a interpretação temporal adequada do 

enunciado. 

Ao assumir a tese de que a variação entre as formas verbais de codificação de 

passado-no-passado é um fenômeno essencialmente semântico-discursivo, não estamos 

descartando que fatores morfológicos e sintáticos possam igualmente motivar a 

ocorrência de uma ou outra variante. Nesse sentido, esta tese procura verificar a 

correlação entre o uso das três variantes de passado-no-passado e fatores de diferentes 

níveis, alguns deles já focalizados em estudos anteriores (Coan, 1997; 2003; Martins, 

2010; 2011). 

No conjunto de variáveis morfossintáticas, são considerados os grupos de 

fatores número e pessoa verbal, paradigma verbal e tipo sintático da oração.  

A postulação da variável pessoa verbal tem por objetivo verificar a assunção 

tradicional de que a neutralização das desinências de passado simples e passado mais-

que-perfeito simples restringiria o uso dessas formas verbais, na terceira pessoa do 
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plural, favorecendo o emprego da variante composta a fim de assegurar a interpretação 

de passado-no-passado. 

A variável paradigma verbal investiga se o grau menor ou maior de 

distanciamento da forma verbal em relação ao paradigma de conjugação (isto é, a 

distinção entre verbos regulares e irregulares) exerce alguma influência no emprego das 

variantes de codificação de passado-no-passado. Relaciona-se, pelo menos até certo 

ponto, com saliência fônica, na medida em que formas verbais irregulares se 

caracterizam por maior distintividade fônica do que as regulares. A hipótese inicial em 

relação a este grupo de fatores diz respeito, principalmente, à preservação da forma 

simples de mais-que-perfeito em relação à composta. Podemos esperar uma correlação 

entre verbos irregulares e as variantes passado simples e passado mais-que-perfeito 

simples, pois, além de verbos irregulares se distanciarem de um paradigma, as formas 

simples são mais distintivas entre as pessoas do discurso do que a variante composta.  

Dado que a localização temporal de passado mais-que-perfeito, habitualmente, é 

expressa no quadro de uma oração complexa, procuramos verificar em que medida o 

tipo sintático da oração favorece a instanciação de uma ou outra variante. A hipótese 

aventada é a de que o grau mais alto de integração entre as orações favoreça o emprego 

de passado simples como passado mais-que-perfeito, em virtude da interrelação e 

dependência sintática entre ponto de referência e momento da situação.  

No conjunto de variáveis semântico-discursivas, verificamos o efeito dos 

seguintes grupos de fatores: tipo de ponto de referência, presença ou ausência de 

circunstanciadores de tempo ou temporo-aspectuais; ordenação entre situação e ponto 

de referência, tipo de processo semântico do ponto de referência, tipo de processo 

semântico do momento da situação, traço [±pontual] do verbo da situação, agentividade 

do sujeito e polaridade da oração.  

Tendo em vista que o passado mais-que-perfeito é um tempo relativo, de natureza 

anafórica, sua referência temporal apoia-se em outros elementos do contexto, ou seja, 

em um ponto de referência, que, em geral, é codificado por uma forma verbal de 

passado simples. No entanto, outras formas verbais e marcas linguísticas podem 

igualmente desempenhar essa função. A hipótese que orienta essa variável é a de que a 

natureza semântica mais ou menos precisa e delimitada do ponto de referência exerce 

influência na escolha das variantes de codificação de passado-no-passado. 

Como observa Comrie (1985), sintagmas preposicionais de localização temporal 

não apenas atuam como ponto de referência para o passado mais-que-perfeito, mas, 
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coocorrendo com a forma verbal de passado mais-que-perfeito, podem especificar, de 

forma ainda mais precisa, o tempo em que o EsC está localizado. Sendo assim, 

verificamos a possível correlação entre a variável presença ou ausência de 

circunstanciadores de tempo ou temporo-aspectuais e a instanciação das variantes de 

passado-no-passado. Nossa expectativa é a de que a coocorrência com um 

circunstanciador de tempo ou temporo-aspectual como especificador temporal da 

situação favoreça o emprego da variante passado simples com valor de passado-no-

passado, visto contribuir para localizar o tempo em que o EsC em foco está situado e 

tornar mais transparente a sua precedência temporal em relação a outro EsC passado.   

Um aspecto relacionado à variável ponto de referência é a ordenação entre ponto 

de referência e momento da situação no discurso. Para essa variável, foram 

considerados os fatores: a) sequencialidade no discurso: o EsC codificado pelo passado 

mais-que-perfeito (que é cronologicamente anterior) aparece primeiro também no plano 

do discurso, ou dizer, o momento da situação antecede seu ponto de referência passado 

no plano textual (como em, “O samba, que um dia foi corrido pela polícia porque era 

praticado por desordeiros e marginais, ganhou status dentro da nossa sociedade” (Povo, 

03/01/04)); b) contrasequencialidade no discurso: o EsC que é cronologicamente 

anterior aparece depois de seu ponto de referência no plano textual (como em: “…voltei 

a pé, pois fui assaltada por três homens” (O Globo, 23/02/04)). Partimos da expectativa 

de menor recorrência da forma de passado simples com significado de passado-no-

passado com o fator sequencialidade no discurso em razão da atuação de um princípio 

icônico de ordem sequencial. Numa perspectiva mais icônica, conforme debatido no 

capítulo 2, pode-se esperar que uma sentença como “João chegou, Maria partiu” seja 

interpretada como uma mera sequência de EsC passados, a menos que outros fatores 

intervenham na interpretação do enunciado.  

Outra variável considerada diz respeito à possível correlação entre o tipo de 

processo da situação e do ponto de referência e o uso de uma ou outra variante de 

passado-no-passado. Com base na classificação de Halliday (1994), que distingue os 

processos material, comportamental, mental, verbal, relacional e existencial, 

procuramos verificar a correlação entre o uso de uma ou outra variante de acordo com o 

tipo de processo. Nossa expectativa é a de que processos com o traço [+dinâmico], 

sobretudo os materiais, favoreçam o emprego de passado simples com significado de 

passado-no-passado.  



- 121 - 
 

 

 

No que se refere ao EsC descrito no dado variável, postulamos, ainda, a 

importância das variáveis traço [±pontual] e agentividade do sujeito. Quanto ao 

primeiro, pode-se esperar que verbos [-pontuais], em razão de sua natureza 

internamente mais complexa, desfavoreçam o uso de passado simples com valor de 

passado mais-que-perfeito. Quanto ao traço de agentividade do sujeito, acreditamos que 

seja reiterada a correlação já destacada por Coan (1997) entre passado simples e sujeito 

[-animado], necessariamente, [-agentivo].  

A variável polaridade da oração procura verificar principalmente a relevância dos 

advérbios não e nunca na ocorrência do passado simples. Considerando que orações de 

polaridade negativa se investem de maior complexidade cognitiva do que suas 

contrapartes afirmativas (cf., por exemplo, Hoosain, 1973), podemos esperar que a 

forma de passado simples com valor de tempo relativo, que também envolve maior 

complexidade, seja evitada neste contexto.  

As variáveis externas controladas se distinguem em função da modalidade 

considerada. Dado que as amostras de fala do Rio de Janeiro e de Lisboa incluem 

falantes com diferentes perfis sociais, buscamos identificar o possível efeito das 

variáveis idade, gênero/sexo e escolaridade. Considerando que o uso do passado simples 

para indicar passado-no-passado não é um fenômeno inteiramente novo na história do 

português (cf. Coan, 2003), acreditamos que a variável escolaridade mostre efeito mais 

relevante na variação entre essa forma e a variante composta de passado-mais-que-

perfeito. 

Como já admitimos no capítulo 3, variantes da fala migram para a escrita através 

de um contínuo dos gêneros discursivos. Acreditamos então que a alternância entre as 

formas verbais para codificação de passado-no-passado esteja correlacionada às 

características sócio-comunicativas, composicionais e ao grau de monitoramento dos 

gêneros.  

Além da variável gênero, é possível pressupor que as formas linguísticas em 

estudo possam apresentar um comportamento diferenciado conforme o público-alvo dos 

diferentes jornais e revistas. Dessa forma, esperamos que jornais de orientação mais 

popular (como o brasileiro Povo e o português Correio da Manhã) favoreçam a forma 

verbal não-marcada passado simples, enquanto jornais e revistas mais tradicionais e 

voltados a um público menos popular (como os jornais e revista JB, O Globo e Época, 

para o PB, e, similarmente, os jornais e revistas Diário de Notícias, Público e Visão, 

para o PE) deem preferência a formas linguísticas mais precisas/mais marcadas, em 
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especial, o passado mais-que-perfeito simples. É possível que o jornal e a revista 

brasileiros Extra e Caros Amigos e a revista portuguesa Sábado apresentem 

comportamento intermediário. 

Embora não constitua propriamente um grupo de fatores nem seja o foco desta 

pesquisa, investigamos, ainda, o auxiliar que integra a perífrase de passado mais-que-

perfeito (ter ou haver), uma vez que constitui um ponto passível de distinguir fala e 

escrita nas duas variedades linguísticas.  

Os dados de fala e de escrita coletados e analisados segundo as variáveis 

brevemente discutidas acima foram submetidos a um tratamento estatístico conforme o 

modelo variacionista, realizado com o auxílio dos programas computacionais que 

compõem o pacote Goldvarb 2001
57

. Através desses programas foi possível: a) calcular 

a frequência de cada uma das variantes que codifica passado-no-passado; b) verificar a 

distribuição dos dados de acordo com cada fator de cada variável postulada como 

relevante; c) verificar possíveis diferenças geográficas no tocante à frequência de 

ocorrência das variantes; e) mensurar o efeito relativo de cada variável independente 

sobre o fenômeno variável em estudo, o que nos possibilitou identificar as de maior 

significância estatística; f) verificar a extensão da variação nas duas modalidades e nas 

duas variedades do português e a generalidade de alguns princípios na explicação da 

variação observada; g) identificar algumas particularidades da variação na expressão de 

passado-no-passado no PB e no PE.    

Acrescenta-se que consideramos mais relevantes as análises que tomam as formas 

simples como regra de aplicação – seja o passado simples (em concorrência com o 

PMQPC, na fala e na escrita) seja o passado mais-que-perfeito simples (em competição 

com cada uma das variantes concorrentes na escrita) – pois essas formas, além de serem 

descendentes diretas de formas verbais latinas, caracterizam-se por particularizar o 

sistema verbal do português em relação ao de outras línguas românicas, como discutido 

no capítulo 4.  

À luz dos resultados obtidos nas análises multivariacionais, as variáveis 

independentes selecionadas são retomadas e debatidas de forma mais aprofundada, no 

capítulo 6, para a modalidade falada, e no capítulo 7, para a modalidade escrita. 

 

 

                                                             
57

 Para mais detalhes sobre procedimentos estatísticos possibilitados pelo Goldverb, ver Scherre 

& Naro (2003); Guy & Zilles (2007). 
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6. A VARIAÇÃO NA FALA 

 

Este capítulo é dedicado à variação entre passado simples e passado mais-que-

perfeito composto na codificação de passado-no-passado na modalidade falada das 

variedades brasileira e europeia do português. Discutimos o alcance da variação em 

cada uma dessas variedades e o efeito das variáveis selecionadas para cada uma delas.   

Antes de passarmos à discussão dos resultados, convém tecer algumas 

considerações acerca da variante passado mais-que-perfeito simples. Na amostra da 

variedade brasileira, foi registrado um único caso desta forma verbal (retomamos abaixo 

o exemplo (22), apresentado no capítulo anterior):   

 

(22) Falante: Uma peça de teatro que eu gostei à beça... foi a da... foi (“de que”) era 

amador. Que foi até no meu colégio, que o nome era... o estranho mundo do sexo 

feminino; era o pessoal que era um ano mais velho do que eu. Eu era do primeiro ano e 

o pessoal era do segundo ano, e foi uma peça maravilhosa, sabe? Tanto que ela... quase 

que foi para cartaz mesmo, o pessoal (“ia”) assistir, mas acabou que teve muita gente 

que não quis e teve outro grupo que queria, aí trocaram de ator, não sei quê, acabou não 

ficando muito legal, aí... eu acho que nem foi para frente. Mas chegara a participar de 

vários concursos assim... (“ela era...”) eu achava maravilhosa, né? (Amostra Censo 2000 

- Falante: 14). 
 

No exemplo acima, o emprego da locução verbal “chegara a participar”, na oração 

coordenativa, põe em destaque um momento particular e de relevo na trajetória da peça. 

Em outras palavras, a transição para a forma de passado mais-que-perfeito simples 

reforça o contraste entre o período de glória da peça (“chegara a participar de vários 

concursos”) antes de chegar ao fim (“acabou não ficando muito legal”, “nem foi para 

frente”)
58

.   

Na variedade europeia, pela análise da amostra da comunidade de fala lisboeta, 

que inclui falantes com escolaridade superior, foi registrada ausência da forma simples 

de passado-mais-que-perfeito.  

A ausência de falantes com ensino superior na amostra de fala carioca dificulta 

conclusões mais definitivas. Com o objetivo de buscar outras evidências para uma 

possível correlação entre a forma de passado mais-que-perfeito simples e nível de 

escolaridade, foi feita uma análise à parte com dados do Projeto NURC-RJ. Conforme 

                                                             
58

 Na seção 7.3., debatemos, mais detalhadamente, os aspectos semânticos e sintáticos, bem 

como alguns efeitos e funções discursivas relativas ao emprego da forma verbal passado mais-

que-perfeito simples no discurso escrito em contraste com a forma composta e com a forma 

verbal passado simples.  
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mencionado anteriormente, as entrevistas do Nurc-RJ são gravadas com informantes 

nascidos na cidade do Rio de Janeiro e com nível superior completo. Pudemos constatar 

também nessa amostra a ausência da forma de passado mais-que-perfeito simples, como 

já observado para a Amostra Lisboa. Há evidências, portanto, de que o desaparecimento 

da forma flexional de passado mais-que-perfeito é de ampla extensão no português 

falado e não é recuperado via ensino formal.  

Como as entrevistas do tipo DID (diálogo entre informante e documentador) 

podem ser consideradas um registro mais informal, podemos suspeitar que o emprego 

de passado mais-que-perfeito simples esteja restrito a registros orais mais formais, em 

razão do grau mais elevado de atenção e monitoramento dado ao discurso nesses casos. 

No entanto, uma análise à parte com dados do acervo de elocuções formais da mesma 

Amostra NURC-RJ permitiu encontrar as ocorrências da forma simples de passado 

mais-que-perfeito. Há três casos de PMQPS em uma aula de História para estudantes 

universitários, como ilustra o exemplo (26). Na referida aula de História, há ainda três 

casos ambíguos na terceira do plural, em razão da identidade formal com a forma de 

passado simples. Foi registrada, ainda, uma ocorrência de PMQPS em uma aula de 

administração.  

 

(26) (…) você vê, por exemplo, a Revolução Francesa. O que ela significa? Nós 

vimos... Você tem uma classe que sobe e outra classe que desce, não é isso? A 

burguesia cresceu. Ela ti/ a burguesia possuía o poder econômico, mas ela não tem 

prestígio social nem poder político. Então através desse poder econômico da 

burguesia... que controlava o comércio... que tinha nas mãos... A economia da França 

estava nas mãos da classe burguesa que crescera. Desde o século quinze, com a 

Revolução Comercial, nós temos o crescimento da burguesia. Essa burguesia quer... 

quer o poder... ela quer o poder político... e o prestígio social... Ela quer entrar em 

Versalhes. (...) Isso é uma revolução porque significa a ascensão de uma classe e a 

queda de outra. Mas qual é a classe que cai? É a aristocracia (Projeto NURC-RJ, 

Elocuções formais, Inquérito 382, Data de registro: 16/05/78, Tema: A Revolução 

Francesa). 

 

Dois aspectos podem ter contribuído para a ocorrência de passado mais-que-

perfeito simples: a) o fato de as aulas de História remeterem a EsC passados; b) o alto 

grau de monitoramento e de planejamento prévio desse tipo de discurso. Ressaltemos 

que a possibilidade dessas ocorrências nas elocuções formais deve ser interpretada com 

cautela, uma vez que essa amostra foi gravada na década de 70, ou seja, há duas 

gerações.  
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Em síntese, com base nas evidências empíricas apresentadas, podemos dizer que o 

desuso da forma verbal de passado mais-que-perfeito simples é fato e que, na fala, a 

variação entre as formas de indicação de passado-no-passado restringe-se às variantes 

passado mais-que-perfeito composto e passado simples.  

O emprego do passado simples com valor de passado mais-que-perfeito é possível 

devido à trajetória específica dessa forma no português. Como discutido no capítulo 4, 

diferentemente de outras línguas românicas em que o passado composto substituiu o 

passado simples como um passado puramente perfectivo por um processo de 

aoristização (cf. Squartini e Bertinetto, 2010), no português, o passado simples é 

altamente produtivo e pode ser empregado com o propósito mais geral de expressar 

passado perfectivo, seja anterior ao momento da fala ou a outro EsC passado.  

 Ao longo deste capítulo, destacamos os contextos favorecedores ao uso de 

passado simples com valor de passado-no-passado. Discutimos a distribuição das 

variantes passado simples e passado mais-que-perfeito composto e as motivações que 

atuam no controle da variação nas comunidades de fala carioca e lisboeta, mediante 

entrevistas sociolinguísticas da década de 2000. Ao final do capítulo, seguem algumas 

conclusões preliminares sobre a variação na fala.  

  

6.1. A variação no PB e PE falado contemporâneo 

 

A distribuição das variantes passado simples e passado mais-que-perfeito 

composto codificando passado-no-passado no português brasileiro e europeu falado 

contemporâneo é bastante similar, como mostra o gráfico 03:  

 

Gráfico 03: Distribuição geral das variantes PS e PMQPC no PB e PE falado 
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Nas duas variedades, observa-se o predomínio da forma de passado simples para 

indicação de passado-no-passado, embora com magnitude um pouco distinta. A 

comparação do intervalo entre a frequência das duas variantes nas duas variedades 

aponta maior concorrência entre as formas verbais passado simples e passado mais-que-

perfeito composto no português brasileiro, embora com uma diferença (10 pontos 

percentuais) em favor da variante passado simples. No português europeu, a variante 

passado simples é claramente a forma verbal predominante, com uma diferença de 22 

pontos percentuais em relação à variante composta. No entanto, vale mencionar que a 

variável localização é considerada estatisticamente irrelevante numa análise em que 

consideramos a variedade (PB e PE) como um grupo de fatores. Assim, há evidências 

para afirmar que nas duas variedades analisadas, a variante passado simples tende a 

suplantar a variante passado mais-que-perfeito composto na indicação de passado-no-

passado. 

Um aspecto interessante, embora não seja o foco deste estudo, diz respeito à 

regularidade entre as duas variedades no que tange ao auxiliar da perífrase de passado 

mais-que-perfeito. Como dito na introdução, são muitas as evidências de que no PB e no 

PE, o auxiliar ter se generaliza na perífrase de passado mais-que-perfeito (cf., por 

exemplo, Coan, 1997; Almeida & Callou, 2003; Martins, 2010; 2011, entre outros). Os 

dados da comunidade de fala carioca confirmam esta tendência, tendo sido registrados 

apenas 3 casos de havia + Ptp contra 43 com o auxiliar tinha. Nos dados da comunidade 

de fala lisboeta, por sua vez, constatou-se uso categórico do auxiliar tinha. Esses 

resultados trazem clara evidência para a generalização de ter na perífrase de passado 

mais-que-perfeito no português falado, tanto em sua variedade brasileira como europeia.  

 

6.2. A variação entre PS e PMQPC na fala: motivações em foco  

 

Nesta seção, discutimos as motivações que controlam a variação entre as formas 

verbais passado simples e passado mais-que-perfeito composto no português brasileiro e 

europeu falado. As variáveis selecionadas pelos programas para cada uma das 

variedades são apresentadas no quadro abaixo.  
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QUADRO 08: Variáveis selecionadas para variação entre PS e PMQPC no PB e PE falado 

 

Os resultados para as variáveis linguísticas e sociais nas duas variedades foram 

obtidos em análises separadas
59

. No quadro acima, observa-se maior generalidade para 

as variáveis tipo de ponto de referência e nível de escolaridade, comuns ao português 

brasileiro e europeu. Outras duas variáveis internas foram selecionadas especificamente 

para uma ou outra variedade: tipo sintático da oração e polaridade da oração para a 

variedade brasileira e pessoa verbal para a variedade europeia. A extensão do efeito de 

tipo de ponto de referência é favorável à nossa hipótese de que a variação entre passado 

simples e passado mais-que-perfeito composto decorre, principalmente, de fatores 

sintático-semânticos.  

Nas seções seguintes, discutimos os resultados obtidos para as variáveis arroladas 

no quadro (08), iniciando pela variável morfológica pessoa verbal. A seguir, discutimos 

os resultados obtidos para os grupos de fatores sintáticos e semântico-discursivos. Por 

fim, debatemos o papel da escolaridade sobre a variação em estudo. Nesta análise, 

colocamos em foco o uso da variante passado simples, que é, como vimos, a mais 

frequente nas duas variedades. Sempre contrapomos as duas variedades em foco, 

mesmo para as variáveis selecionadas para apenas uma delas, com vistas a depreender 

as regularidades e diferenças entre PB e PE. 

 

6.2.1. Pessoa verbal 

 

                                                             
59

 A decisão por analisar separadamente variáveis de duas dimensões inteiramente diferentes 

deve-se ao fato de que, em uma análise que investigava conjuntamente a influência de grupos de 

fatores internos e externos apenas as variáveis escolaridade e tipo sintático da oração foram 

selecionadas no PB. Esse resultado indica a supremacia da variável tipo sintático da oração sob 

a variável tipo de ponto de referência no PB falado. No PE falado, apenas os grupos de fatores 

pessoa verbal e tipo de ponto de referência foram selecionados na análise que correlacionava 

variáveis estruturais e sociais. A não seleção da variável escolaridade, neste tipo de análise, 

aponta a supremacia de variáveis linguísticas para o controle da variação em foco na 

modalidade falada do PE.  

Variáveis selecionadas para variação PS vs PMQPC  

PB falado  PE falado  

Tipo sintático da oração 

Tipo de ponto de referência 

Polaridade da oração 

Escolaridade 

Pessoa verbal 

Tipo de ponto de referência 

Escolaridade 
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Como já discutimos na seção 5.2.1., uma mudança fonológica culminou na 

neutralização entre as desinências de passado simples e passado mais-que-perfeito 

simples na terceira pessoa do plural. Portanto, formas verbais como “cantaram” e 

“beberam” são, a princípio, temporalmente ambíguas. Em razão deste fato, grande parte 

da literatura sobre as variantes de passado mais-que-perfeito está baseada na assunção 

de que, em lugar da forma simples, deve-se, necessariamente, usar a forma composta de 

passado mais-que-perfeito como meio de desfazer a ambiguidade entre duas referências 

temporais (v. Castilho, 1966; Teyssier, 1984; Brocardo, 2010, 2012). Teyssier 

(1984:211) é categórico ao afirmar que “la 3ª personne du pluriel de la forme simple 

(cantaram) n’est pas employée, à cause de l’homonymie avec la même personne du 

parfait: on dit et l’on écrit toujours tinham cantado (ou beaucoup plus rarement haviam 

cantado)”.  

Posição semelhante à de Teyssier (op. cit.) é adotada por Brocardo (2012), ao 

dizer que: 

  

 É de crer que o sincretismo observado, ainda que restrito a uma 

única forma de pessoa número, tenha determinado o aumento do uso 

da forma composta e assim contribuído para o desuso do mais-que-

perfeito simples. […] Veja-se um exemplo moderno aleatoriamente 

retirado de um corpus: “O senhor ainda vive? E o idiota contraía os 

lábios, contente com o espírito que fizera.” (Davis & Ferreira: Lima 

Barreto, Diário íntimo, séc. XX).  

 A forma simples em destaque seria, no plural, sempre 

interpretada como pretérito perfeito, logo impossível como ocorrência 

de mais-que-perfeito, caso em que obrigatoriamente ocorreria a forma 

composta (Brocardo, 2012:42). 

 

Essas afirmações estão de acordo com a hipótese funcionalista segundo a qual os 

falantes escolhem uma ou outra variante de forma que a informação seja preservada, o 

que justifica a hipótese de que a forma composta de passado mais-que-perfeito seja mais 

frequente na terceira pessoa do plural. Embora a variável pessoa verbal tenha sido 

selecionada apenas para a variedade europeia, interessantemente, os resultados obtidos 

na análise multivariacional para o PE falado bem como as frequências atestadas para a 

Amostra Censo 2000 (PB) contradizem essas intuições. A distribuição verificada na 

análise estatística mostra que, tanto na variedade brasileira como na variedade europeia, 

o uso da forma de passado simples com valor de passado-no-passado é, aparentemente, 

independente de um princípio funcional que prevê a necessidade de evitar 

ambiguidades.  
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TABELA 02: Pessoa verbal e o uso de PS no PB e PE falado 

 

Contrariando as expectativas, no português europeu, pesos relativos mais altos da 

forma de passado simples são atestados na terceira pessoa do plural (.77) e pesos mais 

baixos na primeira pessoa (.20). A distribuição do português brasileiro atesta o mesmo 

padrão, com médias muito próximas para a terceira pessoa do plural (64%) e terceira do 

singular (61%) e médias mais baixas para a primeira pessoa (39%). 

Numa primeira interpretação, esses resultados indicam que um princípio 

funcional, ligado à necessidade de preservar o significado temporal pelo emprego de 

uma forma verbal mais específica, é inoperante. O que fornece evidências adicionais 

para a posição de Labov (1987, retomado em Labov 1994) que reduz, drasticamente, a 

relevância de explicações funcionais na variação e na mudança ao elencar evidências 

negativas para a hipótese funcionalista. Segundo o autor: 

 

(...) De dez anos para cá, eu e outros pesquisadores que observamos a 

linguagem em uso temos sido bastante cépticos a respeito de 

argumentos que atribuem eficácia ao controle do significado sobre a 

língua e sobre a mudança linguística. Afirma-se frequentemente que 

os falantes levam em conta o estado informacional de seus ouvintes 

quando falam, e que, dada uma escolha entre duas alternativas, eles 

vão favorecer aquela que colocará seu significado de forma mais 

eficiente e mais efetiva. Mas, pelo que se segue, veremos que estudos 

quantitativos do uso da linguagem não confirmam este tipo de 

colocação. 

(...) Não estou afirmando que argumentos funcionais são ilusões. Mas 

veremos que a necessidade de preservar a informação é relativamente 

fraca, e pode ser suplantada por uma variedade de outros fatores 

(Labov, 1994: 549/550 [1987]). 

 

Os contraexemplos discutidos por Labov (1994 [1987]) não só minimizam a 

atuação de um efeito funcional na variação e na mudança como também colocam em 

                                                             
60

 Na tabela (02), a decisão por amalgamar os tokens de primeira pessoa do plural aos de 

primeira do singular é devido a seu baixo número de ocorrências – apenas 1 ocorrência de 1ª 

pessoa do plural no português europeu e 4 ocorrências no português brasileiro, entre elas, 

apenas 1 de passado simples.  

Pessoa verbal 
Português Brasileiro  Português Europeu  

Aplic./T. % Aplic./T. % PR 

Terceira pessoa do plural 9/14 64 24/28 85 .77 

Terceira pessoa do singular 29/47 61 26/43 60 .46 

Primeira pessoa do singular 

e do plural
60

 

13/33 39 7/21 33 .20 

TOTAL 51/94 55 57/92 61 Input: 0,67 

Sig.: 0,017 
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destaque o efeito de fatores formais, sobretudo a tendência ao paralelismo linguístico, 

ou seja, à repetição de estruturas precedentes. No entanto, como defende Scherre 

(1998), embora grande parte dos pesquisadores variacionistas assuma que o paralelismo 

linguístico é uma variável de natureza contrafuncional, a tendência a sequenciar 

variantes idênticas é de natureza funcional, podendo ser interpretada em termos do 

princípio icônico da proximidade. Retomando a autora: “entidades mais próximas 

funcional, conceptual e cognitivamente serão colocadas mais próximas (espacial ou 

temporalmente) no nível da codificação” (Scherre, 1998: 48/49). Na discussão da 

variável tipo de ponto de referência, retomaremos a discussão sobre a relevância de um 

princípio cognitivo ligado ao paralelismo para a explicação da variação. 

Convém frisar também que o uso da forma verbal passado mais-que-perfeito 

composto não serve, exclusivamente, para diferenciar o passado mais-que-perfeito 

simples do passado simples, tampouco seu emprego é obrigatório ou limita-se à terceira 

pessoa do plural, como alerta Said Ali (1964). A forma composta de passado mais-que-

perfeito pode substituir a forma simples em qualquer pessoa do discurso, 

principalmente, em se tratando da modalidade falada onde, na prática, é a única forma 

registrada, como pudemos constatar. 

Além disto, conforme discutiremos na abordagem do efeito de outras variáveis, 

não há inconveniente no emprego de passado simples com significado de passado-no-

passado desde que o contexto seja capaz de fornecer as coordenadas sintáticas e 

semântico-discursivas que auxiliam na interpretação adequada da referência temporal de 

formas verbais como “cantaram” e “saíram”.  

É preciso considerar, ainda, que, na perspectiva laboviana, função é tratada em 

termos mais estritos, coincidindo, sob certos aspectos, com significado referencial. 

Mostraremos, mais à frente, que há evidências para considerar um papel funcional da 

variação na codificação de passado-no-passado, quando consideramos o papel que as 

variantes desempenham na organização do discurso, ou seja, o contexto mais amplo em 

que elas ocorrem. 

Outra interpretação para a alta frequência da variante passado simples na fala é 

possível. Podemos suspeitar que a coincidência formal entre as terminações de passado 

simples e passado mais-que-perfeito simples na terceira do plural tenha impulsionado o 

uso de passado simples para referência de passado-no-passado. Esta expansão pode ser 

explicada em termos de extensão de uma forma não-marcada em um contexto 

discursivamente também menos saliente.  



- 131 - 
 

 

 

Com base em Benveniste (1988 [1966]), podemos dizer que, diferentemente das 

pessoas “eu” e “tu”, consideradas “legítimas” pessoas do discurso por participarem 

ativamente de sua construção, a terceira pessoa é uma “não-pessoa”, uma vez que se 

refere a um objeto localizado fora do contexto de interação direta. Em termos de 

organização discursiva, a associação entre passado simples e o membro não-marcado da 

correlação de pessoa indica que, quando empregado com valor de passado-no-passado a 

forma verbal passado simples tem grau menor de precisão e proeminência discursiva do 

que uma forma de passado mais-que-perfeito. Isso significa que, para se referir a si 

mesmo e marcar seu ponto de vista, o falante usa, mais frequentemente, uma variante 

mais marcada – nesse caso, o passado mais-que-perfeito composto –, e, para se referir a 

dita não-pessoa, o falante faz uso de uma variante menos marcada, o passado simples. 

Esta possibilidade de associação do passado simples com valor de passado-no-passado a 

contextos discursivamente menos salientes será melhor discutida na discussão de outras 

variáveis. 

 

6.2.2.  Tipo de ponto de referência 

 

Por definição, o passado mais-que-perfeito é um tempo essencialmente relativo e 

anafórico; ou seja, a referência temporal expressa por essa forma se ancora não no 

momento da fala, mas em um EsC passado, mais frequentemente outra forma verbal 

perfectiva, como no exemplo (27): 

 

a- Forma verbal perfectiva:  

(27) (...) cheguei um pouco em cima da hora, porque eu não fui sozinho (...) (Amostra 

Censo 2000 - Falante: 13). 

 

No exemplo (27), a forma verbal que atua como âncora temporal para o 

significado de passado-no-passado encontra-se em uma oração complexa. Mas essa 

forma verbal, também, pode estar localizada no período anterior, como no exemplo (28) 

abaixo. 

 

 (28) (…) eu fui assaltada aqui na esquina do meu trabalho… Eu me lembro da hora, 

porque por um acaso eu tinha acabado de olhar no relógio, porque eu achava que eu 

estava atrasada (Amostra Censo 2000 - Falante: 22). 
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Givón (1983), na sua abordagem de continuidade discursiva, considera para a 

continuidade referencial uma distância de até 20 orações para recuperabilidade do 

referente de um sintagma nominal sujeito. De forma semelhante, no tocante ao 

fenômeno em foco, o ponto de referência e o momento da situação podem estar 

sintagmaticamente próximos, como nos exemplos (27) e (28) acima, como podem estar 

separados por uma sequência de orações, caso ilustrado no exemplo (29) abaixo, 

extraído de nossa amostra de escrita do português brasileiro. Neste exemplo, o momento 

da situação “havia sido recomentado” e a forma verbal que lhe serve de ancoragem 

temporal “vetou” aparecem separados por várias orações. 

 

(29) O prefeito Cesar Maia vetou integralmente, ontem, o Projeto de Lei Complementar, 

aprovado pela Câmara Municipal em novembro e que autorizaria a regularização de 

obras de construção, modificação e acréscimos realizados sem a devida legalização, os 

chamados "puxadinhos". O prefeito justifica em seu veto, respaldado em parecer da 

Procuradoria Geral do Município, que a lei permitiria “aos mais aquinhoados 

economicamente a perpetuação das irregularidades, o que não se coaduna com o 

princípio constitucional de observância do prévio ordenamento urbano”. O prefeito 

prossegue, acrescentando que o projeto de lei contribuiria com o desequilíbrio 

ambiental. O veto havia sido recomendado pelo Ministério Público (Povo – 19/12/03 – 

Puxadinhos são vetados). 

 

Convém destacar que, na modalidade falada, a forma verbal perfectiva que atua 

como ponto de referência para a noção de passado-no-passado é, basicamente, uma 

forma verbal de passado simples. Em cada uma das variedades, foi registrada apenas 1 

ocorrência de passado mais-que-perfeito composto como ponto de referência, como no 

exemplo abaixo para o português brasileiro: 

 

(30) F: (...) acordou, pediu janta... “Mãe, quero comida.” Comeu um pacote de biscoito. 

Comeu tudo, que tinha vomitado só o cafezinho da manhã, que tinha tomado (Amostra 

Censo 2000 – Falante: 08). 

 

Além de uma forma verbal de passado simples, outros tempos e formas verbais 

podem estabelecer a ancoragem para a interpretação de passado mais-que-perfeito, tais 

como uma forma verbal de passado imperfeito do indicativo, uma forma irrealis (como 

o passado imperfeito ou mais-que-perfeito do subjuntivo ou o futuro do pretérito) ou 

mesmo uma forma infinitiva ou um infinitivo flexionado, como nos exemplos (31) a 

(34):  

 

b- Forma verbal de passado imperfeito:  
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(31) (…) a gente estava num barzinho tomando uma cerveja, eu e três amigos e mais 

umas meninas também, que tinham viajado com a gente (Amostra Censo 2000 – 

Falante: 23). 

 

c- Forma verbal irrealis: 

(32) (…) escola lá arranjou carrinha para ir buscar os alunos uma vez que tinham 

mudado a escola até pronto para que os alunos não se desviassem muito dos colegas 

pronto fizeram questão de comprar uma carrinha (Amostra Estudo comparado - Cacém 

- CAC-C-2-H). 

 

d- Forma verbal não-flexionada em tempo e modo:  

(33) Eu só sei que ela chegou em casa, nós chegamos em casa, minha mãe (hesitação) 

Andréia com um galo na cabeça, meu pai ligando para minha mãe... e falando que num 

queria mais a Andréia lá... que ela tinha xingado meu pai de tudo quanto é nome! 

(Amostra Censo 2000 - Falante: 12).  

 

e- Infinitivo flexionado: 

(34) (…) foi um bocadinho difícil de lidar com as mulheres… saber o que elas passam 

prostituição por uma coisinha… Elas fazem tudo por cinco euros… elas confessarem 

que tinham feito isto que fizeram aquilo… custáva-me um bocado ouvir as vidas delas 

(Amostra Estudo comparado - Oeiras - OEI-B-1-M-b). 

 

Como já destacado por Comrie (1985:66), advérbios temporais e sintagmas 

preposicionados de tempo também podem funcionar como ponto de referência para a 

localização de passado mais-que-perfeito. No exemplo (35) abaixo, o sintagma 

preposicional de tempo “até então” delimita a conclusão do EsC anterior “ela não tinha 

nem se preocupado” que antecede o EsC “colocar grade na janela.” 

 

f- Sintagma preposicional de tempo:  

(35) (…) ela [minha sogra] colocou [grade na janela dela], porque até então ela não 

tinha nem se preocupado (Amostra Censo 2000 - Falante: 24).  

 

Alguns comentários são necessários sobre os casos em que, na ausência de uma 

forma verbal ou de um sintagma preposicional de tempo explícitos, o ponto de 

referência para o passado mais-que-perfeito também pode ser recuperado 

inferencialmente, como ocorre em orações nas quais a forma verbal de passado mais-

que-perfeito é antecedida do operador de negação nunca, como no exemplo (36) a 

seguir: 
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(36) Entrevistador: Qual foi a emoção de jogar no Maracanã?  

        Falante: A emoção foi muita pelo seguinte, nós nunca tínhamos jogado de noite. 

Eu geralmente jogava de beque central. Porque a gente vai lateral esquerda, lateral 

direita e não, meu negócio era beque central, beque de lado, não tinha nada disso, não 

tinha nada disso que eles têm hoje aí (Amostra Censo 2000 - Falante: 16). 

 

No exemplo acima, o ponto de referência para “tínhamos jogado” é o momento 

passado posterior inferível jogamos. Essa relação inferencial é possível graças ao valor 

aspectual durativo do operador de negação nunca em contraste com o significado do 

passado mais-que-perfeito. Como vimos, o passado mais-que-perfeito requer para a sua 

localização um ponto intermediário entre o momento da fala e o EsC codificado pela 

forma verbal. Quando esse ponto passado intermediário que atua como âncora, ou ponto 

de orientação, para o passado mais-que-perfeito não está explícito no texto, é necessário 

inferir um tempo anterior ao momento da fala, mesmo que a anterioridade seja muito 

breve, como, por exemplo: “nós nunca tínhamos jogado de noite, mas jogamos”.  

Contextos em que o ponto de referência é inferível restringem o uso de passado 

simples codificando passado-no-passado. O que se justifica pelo significado base do 

passado simples, isto é, localizar um EsC como anterior ao momento da fala. Quando 

um ponto de referência não é explicitamente fornecido pelo contexto, torna-se mais 

difícil interpretar a forma de passado simples como tempo relativo. Assim, uma 

sentença como “Maria nunca foi à praia” refere-se a um intervalo temporalmente aberto 

que – na ausência de marcas contextuais que ajudem a estabelecer uma fronteira final no 

passado – a veracidade do EsC descrito pode, naturalmente, estender-se até o momento 

da fala. Apesar dessas restrições, foi encontrado, em nossas amostras de fala e de 

escrita, um único caso em que uma forma verbal de passado simples, coocorrendo com 

o advérbio nunca e na ausência de um ponto de referência explícito, pode ser 

interpretada como passado-no-passado. Vejamos o exemplo:  

 

(37) O genocídio de Srebrenica existiu porque a comunidade internacional nunca 

acreditou que fosse possível (Correio da Manhã – 16/09/2009). 

 

No exemplo (37), um fator que contribui para a interpretação da forma verbal 

passado simples “acreditou” como passado-no-passado é a relação semântica 

estabelecida entre as orações. De acordo com o princípio de temporalidade, inerente à 

noção de causalidade, causas precedem seus efeitos – ou no mínimo, não podem ser 



- 135 - 
 

 

 

subsequentes a eles (ver Paiva, 1991, 1996). Em outras palavras, no exemplo (37), há 

uma relação de causa-consequência entre os EsC no passado, de maneira que o 

genocídio é visto como uma consequência (um resultado) de um EsC anterior “nunca 

acreditou”
61

. Conforme veremos em diversos pontos à frente, o princípio de 

temporalidade, ao que tudo indica, favorece a interpretação de passado simples como 

passado-no-passado. 

 Considerando os aspectos destacados acima sobre a ancoragem pressuposta, 

podemos dizer que, praticamente, não há variação entre passado simples e as formas de 

passado mais-que-perfeito neste contexto, pois as últimas ocorrem de forma quase 

categórica, excetuando-se casos raros como o do exemplo (37). Casos de ponto de 

referência inferível, portanto, não foram considerados para fins de análise estatística. 

Há, no entanto, ocorrências em que as variantes de codificação de passado-no-passado 

coocorrem com o operador de negação nunca e possuem ponto de referência passado 

explícito. Estes casos serão retomados de forma mais detalhada na seção 6.2.4., quando 

considerarmos o efeito da variável polaridade da oração.  

Como já explicitado no capítulo 5, a hipótese que norteia a variável tipo de ponto 

de referência é a de que a variante passado simples seja favorecida, principalmente, com 

ancoragem temporal fornecida por forma verbal perfectiva (na prática, uma forma de 

passado simples) ou por um sintagma preposicional de tempo, visto que essas formas de 

ancoragem tornam mais transparente a anterioridade de um EsC a outro. Em 

contrapartida formas de passado imperfeito, irrealis e não-flexionadas em tempo e 

modo devem favorecer a variante passado mais-que-perfeito composto. Esta hipótese se 

sustenta nos seguintes aspectos: 

 

a) O passado imperfeito envolve um prolongamento temporal, uma vez que se refere a 

intervalos abertos, diferentemente de EsC perfectivos cujos intervalos são fechados e o 

EsC é visto em sua inteireza. Logo, pode-se esperar maior recorrência da variante 

composta com forma verbal de passado imperfeito, já que ela sinalizaria mais 

explicitamente que o EsC codificado ocorreu em um momento temporal anterior, 

independentemente do intervalo temporal recoberto pela forma de imperfeito;  

 

                                                             
61

 Na próxima seção, apontaremos a relevância da oração adverbial causal no uso de passado 

simples com valor de passado-no-passado.  



- 136 - 
 

 

 

b) EsC irrealis, como as formas verbais passado imperfeito e mais-que-perfeito do 

subjuntivo e futuro do pretérito, “(...) retratam situações como puramente no âmbito do 

pensamento, conhecidas apenas através da imaginação
62

” (Mithun, 1999:173 apud 

Palmer, 2001:01, tradução nossa). Uma vez que nos referimos a uma situação que não 

aconteceu de fato, cuja dimensão temporal não pode ser avaliada, o uso do passado 

mais-que-perfeito composto seria também neste caso uma estratégia que permite tornar 

a referência temporal visada pelo falante/escritor mais transparente;  

 

c) como as formas nominais são defectivas do ponto de vista da marcação modo-

temporal, exigindo assim, maior esforço na interpretação do passado simples com valor 

relativo, elas estariam correlacionadas à maior recorrência da variante composta. 

 

Os resultados da tabela (03), paralelos em PB e PE, confirmam as hipóteses 

colocadas e também tendência já apontada por Coan (1997), para a comunidade de fala 

florianopolitana:  

 

Tabela 03: Tipo de ponto de referência e o uso de PS no PB e PE falado 

 

Como esperado, forma verbal de passado simples no ponto de referência revelou-

se o contexto mais propício ao emprego de passado simples com significado de passado 

mais-que-perfeito no dado variável, apresentando pesos relativos similares no PB e no 

PE, respectivamente, (.56) e (.57). Dado que esses constituem contextos em que duas 

formas idênticas se sucedem na cadeia do discurso, não se pode descartar a 

                                                             
62

 “(...) portrays situations as purely within the realm of thought, knowable only through 

imagination” (Mithun, 1999:173 apud Palmer, 2001:01). 

Tipo de ponto de 

referência 

Português Brasileiro Português Europeu 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

Forma verbal de 

passado simples 

47/74 63 .56 41/57 71 .57 

Forma verbal de 

passado imperfeito 

4/16 25 .24 12/25 48 .33 

Forma verbal não 

flexionada 

0/3 0  2/4 50    

SPREP de tempo 0/1 0  0/2 0  

Forma verbal irrealis    0/1 0  

Infinitivo flexionado    1/3 33  

TOTAL 51/94 55 Input: 0,56 

Sig.: 0,026 

57/92 61 Input: 0,67 

Sig.: 0,017 
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possibilidade de uma interpretação em termos de paralelismo, um princípio cuja 

relevância em fenômenos de variação já foi mostrada para diferentes fenômenos 

linguísticos (Gryner 1990, Scherre 1988 entre outros). Mais especificamente para a 

variação em foco, Coan (1997) destaca a atuação desse princípio, ao constatar que, na 

modalidade falada, passado simples no ponto de referência favorece o uso de passado 

simples no dado variável.  

Embora não discordemos de uma explicação em termos de paralelismo linguístico 

– que, como veremos adiante, atua também na escrita –, aspectos fundamentais 

referentes à natureza semântica mais ou menos delimitada do momento de ancoragem 

devem ser considerados. Sendo assim, os resultados da tabela (03) confirmam nossa 

hipótese de que ponto de referência constituído por um EsC que apresenta fronteiras 

fechadas no passado torna mais transparente a interpretação do passado simples como 

indicando anterioridade no passado. 

Evidência adicional para a nossa hipótese são os baixos pesos relativos associados 

à variante passado simples com forma verbal de passado imperfeito no ponto de 

referência para as duas variedades: PB com (.25) e PE com (.33). A ausência de passado 

simples em formas verbais não flexionadas no PB e as únicas duas ocorrências no PE 

ratificam a importância da correlação entre a variante passado simples e um EsC 

aspectualmente bem definido no ponto de referência. No entanto, como discutiremos na 

seção seguinte, propriedades sintáticas e semânticas das orações também são cruciais 

para a interpretação de passado simples como passado mais-que-perfeito. 

 

6.2.3. Tipo sintático da oração 

 

Vimos, na subseção anterior, que a âncora na qual se apoia a forma de passado 

mais-que-perfeito é, preferencialmente, uma forma verbal perfectiva, mais 

frequentemente numa configuração sintática de oração complexa. Nesta subseção, 

discutimos mais detalhadamente esta interrelação, através da análise das propriedades 

sintáticas e semânticas das orações em que ocorre a codificação de um EsC anterior a 

um outro EsC que antecede o momento da enunciação. 

Tipo de oração é uma variável que já mostrou relevância estatística em outros 

estudos sobre variação linguística, em especial, variação morfossintática. Podemos citar, 

por exemplo, o estudo de Oliveira (2006) sobre a variação entre futuro perifrástico com 

o verbo ir (no presente e no futuro, respectivamente, vou cantar e irei cantar) e o futuro 
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simples (cantarei). De acordo com os resultados obtidos pela autora, a variável tipo 

sintático da oração atuou, particularmente, na escrita, mais especificamente, em 

editoriais da década de 90. Mantendo cautela devido ao número de dados, a autora nota 

que, embora não seja possível tirar conclusões mais seguras, “parece que a 

implementação do futuro perifrástico se inicia por orações dependentes, como as 

adverbiais, atingindo, a seguir, as substantivas e as relativas e, só então, se espraia pelas 

absolutas” (Oliveira, 2006:168). 

No tocante à variação entre as formas verbais passado mais-que-perfeito 

composto e passado simples, Coan (1997), com dados da comunidade de fala 

florianopolitana, também observou que a variante não-marcada passado simples é 

favorecida com orações dependentes, especialmente, orações adverbiais e relativas. Para 

a variação em questão, tendência semelhante também foi constatada por Martins (2010), 

com dados do Discurso Jornalístico do PEUL (UFRJ), da década de 2000. Os resultados 

da pesquisa apontam que orações relativas, adverbiais e principais constituem os 

contextos mais propícios ao emprego de passado simples em lugar das formas de 

passado mais-que-perfeito no português brasileiro escrito. 

Como mostram os exemplos a seguir, as variantes de passado-no-passado podem 

ocorrer em diferentes tipos de oração.  

 

a- Oração coordenada e justaposta: 

(38) D: a senhora acha que são mais complicados...? 

L: é...isto agora é ma...é agora isto a gente está sempre com medo...eu quando andei na 

escola algum dia ouvi falar nisto no bullying? ou...eu nunca ouvi falar... agora ouve-se 

muito...até crianças que se matam que ainda deu no outro dia um miudinho cá que se 

matou...com doze anos por causa...agora a escola também quer tirar as culpas...não é? 

que ele sofria dessas agressões através dos colegas (Amostra Estudo comparado - 

Cacém - CAC-B-1-M). 

 

b- Oração principal:  

(39) (…) organizei-me fui comprar barrinhas de cereais para levar para o caminho 

garrafinhas com água comprei uma mochila lá, me consegui levantar fui fazer as 

compras… comprei um fato de treino numa casa de artigos de desporto na estrada de 

Benfica e fui eu e o meu filho e fomos os dois havia dois bilhetes de avião por acaso 

passado meia hora já não havia e fomos chegamos lá, antes de irmos eu tinha 

contactado agências de viagens para arranjar alojamento para nós os dois. Estava tudo 

cheio não havia... (Amostra Estudo comparado - Cacém - CAC-C-2-M). 

 

c- Oração completiva:  

(40) F: (...) Eu fui umas... cinco vezes depois que aconteceu isso, eu ainda pensei, a 

turma que eu andava, né? “Vamos para o baile, vamos para o baile” sabe como é que, 

né? aí eu ia, né? Depois não fui mais não. Aí casei, minha filha, acabou. [E: Ficou com 
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medo também, né?] claro! Não vou não. Baile, só briga. Da outra vez... ouvi dizer que 

mataram gente lá (Amostra Censo 2000 - Falante: 08). 

 

d- Oração relativa restritiva: 

(41) E: Teve algum lugar que você foi e você gostou? Algum passeio... 

F: Ah, que me marcou assim... Teve muitos lugares, mas que me marcou assim... Gostei 

de todos, é lógico. Teve uma vez que eu saí com os meus primos aí o mais velho 

mandou eu ir lá perguntar o preço do Autorama que ele tinha comprado, aí eu fui lá, 

perguntei, o moço falou, eu não me lembro bem do preço que ele falou (Amostra Censo 

2000 - Falante: 02). 

 

e- Oração adverbial: 

(42) E: De todas essas, qual que você achou mais difícil de conseguir isenção? 

F: Mais difícil? Eu acho que foi a Rural, porque eu apesar de eu ter ido lá pedir eu não 

acreditava muito que eu ia conseguir não, porque antes eu tentei isenção e não havia 

conseguido (...) (Amostra Censo 2000 - Falante: 13). 

 

Na visão funcionalista, as diferentes formas de articulação de oração se distribuem 

em um contínuo (v., por exemplo, Lehmann, 1988; Croft, 2001; Hopper & Traugott, 

2003; entre outros). Esse contínuo, de acordo com Hooper & Traugott (2003), vai da 

parataxe (menos integrado) à subordinação (mais integrado), passando por um estágio 

intermediário, a hipotaxe, como ilustra o quadro (09), adaptado de Hopper & Traugott 

(2003:179): 

 

 Parataxe                              >                 Hipotaxe              >                     Subordinação 

(relativa independência)                 (interdependência)               (máxima dependência) 

- dependente                                      + dependente                                    + dependente 

- encaixada                                         - encaixada                                       + encaixada 

QUADRO 09: Propriedades relevantes para o cline de combinação de oração (Adaptado 

de Hopper & Traugott, 2003:179)                 

              

Na parataxe, há relativa independência entre duas ou mais orações e a relação 

semântica entre elas emerge através de inferências possibilitadas pelo contexto. O tipo 

mais básico de parataxe entre duas orações é a justaposição. Orações coordenadas são 

consideradas mais gramaticais do que orações justapostas, porque marcam 

estruturalmente uma relação gramatical por meio de um elemento conectivo.   

A hipotaxe caracteriza-se pela interdependência entre núcleo e margem. 

Construções hipotáticas fornecem uma informação parentética (clarificadora) ou as 

circunstâncias sob a qual um dado EsC acontece. Elas incluem, por exemplo, as orações 

relativas apositivas e as adverbiais.  
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Orações subordinadas representam o grau de dependência máxima entre duas 

orações, em que a oração dependente funciona como um argumento da oração matriz. 

Como exemplo de estruturas subordinadas, citam-se as orações relativas restritivas e as 

orações completivas. 

Considerando que esses tipos de oração têm propriedades sintáticas e semânticas 

distintas, podemos esperar que o grau mais alto de integração entre as orações favoreça 

a variante passado simples, uma vez que cria as condições ótimas de interrelação entre o 

ponto de referência e o momento da situação, através da maior dependência entre os 

EsC descritos. Em contraste, o grau mais baixo de integração entre as orações permite 

maior ambiguidade, pois favorece maior opacidade da relação de antecedência de um 

EsC em relação a outro que pode ser interpretada como uma mera sequência de EsC. 

Como nota Coan (1997): 

 

duas situações justapostas nas quais nenhuma relação circunstancial é 

percebida podem evidenciar cotemporalidade, assim aparece o 

pretérito mais-que-perfeito para, de imediato, demonstrar a relação de 

anterioridade. Quando as orações são ligadas por conectivos do tipo 

(e, aí), normalmente, indicam sequencialidade temporal, a fim de 

evitar tal interpretação, entra a forma marcada (Coan, 1997:136). 

  

Além disso, esperamos que oração adverbial seja um contexto crucial para o uso 

de passado simples em lugar de passado mais-que-perfeito, não apenas em razão de 

propriedade sintática [+dependente], mas também em virtude do papel semântico 

desempenhado pelas adverbiais. 

A variável tipo sintático da oração foi estatisticamente relevante apenas no 

português brasileiro, sendo, dentre as variáveis linguísticas, a primeira a ser selecionada. 

Optamos por apresentar as médias dessa variável no português europeu, a fim de 

apontar as regularidades e as assimetrias entre as duas variedades de português no que 

se refere à atuação de fatores sintáticos e semânticos. 
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TABELA 04: Tipo sintático da oração e o uso de PS no PB e PE falado 

 

Nossa hipótese é confirmada apenas pelos resultados do português brasileiro. Há 

clara e significantiva predominância de passado simples codificando passado-no-

passado em orações adverbiais (.79) em comparação a todos os demais tipos de oração. 

Pesos mais baixo são registrados, principalmente, em orações relativas restritivas (.31) e 

orações coordenadas e justapostas (.20).   

  Uma distribuição bastante distinta é observada no português europeu, em que as 

médias mais altas de passado simples são atestadas em oração matriz (80%), embora, 

neste caso, seja necessária cautela em razão do baixo número de dados. Igualmente 

favoráveis ao passado simples são as orações relativas restritivas (67%), as orações 

coordenadas ou justapostas (66%) e as orações adverbiais (60%), com índices muito 

aproximados. Os resultados mais interessantes foram observados nas orações 

completivas que apresentam a frequência mais baixa de passado simples (47%), 

contrariamente ao observado no português brasileiro.  

A tendência observada para o português contemporâneo está de acordo com 

àquela apontada por Climent (1947:267) para o Latim. Segundo o autor, o perfeito 

latino alcançava índices mais expressivos na função de passado-no-passado em se 

tratando de orações adverbiais temporais (geralmente iniciadas com ubi (onde), 

postquam (depois que)) e relativas.  

A sistematicidade no efeito das orações adverbiais, paralelo nas duas variedades, 

merece algumas considerações, principalmente no que se refere ao valor semântico por 

elas expresso. É necessário destacar que, no português brasileiro, no total de 35 

ocorrências de adverbiais, predominam as orações causais (29 ocorrências) – 

introduzidas principalmente pelo conector porque –, seguido de temporais (6 

ocorrências) – introduzidas exclusivamente pelo conector depois que. A distribuição do 

português europeu é similar: em 25 casos de orações adverbiais, há 20 ocorrências de 

Tipo sintático da oração Português Brasileiro Português Europeu 

Aplic./T. % PR  Aplic./T. % 

Oração adverbial 28/35 80 .79 15/25 60 

Oração completiva 9/16 56 .41 9/19 47 

Oração relativa restritiva 6/14 42 .31 19/28 67 

Oração matriz 3/7 42 .44 4/5 80 

Oração coordenada ou 

justaposta 

5/22 22 .20 10/15 66 

TOTAL 51/94 55 Input: 0,56 

Sig.: 0,014 

57/92   61 
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oração causal – introduzidas principalmente por porque – e 3 ocorrências de orações 

temporais – introduzidas por quando.  

A análise mais detalhada das ocorrências de orações adverbiais mostrou que a 

maioria de passado simples com significado de passado mais-que-perfeito ocorre, 

especialmente, em orações causais. Essa correlação pode ser explicada pelo princípio de 

temporalidade, mencionado no capítulo anterior, segundo o qual causas precedem seus 

efeitos. A forte associação entre tempo e causa, pragmaticamente, assegura que o EsC 

codificado na oração causal está localizado em um ponto de referência anterior no 

passado, mesmo se tratanto de uma forma verbal não específica para codificação de 

passado-no-passado, como o passado simples. Esses resultados assemelham-se aos 

obtidos por Coan (1997), para a comunidade de fala florianopolitana, que também 

atestou o favorecimento de passado simples em períodos com relação causa-efeito.  

Os resultados para as orações completivas, em direções contrárias nas duas 

variedades, também requerem uma maior reflexão. O efeito positivo deste tipo de 

oração na comunidade de fala carioca difere da tendência encontrada por Coan (op. cit.), 

para comunidade de fala florianopolitana. A autora nota forte correlação entre passado 

mais-que-perfeito composto e orações completivas e sugere que essa correlação pode 

estar relacionada ao fato de que essa estrutura sintática é usualmente ensinada como um 

contexto prototípico ao uso da forma verbal de passado mais-que-perfeito (Coan, 1997). 

Uma análise mais pormenorizada das 16 ocorrências de orações completivas, no 

português brasileiro, permite constatar a predominância de verbo dicendi (8 

ocorrências) e mental (7 ocorrências) na oração matriz a que se liga à completiva. Neste 

caso, a oração completiva realiza um discurso indireto, o que exige mudanças no tempo 

gramatical do verbo, pronomes e adjuntos de tempo e lugar. Por exemplo, se o verbo no 

discurso direto está no passado simples, deve ser transposto para o passado mais-que-

perfeito no discurso indireto. Vejamos os exemplos (43a-b) extraídos de Lapa 

(1984:203 [1933]). 

 

(43a) O José Dias contou-lhe então o seu desastre: -Fui regar a horta do Chico Gamelas; 

mas as travessas do poço estavam podres, e eu caí, bati com a cabeça numa pedra e 

estive vai-não-vai a afogar-me. Por sorte andava por ali o Firmino, que acudiu aos gritos 

e me tirou do poço. 

(43b) O José Dias contou-lhe então que fora regar a horta do Chico Gamelas; mas as 

travessas do poço estavam podres, e ele caíra, batera com a cabeça numa pedra e 
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estivera vai-não-vai a afogar-se. Por sorte andava por ali o Firmino, que acudira aos 

gritos e o tirara do poço. 

 

Sobre os exemplos acima Lapa (op. cit.) afirma que: 

 

todo o sucesso que se reproduza em discurso indirecto deve levar os 

verbos no mais-que-perfeito, porque há a noção de dois tempos 

passados: aquele em que fala ou medita a personagem, e o outro, 

anterior, em que passam os factos que refere. Quando porém a 

narração é longa, a diferença dos tempos como que desaparece e as 

duas formas podem ser empregadas. Assim, no trecho anterior, já 

podíamos escrever, no último período: “Por sorte andava por ali o 

Firmino, que acudiu aos gritos e o tirou do poço”. O emprego do 

mais-que-perfeito dá de princípio a noção dos dois tempos passados, 

depois já se dispensa, por não ser fácil para quem conta e para quem 

ouve ou lê manter essa diferenciação cronológica: tudo tende a 

esbater-se num mesmo tempo passado (Lapa, 1984:203-204 [1933]). 

  

Em síntese, o autor aponta que, em longas sequências narrativas, quando o 

significado de passado-no-passado já está assegurado no período anterior por formas 

verbais de passado-mais-perfeito (fora, caíra, batera e estivera), é possível usar o 

passado simples no período subsequente.  

Finalmente, algumas considerações são necessárias em relação às médias para o 

uso do passado simples em orações coordenadas e justapostas, especificamente, no 

português europeu. Uma análise mais apurada dos dados mostrou que, apesar da 

independência sintática das orações – em 8 dos 10 casos de PS em oração 

coordenada/justaposta –, é possível inferir uma relação de temporalidade ou causalidade 

entre dois EsC conectados no passado. Consideremos os exemplos (44), (45) e (46) 

abaixo: 

 

(44) (…) se tivesse ligado cinco minutos a consola passado: dez minutos após o 

ligamento já estava a ventoinha a trabalhar o que não é possível porque não tinha tempo 

suficiente para entrar no funcionamento das ventoinhas para arrefecer a consola (...) há 

jogos que requer como o Grande Turismo vinte e quatro horas ligadas tem que ser uma 

boa consola pra aguentar isso mas é como lhe digo tenho que colegas têm consolas 

iguais as minhas à minha não desta mas a antiga mas que nunca tiveram problemas e já 

tem consolas e tão sempre ligados aquilo foi mesmo um erro que eu vim a descobrir 

mais tarde foi um erro da Playstation houve uma falha qualquer a nível de processador 

ou qualquer coisa a nível de disco (Amostra Estudo comparado - Cacém - CAC-A-2-H-

b). 

 

(45) I- então isto tudo para contar a cena mais desagradável de toda a minha vida lá 

fomos vinte e tal pessoas o restaurante era- quase só nós e então eles também tiveram 
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muito azar ficaram numa ponta de uma mesa não havia salgados quando eles 

começavam a comer já os outros todos tinham acabado e então o que é que esta senhora 

digníssima católica praticante fez? (Amostra Estudo comparado - Oeiras - OEI B 1M). 

  

(46) L: ele não foi...não teve essa gripe...ficou por precaução...ele telefonou para 

escola... 

D: que era uma indicação do que fazer? 

L: que era o que aconselhavam logo que tivesse aqueles sintomas para não ir para 

escola... eu fiquei em casa com ele durante os dias que a médica mandou e não foi à 

escola...  telefonei para diretora de turma e disse “olhe o Francisco está assim-assim eu 

depois mando a justificação na caderneta mas ele está com febre alta, até mesmo a 

diretora de turma foi que me telefonou a dizer para ir buscar o Francisco que estava com 

febre e cheio de frio e eu fui com ele logo ao médico... ficou em casa...quando ele 

regressa à escola a professora foi uma segunda-feira que tem português a professora 

pergunta-lhe “os trabalhos de casa?” o professora não fiz porque eu tive doente... “não 

tens telémóvel? Se tu não tens telemóvel compra um” bem e manda-me um recado na 

caderneta que ele não fez os trabalhos de casa...e eu... 

D: sim e a própria diretora sabia... 

L: ...sabia e ele levou o recado na caderneta... a diretora de turma sabia... que não era a 

de português... mas ela sabia e o miúdo lhe disse (…) filho... quando eu recebo a 

caderneta vejo aquilo...eu fiquei... é assim... mesmo chateada fiquei com raiva... 

(Amostra Estudo comparado - Cacém - CAC-B-1-M). 

 

No exemplo (44), a relação de temporalidade resulta do fato de que um EsC ou 

fenômeno a ser descoberto precede sua própria descoberta. No exemplo (45), há uma 

relação de causa-consequência entre dois EsC, de maneira que o EsC “eles também 

tiveram muito azar” é entendido como o resultado de um EsC anterior, ou dizer, ter azar 

é uma consequência de ter ficado em uma má localização na mesa. No exemplo (46), há 

também uma relação temporal entre os EsC, de modo que a tomada de conhecimento 

por parte da diretora (“ela sabia”) deve-se ao fato de a mãe e o miúdo terem comunicado 

anteriormente o motivo da ausência do aluno (“ele levou o recado”, “o miúdo lhe 

disse”).  

Embora um princípio de temporalidade atue no emprego de passado simples com 

valor de passado-no-passado também no PB, seu efeito é mais transparente em orações 

adverbiais. Assim, diferentemente do PE, a relação de anterioridade no passado em 

orações sintaticamente independentes, no PB, é quase categoricamente marcada por 

uma forma de passado mais-que-perfeito. Contudo, nos raros casos em que o passado 

simples substitui o passado mais-que-perfeito em orações coordenadas/justapostas, a 

noção de passado-no-passado também é assegurada por uma relação de temporalidade 

entre os EsC relacionados, como no exemplo (47) a seguir em que a oração justaposta 

com passado simples reproduz o conteúdo da adverbial que a precede.   
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(47) F: Eu gosto muito de ver os Papaquitos, os cantores que vão cantar lá. Eu gostava 

de ver os You Can Dance mas só que eles saíram. 

E: Saíram!  

F: Saíram. 

E: Por quê? 

F: Eles saíram porque acabou o contrato. Eu acho...  acabou o contrato... Ontem eu vi 

até eles na Play House (Amostra Censo 2000 - Falante: 04). 

   

Em síntese, exemplos como (44), (45), (46) e (47) nos permitem acreditar que, 

apesar da independência sintática dessas orações, a relação semântica entre elas autoriza 

a interpretação das formas de passado simples “foi”, “houve”, “ficaram”, “levou”, 

“disse” e “acabou” como passado-no-passado. 

 

6.2.4. Polaridade da oração 

 

Na seção 6.2.2., discorremos sobre a particularidade das orações negativas, 

enfatizando principalmente seu papel desencadeador de procedimentos inferenciais 

quando uma forma de passado mais-que-perfeito coocorre com o advérbio nunca na 

ausência de um ponto de referência no discurso.   

Nesta seção, retomamos estas orações na sua oposição com as orações 

afirmativas, considerando-as em termos da variável polaridade da oração. Convém 

esclarecer, contudo, que as instâncias de passado-no-passado, neste caso, contam com 

um ponto de referência explícito. Nosso objetivo é verificar se a natureza mais marcada 

das orações de polaridade negativa, em relação às afirmativas, influencia a ocorrência 

das variantes passado simples e passado mais-que perfeito composto. Foram 

consideradas as seguintes possibilidades: 

 

a- Oração afirmativa: 

(48) Entrevistador: E você lembra como se fazia as cenas? 

Falante: Não, quando eu cheguei lá não estavam nem gravando. Estavam só os atores lá, 

mas eu nem cheguei a ver a gravação, porque a gente foi andando... desde aqui de casa 

até a praia, tudo pela praia. Pela areia. E a areia tava muito quente, todo mundo queimou 

o pé; foi um grupo grande... (Amostra Censo 2000 - Falante: 14). 

 

b- Oração negativa com o operador não: 

(49) Falante: fiz queixa só por agressão visto que não tinha sido assaltada... e acho que 

isto está cada vez  a ficar pior...portanto se a gente antigamente podia andar na rua até à 

meia noite, hoje a gente vai andar na rua sempre a olhar por cima do ombro... a ver se 

vem alguém...se vier a gente tenta-se desviar... (Amostra Estudo comparado - Cacém - 

CAC-A-1-M). 
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c- Oração negativa com o operador nunca: 

(50) E: Você já foi a delegacia? 

F: Fui essa agora por causa do telefone que tinha que dar baixa, eu tive que ir à 

delegacia para registrar, porque senão a Telefônica não aceita o registro. Para dar baixa 

no aparelho, precisa do BO, que eles chamam boletim de ocorrência. Eu tive que entrar 

na delegacia agora. Nunca tinha entrado (Amostra Censo 2000 - Falante: 22). 

 

De acordo com Givón (1993), o EsC negado tem a função não de fornecer 

informação nova, mas sim de corrigir uma crença errônea por parte do interlocutor. A 

oração afirmativa correspondente serve, portanto, para fornecer as expectativas 

background do falante ou do escritor que contribuem para a formulação do EsC negado. 

Como explica o autor (1993:189): 

 

Uma oração negativa é, de fato, feita na tácita assunção de que o 

ouvinte ou ouviu sobre, acredita, toma como certo ou, no mínimo, está 

familiarizado com a proposição afirmativa correspondente. 

A afirmativa correspondente pode ser estabelecida no discurso 

precedente como um background para uma sentença negativa (Givón, 

1993:189, tradução nossa)
63

. 

 

A fim de ilustrar melhor essa função da negação, consideremos os exemplos, a 

seguir, de orações negativas extraídas de nosso corpus de escrita: 

 

(51) A fuga continuou para as ruas que envolvem São Bento, sobretudo na Avenida D. 

Carlos I, que, percorrida ao longo dos seus cerca de 800 metros, leva até ao rio Tejo. 

Não era, porém, a altura mais indicada para o fazer. Alguns manifestantes, sempre em 

minoria e ao mesmo tempo em evidência, puxaram contentores e ecopontos para a 

estrada e atearam-lhes fogo. O lixo não tinha sido recolhido na noite anterior, e a 

combustão foi rápida, fácil de mais (Público - 15-11-12 - Quem é que atirou a primeira 

pedra). 

 

(52) Na quinta-feira, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, também ele imposto a Dilma 

Rousseff por Lula na transição de governo, foi forçado a deixar o cargo depois de várias 

declarações desastrosas sobre o executivo comandado por ela e de ter confessado que, 

nas presidenciais de Outubro passado, não votou em Dilma e sim na oposição (Sábado - 

07-08-11 - Ligação a lobista derruba Secretário da Agricultura). 

 

(53) Em janeiro de 2012, após uma derrota por 1-4 frente ao Estoril, o treinador da 

equipa da casa disse que o árbitro foi injusto, que tinha feito uma má propaganda ao 

futebol, e que não dignificou o jogo (Sábado - 10-10-12 - Uma propaganda arbitrária.). 

 

                                                             
63 “A negative assertion is indeed made on the tacit assumption that the hearer has heard about, 

believes in, is likely to take for granted, or is at least familiar with the corresponding affirmative 

proposition. The corresponding affirmative may be established explicitly in the preceding 

discourse as background for a NEG-assertion” (Givón, 1993:189). 
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Nos exemplos acima, as orações negativas descrevem EsC contrários às 

expectativas. No primeiro exemplo, a expectativa de que o lixo tenha sido recolhido não 

se realiza. No segundo exemplo, contrariamente à expectativa de que o membro de um 

governo votaria no partido do qual faz parte, o ministro votou na oposição. No terceiro 

exemplo, na opinião do treinador, o trabalho realizado pelo árbitro na referida partida 

não contribuiu para o regulamento e espírito do jogo, contrariando o que se espera do 

comportamento de um árbitro. Além de corrigir uma crença ou expectativa, orações 

negativas também podem contrastar dois EsC. Vejamos os exemplos a seguir:  

 

(54) (…) Não tinha a certeza se o nome dele estava nas listas para ir preso, por isso 

apanhou um avião para Madrid e combinou com meu tio Manel: “Vou à frente, se for 

preso foges pela fronteira”. Ligou já de Madrid: “Manel, caminho livre, o nosso nome 

não está na lista”. O meu tio Manel foi logo preso no aeroporto. O nome do meu avô 

estava na lista e não tinham visto (Sábado - Entrevista – de 19 a 25 de janeiro de 2012 

– Nº 403 - Nuno Vasconcelos, o patrão da Ongoing - Entrevista de vida com Nuno 

Vasconcelos). 

 

(55) A verdade é que a minha mãe ficou muito triste por eu não ter escrito nenhum 

poema sobre a morte do meu avô e então fez uma coisa incrível: escreveu-o ela e tentou 

convencer-me de que tinha sido eu. Por isso é que eu disse que esta história era 

traumatizante. Disse-me assim, uns dias depois: "Sabes uma coisa? Olha os versos tão 

bonitos que encontrei ali que fizeste à morte do teu avô...". "Não fui eu", disse logo. 

"Foste, foste, estavam ali no teu quarto...". A tentar convencer-me, e eu sabia muito bem 

que não tinha escrito nada. Tive um conflito com ela por causa disso (Visão - 

Entrevista - 19 de outubro de 2012 - Como se escrever fosse uma espécie de refúgio - 

Entrevista a Manuel António Pina). 

 

No exemplo (54), a oração negativa contrasta a informação de que o caminho está 

livre com o fato de o nome, na verdade, constar nas listas de procurados pela justiça. 

Em (55), contrasta-se aquilo que é afirmado pela mãe com a certeza do filho de não ter 

feito aquilo que lhe é atribuído.  

Diferentemente do operador de negação não, de natureza mais pontual, o operador 

nunca, como discutimos no capítulo anterior, nega o EsC de forma mais durativa, ou 

seja, indica que o EsC marcado por esse operador se estende por um período de tempo 

indeterminado.  

Na seção 6.2.2., em que tratamos do tipo de ancoragem da interpretação de mais-

que-perfeito, já mostramos a forte associação entre orações com o operador nunca e a 

variante composta de mais-que-perfeito, ainda que, naquele momento, estivessem em 
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pauta, especificamente, os casos de ausência, no discurso, de um ponto de referência 

passado para o qual a forma de mais-que-perfeito está ancorada.  

A restrição ao passado simples em orações negativas (seja com o operador nunca 

seja com o não) pode ser devida à natureza mais marcada dessas orações, menos 

frequentes e mais complexas estrutural e cognitivamente. Considerando a questão em 

termos de polaridade, podemos esperar que a mesma tendência se manifeste, ou seja, 

maior recorrência da variante menos marcada passado simples em orações afirmativas e 

maior ocorrência de passado mais-que-perfeito composto nas orações negativas. 

Inicialmente, consideramos, na análise da variável polaridade, as orações com o 

operador não e com o operador nunca como fatores distintos. A variável não foi 

selecionada estatisticamente em nenhuma das variedades. Contudo, no português 

brasileiro, dentre as variáveis excluídas pelo programa (etapa step down), é a que tem 

mais chances de seleção. Acreditando na relevância dessa variável, procedemos a uma 

análise multivariacional com o amálgama dos fatores oração negativa com o operador 

não e oração negativa com o operador nunca em oposição ao fator oração afirmativa. 

Polaridade da oração foi a terceira e última variável linguística selecionada na 

modalidade falada do português brasileiro, como mostram os resultados da tabela (05): 

 

TABELA 05: Polaridade da oração e o uso de PS vs PMQPC no PB e PE falado 

 

Os resultados para português brasileiro falado confirmam a hipótese aventada, já 

que o peso relativo mais alto de passado simples foi atestado em orações afirmativas 

(.55) e peso mais baixo em orações negativas (.17).  A expansão de passado simples em 

orações afirmativas pode ser explicada em termos de expansão de uma forma não-

marcada com o membro menos marcado da variável polaridade. Esses resultados estão 

de acordo com o que fora constatado para a variável pessoa verbal, uma vez que a 

variante passado simples tende a ocorrer mais frequentemente também com o membro 

não-marcado da correlação de pessoa. 

 Uma vez que nesta análise foram amalgamados os dados de não e nunca no fator 

oração negativa, convém esclarecer que, no PB, do total de 12 casos de orações 

Polaridade da oração Português Brasileiro  Português Europeu  

Aplic./T. % P.R. Aplic./T. % 

Oração afirmativa  47/82 57 .55 53/81 65 

Oração negativa  4/12 33 .17 4/11 36 

TOTAL 51/90 55 Input: 0,56 

Sig.: 0,026 

57/92 61 
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negativas, 4 ocorrências são com o operador de negação nunca, marcadas 

categoricamente com a variante passado mais-que-perfeito composto. Dos 8 casos de 

orações negativas com o operação não, 4 são com a variante não-marcada passado 

simples. De forma semelhante, no PE, do total de 11 ocorrências de orações negativas, 6 

são negativas com o operador nunca e 5 com o operador não, tendo sido registradas 

apenas 2 ocorrências da variante passado simples com cada um dos referidos 

operadores.  

A forte correlação entre orações com o operador nunca e a forma composta de 

mais-que-perfeito já foi atestada por Coan (1997), na análise da comunidade de fala 

florianopolitana. Segundo a autora:  

 

Associar o advérbio nunca ao pretérito mais-que-perfeito implica 

marcar a terminação dessa situação antes de outro tempo passado. O 

fato de o advérbio não favorecer ou pelo menos mostrar que tende ao 

uso de pretérito mais-que-perfeito pode ser justificado pelo interesse 

do informante de marcar a situação negada, enfatizando, assim, o não 

acontecimento (Coan, 1997:123). 

 

 Vista por esta perspectiva, a recorrência da forma composta nas orações 

negativas, especialmente com o advérbio nunca, desempenha importante função de 

delimitação temporal em orações às quais o advérbio imprime maior imprecisão. 

 

6.2.5. Escolaridade  

 

Em uma análise focalizando exclusivamente variáveis sociais, escolaridade foi a 

única variável relevante para o uso de passado simples como passado mais-que-perfeito 

tanto no português brasileiro como no europeu.  

Ainda que, à semelhança de Coan (op. cit.), consideremos o processo variável 

envolvendo o emprego de passado simples codificando passado-no-passado um 

fenômeno não perceptível e, portanto, não suscetível à estigmatização social e à 

prescrição sistemática, é possível que o aumento de escolaridade possa reduzir o 

número de passado simples no lugar de passado mais-que-perfeito composto. Podemos 

pressupor que falantes com níveis mais altos de escolaridade apresentam um domínio 

maior de recursos gramaticais para a precisão do que se diz. Os resultados da tabela (06) 

para a variável escolaridade confirmam nossa hipótese, embora sua interpretação 
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requeira cautela, em razão de o continuum de escolaridade ser recortado de forma 

distinta em cada uma das amostras. 

 

TABELA 06: Escolaridade e o uso de PS no PB e PE falado 

 

A tabela (06) mostra correlações paralelas entre passado simples e níveis de 

escolaridade em ambas as variedades, embora haja algumas diferenças na distribuição 

estatística observada em cada uma das variedades: falantes com maior escolarização 

empregam mais frequentemente a forma verbal passado mais-que-perfeito composto 

enquanto os com menor escolarização privilegiam o passado simples, formal verbal 

não-marcada.  

No português europeu, podemos observar uma clara diferenciação entre falantes 

com 2º segmento do Ensino Fundamental (.55) e Ensino Médio (.64), que apresentam 

pesos relativos similares favorecendo o passado simples, e falantes com ensino superior 

(.20), que destoam bastante.   

No português brasileiro, por sua vez, há uma fronteira entre falantes com 1º 

segmento do Ensino Fundamental (.69) – que apresentam índices mais altos de passado 

simples – e falantes com 2º segmento do Ensino Fundamental (.40) e Ensino Médio 

(.33) – grupos em que o emprego da forma verbal passado simples decresce 

significativamente.  

A ausência de falantes graduados na amostra de português brasileiro dificulta 

conclusões mais seguras. Apesar disso, os resultados apresentados na tabela (06) 

sugerem que o emprego de passado simples em lugar de passado mais-que-perfeito 

composto é influenciado pelo nível de escolaridade do falante.  

Como já apontaram Silva & Paiva (1996), mesmo fenômenos linguísticos que não 

são diretamente focalizados no programa escolar – como a concorrência entre o 

pronome nós e a forma a gente, a variação entre os pronomes seu e dele na terceira 

Escolaridade  
Português Brasileiro Português Europeu 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

1º segmento de Ensino 

Fundamental 

30/41 73 .69    

2º segmento do 

Ensino Fundamental 

9/20 45 .40 27/40 67 .55 

Ensino Médio 12/33 36 .33 24/32 75 .64 

Ensino Superior    6/20 30 .20 

TOTAL 51/94 55 Input: 0,54 

Sig.: 0,006 

57/92 61 Input: 0,64 

Sig.: 0,006 
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pessoa e, podemos acrescentar, a variação entre as formas verbais passado simples e 

passado mais-que-perfeito – podem se revelar condicionados pela variável escolaridade, 

tal como aqueles fenômenos que são sistematicamente ensinados e corrigidos, como 

concordância nominal ou verbal. Segundo as autoras, “encontra-se a explicação da 

influência da escola nesses casos pelo fato de os pronomes seu e nós serem as formas 

utilizadas na escrita, que, por sua vez, é a modalidade em que a escola mais se fixa” 

(Silva & Paiva, 1996:344). 

Ainda que o emprego de passado simples como passado mais-que-perfeito não 

seja alvo de correção sistemática por parte dos professores, essa forma verbal, como 

temos enfatizado, não dispõe do mesmo estatuto referencial que as formas de passado 

mais-que-perfeito para codificação de passado-no-passado. Assim, uma possível 

explicação para a redução do uso de passado simples entre falantes com maior 

escolarização pode advir das especificidades comunicativas das formas verbais em 

alternância no que se refere ao grau de precisão semântica e de saliência discursiva.  

Podemos pressupor que falantes com níveis mais elevados de escolaridade 

apresentem maior grau de letramento, isto é, dominem um conjunto maior e mais 

complexo de recursos linguísticos, sobretudo um conjunto de práticas sociais ligadas à 

leitura e à escrita. Nesse sentido, é possível que falantes mais escolarizados se 

apropriem de formas linguísticas mais precisas como a de passado mais-que-perfeito, 

como forma de explicitar e/ou marcar seu ponto de vista no discurso. É o que sugere, 

por exemplo, o resultado do cruzamento entre as variáveis escolaridade e pessoa verbal: 

no PE, 5 das 14 ocorrências de PMQPC com falantes com ensino superior ocorrem 

categoricamente na 1ª pessoa. No PB, 11 das 21 ocorrências de PMQPC com falantes 

com mais alto nível de escolaridade também ocorrem na 1ª pessoa do discurso.   

 

6.3. Conclusões parciais 

 

A análise da modalidade falada do português europeu e brasileiro impõe, antes de 

qualquer coisa, a conclusão de que o desaparecimento da forma verbal de passado mais-

que-perfeito simples parece ser irreversível. Logo, podemos assumir que, na fala, não há 

regra variável, em termos de tempo gramatical, uma vez que a forma simples deixou de 

ser usada em proveito da forma composta de passado mais-que-perfeito.  

A produtividade da forma verbal passado simples com interpretação de passado-

no-passado, garantida com o auxílio do contexto, levou-nos, no entanto, à identificação 
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e à delimitação dos condicionamentos que permitem tal uso, que, ao que tudo indica, 

sempre esteve disponível na história da língua, mesmo antes do advento de formas 

verbais específicas para codificação desta referência temporal.  

Uma vez que a interpretação de passado simples como passado-no-passado é 

conferida pelo contexto, fez-se necessário mapear não apenas os índices contextuais 

propícios à emergência deste significado como também os contextos de restrição ao uso 

de passado simples com valor de passado mais-que-perfeito. Assim, a interpretação do 

passado simples como passado-no-passado é bloqueada em contextos em que não há 

variação entre passado simples e passado mais-que-perfeito – casos em que o ponto de 

referência para noção de passado-no-passado é inferível e casos de orações 

independentes em que não é possível inferir uma relação semântico-pragmática de 

temporalidade e/ou causalidade entre os EsC. 

Nas duas variedades analisadas, pudemos constatar que o emprego de passado 

simples com valor de passado-no-passado é regulado por um conjunto de motivações 

semânticas e discursivas. Destacaram-se como variáveis mais relevantes para o controle 

de passado simples com interpretação de passado mais-que-perfeito: pessoa verbal, tipo 

de ponto de referência, tipo sintático da oração, polaridade da oração; todas, em alguma 

medida, relacionadas à busca de expedientes para caracterizar a anterioridade-da-

anterioridade, que não se encontra marcada no passado simples em si. 

Embora a hipótese mais óbvia para o uso da variante composta esteja relacionada 

à neutralização entre as desinências de passado simples e passado mais-que-perfeito 

simples na terceira pessoa do plural, a análise forneceu fortes evidências de que a 

variação em foco ultrapassa a necessidade de precisar o significado temporal por meio 

de uma forma verbal mais transparente. Atestamos, em ambas as variedades, 

significativa recorrência de passado simples com valor de passado-no-passado na 

terceira pessoa, em especial, na terceira pessoa do plural. Ao que tudo indica, essa 

particularidade, associada ao desuso de passado mais-que-perfeito simples na fala, longe 

de restringir o emprego de passado simples, pode ter contribuído para seu uso com 

significado de passado mais-que-perfeito.   

Os resultados para as variáveis tipo de ponto de referência e tipo sintático da 

oração mostram que há, sim, motivações semânticas e funcionais na utilização do 

passado simples com valor de passado mais-que-perfeito. Tanto no português brasileiro 

como no português europeu falado, pôde ser constatada a predominância de uma forma 

verbal perfectiva como âncora que assegura a interpretação do passado simples como 
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passado-no-passado. Tal recorrência pode ser explicada pelo fato de que EsC passados 

com fronteiras fechadas e vistos em sua inteireza como ponto de referência criam as 

condições ótimas para a interpretação da variante passado simples como passado-no-

passado. 

Em certa medida, esta predominância de passado simples como ponto de 

referência se reflete na tendência de que a configuração estrutural mais favorável ao uso 

do passado simples com valor de passado-no-passado são as orações dependentes 

(completivas e relativas restritivas) e hipotáticas (adverbiais). Destaca-se, 

principalmente, a recorrência do passado simples nas orações adverbiais causais, o que 

pode ser explicado não apenas em termos das suas propriedades sintáticas, mas, 

sobretudo, das suas propriedades semânticas. À relação de causalidade subjaz um 

princípio de temporalidade que prevê a antecedência da causa aos seus efeitos. Esse 

pressuposto, semântico-pragmático por natureza, permite assegurar a interpretação da 

forma de passado simples. Uma evidência adicional para a importância desse princípio 

no emprego de passado simples como passado-no-passado é a extensão dessa forma 

verbal também para orações coordenadas e justapostas ligadas por uma relação 

semântica de causa-efeito.  

A conjugação de propriedades dos contextos (como terceira pessoa, oração 

dependente e oração afirmativa) mais favoráveis à forma verbal não-marcada passado 

simples codificando passado-no-passado conduz à conclusão, ainda que preliminar, de 

que essa forma é privilegiada em contextos, geralmente, associados a grau menor de 

proeminência discursiva.  

Pudemos constatar, ainda, que a alternância entre as formas verbais passado 

simples e passado mais-que-perfeito composto, um fenômeno pouco percebido e, 

consequentemente, não susceptível de prescrição gramatical, é, como esperado, pouco 

sensível ao controle de variáveis sociais. Foram identificadas correlações relevantes 

apenas com a variável nível de escolaridade, com redução de passado simples entre 

falantes com grau de instrução mais elevado. É possível que a preferência pela forma 

verbal de passado mais-que-perfeito por falantes mais escolarizados seja uma 

consequência de um progressivo domínio de recursos linguísticos mais precisos via um 

gradual processo de letramento. 
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7. A VARIAÇÃO NA ESCRITA  

 

Este capítulo focaliza a variação entre as formas de expressão de passado-no-

passado na modalidade escrita do português brasileiro e europeu. Como já destacado, a 

escrita das duas variedades preserva a forma simples de passado mais-que-perfeito, o 

que instaura então uma variação entre três variantes: passado simples, passado mais-

que-perfeito composto e passado mais-que-perfeito simples. 

Este capítulo está dividido em três partes. Na primeira, comparamos e discutimos 

o quadro de variação observado na fala com o da escrita, tendo em vista a distribuição 

das variantes no português brasileiro e europeu. Em seguida, concentramo-nos, 

especificamente, na variação entre passado simples e passado mais-que-perfeito 

composto, a fim de estabelecer um paralelo entre fala e escrita no tocante às motivações 

que controlam a variação. Por fim, focalizamos os contextos de resistência da variante 

passado mais-que-perfeito simples em competição com cada uma das outras duas 

variantes: passado mais-que-perfeito composto e passado simples.  

Duas hipóteses orientam esta análise: a primeira é a de que as motivações que se 

mostraram atuantes para o controle da variação na fala sejam operantes igualmente na 

escrita no que tange à variação entre as formas verbais passado simples e passado mais-

que-perfeito composto. A segunda hipótese é a de que a escolha pela forma simples ou 

composta de passado mais-que-perfeito não se deve meramente a fatores estilísticos, 

como assinalam alguns autores (p. ex., Castilho, 1966:147; Alves, 1993:7), mas, ao 

contrário, é motivada por aspectos semânticos e discursivos.  

  

7.1. Distribuição das variantes PMQPS, PMQPC e PS no PB e PE escrito 

 

No gráfico (04), apresentamos a distribuição geral das formas verbais de 

codificação de passado-no-passado no português brasileiro e europeu escrito. A seguir, 

retomamos o gráfico (03), referente à distribuição dessas variantes na fala, a fim de 

estabelecer uma comparação entre as duas modalidades nas duas variedades do 

português.  
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GRÁFICO 04: Distribuição das variantes PMQPS, PMQPC e PS no PB e no PE escrito 
 

A distribuição do gráfico (04) mostra que a incidência da forma PMQPS nos 

textos de mídia impressa não é negligenciável, principalmente no PE, confirmando a 

afirmação de alguns autores quanto à restrição dessa forma de expressão de passado-no-

passado a registros escritos. Observemos, no entanto, que ela é significativamente 

menos frequente do que as demais. Conforme veremos na seção 7.2.7., para a variação 

entre PS e PMQPC, e na seção 7.3.6., que focaliza a variante PMQPS, a distribuição 

geral das variantes na escrita se relativiza em função do tipo de jornal e revista e do 

gênero discursivo. 

 O gráfico acima mostra, portanto, a recorrência muito mais significativa das 

variantes PMQPC e PS nas duas variedades, embora com magnitude um pouco distinta 

da forma de PS. Esta variante também apresenta incidência ligeiramente diferente na 

modalidade falada das duas variedades, como mostra o gráfico (03):  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de dados de PMQPS:       79      115  

Nº de dados de PMQPC:     148      253 

Nº de dados de PS:                 298      261 

Total:         525      629 
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Nº de dados/PMQPC          43             35 

Nº de dados/PS                  51             57 

Total:       94              92 

GRÁFICO 03: Distribuição geral das variantes PS e PMQPC no PB e PE falado 

 

A comparação das médias gerais das variantes passado simples e passado mais-

que-perfeito composto mostra que há diferenças entre fala e escrita tanto no português 

brasileiro como no europeu. Como vimos no capítulo 6, os resultados para a modalidade 

falada do português brasileiro apontam maior concorrência entre passado simples e 

passado mais-que-perfeito composto no PB do que no PE. No português brasileiro, a 

diferença entre essas duas variantes é de 10 pontos percentuais, com maior incidência 

do passado simples (55%). Diferentemente do que se pode esperar, na escrita 

contemporânea do PB, esta variante ganha ainda mais terreno, destacando-se como a 

forma mais produtiva de codificação de EsC anterior no passado (57%) em relação a 

(28%) para PMQPC e apenas (15%) para PMQPS.   

No português europeu, o passado simples predomina significativamente na fala 

(61%), mas perde espaço, na escrita, (40%), devido à competição com o passado mais-

que-perfeito composto, que apresenta índices equivalentes (42%).  

As duas variedades se distinguem, portanto, na forma como se configura a 

distribuição das variantes PMQPC e PS, ainda que se aproximem na recorrência de 

passado simples com função de passado mais-que-perfeito.  

Algumas considerações são pertinentes em relação ao auxiliar (ter ou haver) da 

perífrase de passado mais-que-perfeito. Na fala, tanto no português brasileiro como no 

europeu, o auxiliar ter é a forma predominante na perífrase de passado mais-que-

perfeito. Contudo, na escrita, as duas variedades diferenciam-se em relação à expansão 

desse auxiliar. O português europeu caracteriza-se pela generalização do auxiliar ter na 

perífrase de mais-que-perfeito na modalidade escrita. Na amostra de discurso 

jornalístico, do total de 246 ocorrências de passado mais-que-perfeito composto com 
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auxiliar explícito, são registrados 237 casos da combinação tinha + particípio passado, 

contra apenas 9 ocorrências do auxiliar haver, que ocorrem quase exclusivamente no 

gênero notícia/reportagem de jornais e revistas de orientação menos popular. As 9 

ocorrências da perífrase havia + particípio passado, no PE escrito, encontram-se 

distribuídas da seguinte forma: a) 3 ocorrências no jornal Diário de Notícias (2 em 

notícia/reportagem, 1 em editorial); b) 1 ocorrência em editorial do jornal Público; c) 2 

ocorrências em notícias/reportagens de cada uma das revistas europeias Visão e Sábado; 

d) 1 ocorrência em notícia/reportagem do jornal Correio da Manhã. 

Há indicações de que o português brasileiro escrito preserva o auxiliar haver de 

forma mais significativa do que o português europeu. Embora a perífrase de passado 

mais-que-perfeito com o auxiliar ter (85 ocorrências do total de 145 casos de PMQPC 

com auxiliar explícito) seja significativamente mais recorrente, o número de perífrases 

de mais-que-perfeito com haver (60 ocorrências) é mais expressivo do que no PE. A 

tabela (07) abaixo apresenta a distribuição dos auxiliares ter e haver na perífrase de 

passado mais-que-perfeito conforme os diferentes gêneros e jornais e revistas 

brasileiros:  

 

       Tipo de auxiliar da perífrase  

Gêneros e tipo de jornal ou revista 

Havia + PP Tinha + PP TOTAL
64

 

Ocorrências Ocorrências 

Notícias/reportagens da Época 16 13 29 

Entrevista da Época 8 32 40 

Entrevistas da Caros Amigos 7 17 24 

Notícias/reportagens da Caros Amigos 12 7 19 

Cartas d’O Globo  5 2 7 

Crônicas d’O Globo  2 5 5 

Notícias/reportagens do Extra 4 - 4 

Notícias/reportagens do JB - 3 3 

Editoriais do Extra 2 - 2 

Notícias/reportagens d’O Globo 2 - 2 

Notícias/reportagens do Povo 1 2 3 

Editoriais d’O Globo  - 2 2 

Editoriais do Povo 1 - 1 

TOTAL 60 83 143 

TABELA 07: Distribuição de ter e haver na perífrase de passado mais-que-perfeito de 

acordo com a variável jornal/gênero discursivo
65

 

 

                                                             
64

 Foram encontrados também 5 casos de passado mais-que-perfeito composto com auxiliar não 

explícito no PB. 
65

 Não foram encontrados casos da variante passado mais-que-perfeito composto em editoriais, 

cartas do leitor e crônicas do Jornal do Brasil e também nas crônicas do jornal Povo. 
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Apesar do desequilíbrio na distribuição dos dados da tabela (07), é possível tecer 

algumas considerações interessantes. O uso da perífrase de passado mais-que-perfeito 

com o auxiliar haver é, notavelmente, mais recorrente no gênero notícia/reportagem. O 

auxiliar haver (16 ocorrências) concorre com o ter (13 ocorrências) em 

notícias/reportagens da revista Época e predomina em notícias/reportagens da revista 

Caros Amigos (12/19). Embora o pequeno número de dados não autorize conclusão 

mais definitiva, o auxiliar haver ocorre categoricamente em notícias/reportagens dos 

jornais Extra (4 ocorrências) e O Globo (2 ocorrências). Particularizam-se as 

notícias/reportagens do JB, pelo uso categórico do auxiliar ter. 

Em alternativa, o emprego de passado mais-que-perfeito composto com o auxiliar 

ter predomina no gênero entrevista, tanto da revista Época (32/40 ocorrências) como 

Caros Amigos (17/24 ocorrências).  

Se admitirmos que a perífrase de passado mais-que-perfeito com o auxiliar haver 

é mais antiga (Mattos e Silva, 2001:40), podemos dizer que o português brasileiro se 

investe de um caráter mais conservador em comparação com o português europeu. Tal 

constatação revela-se interessante, uma vez que, em geral, em oposição ao PE, a 

tendência é a de que o PB seja mais inovador na morfossintaxe.  

Passemos à discussão dos fatores condicionantes à variação entre passado simples 

e passado mais-que-perfeito composto na escrita das duas variedades. 

 

7.2. Variação entre PS e PMQPC no PB e PE escrito: motivações em foco 

 

As motivações linguísticas que atuam no controle da variação entre passado 

simples e passado mais-que-perfeito composto são bastante regulares nas duas 

variedades, destacando-se, principalmente, a relevância sistemática de três variáveis: 

pessoa verbal, tipo de ponto de referência e tipo sintático da oração, também atuantes na 

modalidade falada. Acrescenta-se a relevância da variável tipo de jornal e revista, como 

resume o quadro 10. 
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QUADRO 10: Paralelo entre fala e escrita na variação entre PS e PMQPC no PB e PE 

 

Ainda que, na escrita, algumas variáveis linguísticas tenham sido selecionadas 

especificamente para uma ou outra variedade (como a variável traço [±pontual], para o 

PB, e as variáveis polaridade da oração e tipo de processo do ponto de referência, para o 

PE), parece haver mais convergência do que divergência no tocante aos 

condicionamentos para o uso de passado simples com valor de passado mais-que-

perfeito nas duas variedades. Todas as variáveis selecionadas relacionam-se à busca de 

expedientes sintáticos e semânticos para marcação da anterioridade-da-anterioridade.  

Nas seções seguintes, discutimos os resultados para as variáveis relacionadas no 

quadro (10). Visando a traçar um paralelo entre fala e escrita, focalizamos 

primeiramente os resultados para as variáveis comuns às duas modalidades – isto é, 

pessoa verbal, tipo de ponto de referência, tipo sintático da oração e polaridade da 

oração – e, em seguida, focalizamos os resultados para as variáveis que atuam 

especificamente na escrita: traço [±pontual], para o português brasileiro, e tipo de 

processo do ponto de referência, para o português europeu.  

 

7.2.1. Pessoa verbal 

  

A variável pessoa verbal apresentou relevância estatística tanto no português 

brasileiro como no europeu escritos, sendo, em ambas as variedades, a terceira variável 

selecionada estatisticamente. A distribuição atestada para os fatores dessa variável 

Variáveis selecionadas para variação entre PS vs PMQPC 

PB falado PE falado 

Tipo sintático da oração 

Tipo de ponto de referência 

Polaridade da oração 

Escolaridade 

Pessoa verbal 

Tipo de ponto de referência 

Escolaridade 

PB escrito PE escrito 

Tipo sintático da oração 

Tipo de ponto de referência 

Pessoal verbal 

Tipo de jornal & revista 

Traço [±pontual] 

 

Tipo de ponto de referência 

Tipo sintático da oração 

Pessoal verbal 

Tipo de jornal & revista 

Polaridade da oração 

Tipo de processo do ponto de 

referência 
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corrobora a tendência atestada na fala, em relação ao favorecimento de passado simples 

na terceira pessoa do plural, como mostra a tabela (08).    

 

TABELA 08: Pessoa verbal e o uso de PS vs PMQPC no PB e PE escrito 

 

A hierarquia de pesos relativos é regular nas duas variedades, tendo sido 

selecionadas em níveis de significância similares. Tanto no PB como no PE pesos 

relativos mais altos para a variante não marcada passado simples são atestados com o 

membro não-marcado da correlação de pessoa, em especial, a terceira pessoa do plural: 

PB com (.67) e PE com (.59). Em contrapartida, índices mais baixos da variante são 

verificados na primeira pessoa, (.20) e (.32), respectivamente, no PB e no PE.  

Em ambas as variedades, confirma-se, portanto, a tendência de o passado simples 

se associar ao membro não-marcado da correlação de pessoa – a terceira –, enquanto a 

variante passado mais-que-perfeito composta marca a primeira pessoa do discurso. 

Como discutido anteriormente para variação na fala, a correlação entre terceira 

pessoa do plural e maiores taxas da variante não marcada passado simples seria, a 

princípio, um argumento favorável à conclusão de que a escolha entre as variantes de 

codificação de passado-no-passado não sofra restrições impostas pela necessidade de 

preservar a informação por meio de uma variante mais transparente, o que enfraqueceria 

uma explicação funcional em termos mais localizados. Mostraremos mais à frente que 

resultados para fatores sintático-semânticos, como tipo de ponto de referência e tipo 

sintático da oração, apontam a importância de príncipios funcionais, quando 

consideramos o contexto mais amplo em que ocorrem as variantes focalizadas.  

 

 

                                                             
66 Optou-se por amalgamar os fatores 1ª pessoa do singular e do plural em razão do pequeno 

número de dados de 1ª do plural. Registraram-se, para o PB escrito, 5 casos, sendo 3 de PS. Para 

o PE escrito, registraram-se 12 casos, sendo 4 de PS. 

Pessoa verbal 
Português Brasileiro  Português Europeu 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

3ª pessoa do pl. 101/122 82 .67 96/164 58 .59 

3ª pessoa do sg. 184/290 64 .46 143/273 52 .49 

1ª pessoa do sg. e do 

pl.
66

 

13/34 40 .20 22/77 28 .32 

TOTAL 298/446 67 Input:0,72 

Sig: 0,032 

261/514 50 Input: 0,49 

Sig.: 0,034 
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7.2.2. Tipo de ponto de referência  

 

Como já discutido no capítulo anterior, tudo indica que o tipo de forma verbal que 

fornece o ponto de referência para a forma de mais-que-perfeito é um aspecto 

fundamental no uso do passado simples para indicação de passado-no-passado. Essa 

variável é relevante igualmente na modalidade escrita das duas variedades, embora 

qualquer interpretação requeira muita cautela em razão do grande desequilíbrio na 

distribuição dos dados, como mostra a tabela (09): 

 

TABELA 09: Tipo de ponto de referência e o uso de PS vs PMQPC no PB e PE escrito 

 

A tabela (09) permite constatar, antes de tudo, distintas hierarquias de pesos 

relativos nas duas variedades. Os resultados para português brasileiro escrito são 

similares aos atestados para a fala nas duas variedades de português: a presença de uma 

forma verbal de passado simples no ponto de referência constitui o principal contexto 

para o uso de passado simples com valor de passado-no-passado (.57). As formas 

verbais irrealis (.23), não flexionadas (.19) e passado imperfeito (.14) são as menos 

favoráveis ao uso da variante passado simples. O efeito para sintagmas preposicionais 

temporais, embora mais favorável ao passado simples é menos transparente, com peso 

relativo (.43) muito próximo do atribuído à forma de passado mais-que-perfeito (.39). 

No PE escrito, destaca-se o efeito favorecedor de sintagma preposicional de 

tempo (.83) como âncora temporal para o emprego de passado simples, em relação ao 

peso relativo atribuído à ancoragem estabelecida por uma forma verbal de passado 

simples (.54). Na hierarquia de pesos relativos atestada para o PE, formas verbais não 

Tipo de ponto de 

referência 

Português Brasileiro  Português Europeu 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

Forma verbal de PS 260/356 73 .57 209/369 56 .54 

SPREP de tempo 15/23 65 .43 15/21 71 .83 

Forma de PMQP 5/8 62 .39 5/13 38 .40 

Forma verbal irrealis 2/6 33 .23 6/10 60 .66 

Forma verbal não 

flexionada 

4/12 33 .19 5/15 33 .35 

Forma verbal de 

passado imperfeito 

12/41 29 .14 21/86 24 .24 

TOTAL 298/446 67 Input: 0,72 

Sig.: 0,032 

261/514 50 Input: 0,49 

Sig.: 0,034 
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flexionadas, (.35) e formas de passado imperfeito (.34) desfavorecem o uso de passado 

simples com valor de passado mais-que-perfeito.  

No entanto, no PE escrito, causou-nos estranhamento a recorrência de passado 

simples codificando passado-no-passado com forma verbais irrealis no ponto de 

referência (.66), tendência nitidamente oposta à constatada para o PB. Uma análise mais 

pormenorizada das ocorrências de passado simples com forma verbal irrealis revelou 

que, apesar de o ponto de referência ser constituído por um EsC não-factual, é possível 

estabelecer um relação temporal entre dois momentos passados, como no exemplo (56): 

 

(56) Fonte da autarquia disse à Lusa que a vítima era natural de Portimão, onde foi 

enterrada, e tudo indicava que estaria a recuperar bem das graves lesões internas que 

sofreu e que obrigaram a que lhe fosse retirado o baço (Público - 28-12-12 - Morreu 

mulher que tornado de Silves deixou gravemente ferida). 

 

No exemplo em questão, o verbo “recuperar” presente na locução “estaria a 

recuperar”, que atua como ponto de referência, contribui para a interpretação de 

passado-no-passado das formais verbais “sofreu” e “obrigaram”, visto remeter a um 

EsC anterior. Parte-se da premissa de que só se pode recuperar estado, coisa ou 

condição que se tenha perdido. 

Foram registrados, também, três casos em que a variante passado simples está 

ancorada em uma forma verbal irrealis formalmente expressa pelos verbos 

desiderativos “gostar” ou “querer” no futuro do pretérito. Nesses casos, o ponto de 

referência expressa um pedido ou um desejo do leitor que solicita mais informações ou 

esclarecimentos sobre determinado fato tratado em matéria publicada anteriormente, 

como ilustram os exemplos (57) e (58). 

 

(57) (…) mantendo a suposição de que o Público teve acesso ao documento que refere, 

os seus leitores gostariam de ter lido especificamente aquele extracto do mesmo em que 

os auditores da RTP escrevem, preto no branco, que os procedimentos que efectuaram 

(e a que o Público chama “auditoria”, vá-se lá saber porquê) “não constituem nem uma 

auditoria nem um exame simplificado feitos de acordo com as normas técnicas e as 

directrizes” da sua actividade (Público - Carta do leitor – 16 de julho de 2012 - Carta do 

leitor Luís Paixão Martins). 

 

(58) Na página 9 da edição de hoje [08.02.12] do Público, a jornalista Margarida Gomes 

refere uma troca de argumentos no Facebook entre mim e a subdirectora do i Ana Sá 

Lopes. Além de não me ter perguntado nada, o que já de si é discutível, acaba por dessa 

troca só publicar — e logo na íntegra — o argumento desabrido e desajustado de Ana 

Sá Lopes, jornalista que respeito e conheço, pelo que lhe relevo esse mau momento. 
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(…) Pelo meu lado, além de detestar o tipo de jornalismo que fez Margarida Gomes, 

gostaria de deixar claro a quem leu a peça em causa, que apenas questionei o racional 

do negócio, pelo que a prosa por vós citada nada tem a ver com algo eu tenha dito, ou 

sequer pensado. Como compreende, quem seguiu o Facebook leu os dois lados. Quem 

leu o Público — jornal de que sou assinante e no qual confio — apenas leu um (Público 

- Carta do leitor - 08 de fevereiro de 2012 - Carta do leitor Henrique Monteiro). 

 

Algumas considerações são necessárias sobre os casos em que o ponto de 

referência é constituído por uma forma verbal de passado mais-que-perfeito. Na fala, 

vimos que a forma verbal perfectiva que atua como âncora temporal para a noção de 

passado-no-passado é basicamente uma forma verbal de passado simples. Na escrita, 

contudo, foram registrados casos em que uma forma verbal de passado mais-que-

perfeito constitui o ponto de referência para outra situação em um ponto anterior na 

linha do tempo, como ilustram os exemplos abaixo:  

 

(59) A árvore da vida surgiu em 1837. Fazia dez meses que o jovem naturalista Charles 

Robert Darwin, de 28 anos, retornara de uma viagem de cinco anos pelo mundo a 

bordo do brigue Beagle, onde reuniu uma enorme coleção de animais, plantas, fósseis e 

insetos (Época – 09/02/2009 – Edição nº 560). 

 

(60) Quem, no último domingo, tenha acedido umas horas mais tarde à edição online, 

pôde encontrar alterações na notícia. Registava-se que a peça fora "actualizada" às 

15h35, e passava a ler-se, no antetítulo e numa frase metida um tanto "a martelo" a 

seguir ao primeiro parágrafo, que um porta-voz de Abbas desmentira as "declarações" 

que lhe tinham sido atribuídas (Público – 20 de junho de 2010 – Crónica de um título 

descuidado). 

 

No exemplo (59), a forma verbal “reuniu" é anterior à situação descrita pela forma 

verbal “retornara”, que por sua vez é anterior a “fazia dez anos”. De forma semelhante, 

em (60), “tinham sido atribuídas” é anterior a “desmentira”, que por sua vez, está 

ancorado na locução “passava a ler-se”.  

Apesar de se tratar de uma forma verbal perfectiva, o ponto de referência 

constituído por passado mais-que-perfeito desfavorece o emprego da variante passado 

simples no dado variável possivelmente em virtude de maior exigência no seu 

processamento.  Como esses casos geralmente descrevem uma situação anterior a outra 

que, por sua vez, codifica passado-no-passado, sua interpretação requer a construção de 

um conjunto de passos num contínuo temporal.   

Acrescenta-se que a análise mais detalhada das ocorrências de passado mais-que-

perfeito como ponto de referência revelou que a variante passado mais-que-perfeito 
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composto tende a ocorrer, em especial, quando outra forma verbal de passado mais-que-

perfeito composto se encontra como âncora temporal
67

. Uma interpretação possível 

dessa correlação seria a ação de um princípio ligado ao paralelismo, ou seja, uma 

tendência a repetir ou aproximar no nível da codificação formas e significados 

linguísticos em função de suas semelhanças cognitivas e funcionais (cf. Scherre 1988; 

Coan, 1997, 2003; entre outros).  

De modo geral, os resultados para a variação entre passado simples e passado 

mais-que-perfeito composto na escrita validam nossa hipótese inicial de que a 

ocorrência de um EsC passado com fronteiras aspectuais bem delimitadas no ponto de 

referência torna mais transparente a interpretação da referência temporal de passado-no-

passado de uma forma de passado simples. Essa hipótese ganha suporte adicional, tendo 

em vista o baixo peso relativo obtido, principalmente, para a forma verbal de passado 

imperfeito, cujos limites não são definidos, e forma verbal não flexionada.  

 

7.2.3. Tipo sintático da oração  

 

Como discutimos no capítulo 6, a variável tipo sintático da oração atua na 

modalidade falada, apontando a importância das orações adverbiais, no PB, e relativas, 

no PE, como principais contextos de ocorrência da variante passado simples para a 

expressão de passado mais-que-perfeito. Essa variável opera igualmente sobre a 

variação na modalidade escrita, de forma regular nas duas variedades. Todavia, os 

resultados se distinguem em alguns pontos dos atestados para a fala, como mostra a 

tabela (10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 No português brasileiro, dos 8 casos de passado mais-que-perfeito no ponto de referência, 7 

são da forma composta e apenas 1 é da forma simples. No português europeu, dos 13 casos de 

passado mais-que-perfeito como âncora temporal, apenas 3 são da forma simples. 
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TABELA 10: Tipo sintático da oração e o uso de PS vs PMQPC no PB e PE escrito 

 

Embora haja simetria quanto aos fatores favorecedores do passado simples, a 

hierarquia dos fatores se distingue de uma variedade para outra. No português brasileiro 

escrito, oração relativa restritiva (.76) sobressai como o principal contexto favorecedor 

ao uso de passado simples na codificação de passado-no-passado, seguido das orações 

adverbial (.56) e relativa explicativa (.56), com valores idênticos, e orações matrizes 

(.49). Reiterando tendência já atestada nos dados de fala, orações completivas, 

coordenadas e justapostas são os tipos de orações menos propícias ao uso de passado 

simples para indicar passado-no-passado. 

No português europeu escrito, dois fatores se destacam claramente como 

favorecedores ao uso de passado simples com valor de passado mais-que-perfeito, com 

uma ligeira gradação entre eles: oração adverbial (.73) e oração relativa restritiva (.68). 

As orações relativas explicativas (.57) aparecem em terceiro lugar. Os pesos relativos 

atribuídos a orações matrizes, completivas e coordenadas ou justapostas são 

francamente desfavorecedores à variante passado simples. 

A diferença mais importante entre as modalidades falada e escrita diz respeito às 

orações relativas restritivas no português brasileiro. Como vimos no capítulo anterior, 

no português brasileiro falado, orações relativas restritivas (.37) desfavorecem o uso do 

passado simples, isto é, favorecem a forma de passado mais-que-perfeito composto. 

Contudo, na escrita, as orações relativas restritivas (.76) mostram-se significativamente 

favorecedoras ao passado simples. Essa tendência acompanha a do português europeu 

com altos índices de passado simples em relativa restritiva tanto na fala (67%) como na 

escrita (.68).  

Tipo sintático da 

oração 

Português Brasileiro  Português Europeu  

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

Oração relativa 

restritiva 

108/121 89 .76 121/178 67 .68 

Oração relativa 

explicativa 

31/41 75 .56 27/47 57 .57 

Oração adverbial 30/47 63 .56 26/38 68 .73 

Oração matriz 32/46 69 .49 11/33 33 .29 

Oração completiva 70/128 54 .32 57/136 41 .37 

Oração coordenada ou 

justaposta 

27/63 42 .23 19/82 23 .25 

TOTAL 298/446 67 Input: 0,72 

Sig.: 0,032 

261/514 50 Input: 0,49 

Sig.: 0,034 



- 166 - 
 

 

 

Podemos suspeitar que a tendência ao emprego da forma verbal não-marcada 

passado simples em oração relativa, em especial relativa restritiva, esteja relacionado à 

natureza discursivamente mais secundária dessa oração. Orações relativas, basicamente, 

funcionam como um adjetivo. Elas modificam um nome, fornecendo informação 

subsidiária: se restritivas, elas delimitam o sintagma nominal (como mostra o exemplo 

61); se explicativas, acrescentam um pormenor a um nome (como no exemplo 62). 

 

(61) No dia seguinte à humilhante derrota para o Vasco, os jogadores que não 

participaram da partida estiveram no campo das Laranjeiras para um jogo - treino 

contra o São Cristóvão (JB, 09/03/04). 

 

(62) Em destaque, logo abaixo, o jornal reproduziu frase do advogado da construtora, 

Antônio Mariz de Oliveira, que no dia anterior havia falado com exclusividade ao 

Jornal Nacional, da Rede Globo, que a empresa teria o “máximo interesse” em apurar a 

verdade para “preservar sua imagem” (Caros Amigos – maio de 2009). 

 

A distinção formal entre uma oração relativa restritiva e uma não-restritiva reflete 

o fato de que a primeira forma com a oração matriz um único ato de fala, no interior do 

qual exerce função de modificador do núcleo de um dos SNs, como no exemplo (61) 

acima, em que a construção “os jogadores que não participaram da partida” constitue 

um só grupo prosódico, não havendo qualquer ruptura melódica entre esses elementos. 

Em alternativa, oração matriz e oração não-restritiva ou explicativa constituem 

cada qual um ato de fala. Tal independência prosódica é convencionalmente sinalizada 

por vírgula, travessões ou parênteses.  

É possível que a distinção formal entre orações relativas restritivas e explicativas 

tenha implicações semânticas. Conforme dito anteriormente, orações relativas restritivas 

delimitam seu antecedente. No exemplo (61), a oração relativa restringe o conjunto de 

jogadores que estiveram no campo das Laranjeiras, de maneira que é possível inferir 

que existam outros jogadores que não estiveram presentes. Em contrapartida, relativas 

explicativas não contribuem para identificação de seu referente. Segundo Raposo et al 

(2013:2068), elas apenas introduzem “(...) um comentário, uma propriedade adicional, 

acerca do referente previamente identificado”. Assim no exemplo (62), o referente já é 

suficientemente definido “Antônio Mariz de Oliveira” e a oração relativa introduz uma 

informação que pode ser deixada sem prejuízo de sua identificação. 

A recorrência de passado simples com valor de passado-no-passado em orações 

relativas pode ser explicada, portanto, por aspectos ligados à organização do discurso 
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como os que dizem respeito ao uso de uma forma não marcada em contextos 

discursivamente menos salientes, que simplesmente recuperam um material precedente 

fornecendo informação adicional, de fundo.  

Como já destacado, na perspectiva de Hopper (1979), orações background ou de 

fundo (como as orações subordinadas e as hipotáticas) estão mais frequentemente 

associadas a formas verbais não perfectivas. Uma vez que o passado simples e o próprio 

passado mais-que-perfeito são, por definição, formas verbais perfectivas, haveria uma 

incongruência. Contudo, se concebemos a categoria plano discursivo em termos de um 

contínuo, podemos falar em níveis de figura e fundo, como discutido no capítulo 2 (v. 

também, Martelotta, 1998, 2003).  

Para Waugh & Monville-Burston (1986), na delimitação de uma figura, estamos 

mais próximos de noções como precisão e especificação do que de foreground puro. 

Nessa perspectiva, precisão é entendida como um tipo de foreground que leva a verbos 

pontuais e a EsC perfectivos, especialmente em contraste com EsC imperfectivos. Em 

outras palavras, podemos dizer que uma forma verbal perfectiva, ainda que ocorra em 

contextos geralmente associados a informação de fundo, é mais precisa semântica e 

mais proeminente discursivamente do que uma forma verbal não-perfectiva.   

Se aceitarmos a possibilidade de relação entre uso de passado simples com valor 

de passado-no-passado e natureza background das orações em que ele ocorre, podemos 

afirmar que não apenas aspectos semânticos, mas também discursivos estariam 

envolvidos na recorrência desta forma verbal também em orações adverbiais. Os 

resultados, na escrita, em especial no português europeu, apontam alto índice de 

passado simples com significado de passado mais-que-perfeito em oração adverbial 

(.73) e ratificam a tendência observada na fala em ambas as variedades: (.73) para 

oração adverbial no português brasileiro falado e (60%) no português europeu.  

À semelhança das orações relativas, que acrescentam material background, 

orações adverbiais, em geral, servem como moldura para os EsC principais, informando 

as circunstâncias (de tempo, razão, finalidade, condição etc) sob as quais esses EsC se 

desenvolvem.  

Na escrita, assim como na fala, há predomínio de orações adverbiais causais
68

. A 

análise mais detalhada das ocorrências de passado simples em orações adverbiais, nas 

                                                             
68

 No português brasileiro escrito, em 47 casos de orações adverbiais, 32 são adverbiais causais 

– introduzidas principalmente pelo conector porque –, seguidas de comparativas (8 ocorrências) 
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duas variedades, permite constatar que o passado simples com significado de passado 

mais-que-perfeito ocorre mais frequentemente nas orações causais (no PB, das 30 

ocorrências de PS em orações adverbiais, 20 são causais; no PE, das 26 ocorrências de 

PS em orações adverbiais, 20 também são causais).  

A sistematicidade da correlação entre orações adverbiais causais e a variante 

passado simples para indicação de passado-no-passado reforça a relevância do princípio 

semântico de temporalidade no uso de passado simples com referência temporal de 

mais-que-perfeito. Em outras palavras, a variante não-marcada, se presente na oração 

causal, tem mais chances de ser interpretada como passado-no-passado.  

 

7.2.4. Polaridade da oração 

 

Como vimos no capítulo 6, a variável polaridade atua na modalidade falada, 

especialmente no português brasileiro. Os resultados apontaram que orações 

afirmativas, em razão de sua natureza menos marcada, tendem a favorecer a variante 

não marcada passado simples em lugar de mais-que-perfeito. Nesta seção, mostramos 

que, pelo menos parcialmente, a mesma tendência se verifica na escrita. 

À semelhança da fala, também na escrita foi realizada, inicialmente, uma análise 

multivariacional em que os fatores “oração negativa com o operador não” e “oração 

negativa com o operador nunca” foram analisados separadamente. A variável não foi 

selecionada estatisticamente em nenhuma das variedades. Contudo, no português 

europeu, dentre as variáveis excluídas pelo programa (etapa step down), é a segunda 

com maior chance de seleção. Assim, procedemos a uma análise amalgamando os 

fatores “oração negativa com o operador não” e “oração negativa com o operador 

nunca” em oposição ao fator “oração afirmativa”. Polaridade da oração foi a sexta e 

última variável selecionada na variedade europeia, como mostram os resultados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
e de temporais (6 ocorrências). No português europeu, em 38 casos de orações adverbiais, 29 

são adverbiais causais, seguidas de temporais (6 ocorrências). 
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TABELA 11: Polaridade da oração e o uso de PS vs PMQPC no PB e PE escrito 

 

Os resultados para o PE escrito apontam favorecimento de passado simples em 

oração afirmativa (.57), que requer menos marcação. Embora essa variável não tenha 

sido selecionada, estatisticamente, para o modalidade falada, há convergência na 

comparação das médias de passado simples em oração afirmativa nas duas modalidades, 

(65%), na fala, e (53%), na escrita. 

 No PB escrito, a diferença percentual entre oração afirmativa e oração negativa 

não chega a ser significativa, embora compatível com a distribuição percentual 

observada na modalidade fala, com índices mais altos de passado simples em oração 

afirmativa: (57%), na fala, e (67%), na escrita. 

 Os resultados para as orações negativas exigem alguns esclarecimentos. No total 

de 36 casos de oração negativa no PB, foram registradas apenas 3 ocorrências de 

negativas com o operador nunca, sendo um caso com a variante passado simples. No 

PE, ao contrário, do total de 35 ocorrências de orações negativas, 13 são negativas com 

o operador nunca categoricamente marcadas com a forma verbal passado mais-que-

perfeito composto. Acompanhando os resultados para modalidade falada, esta forte 

restrição ao emprego relativo de passado simples em orações com nunca na escrita pode 

ser atribuída ao fato de este operador não delimitar limites temporais.  

 

7.2.5. Tipo de processo do ponto de referência  

  

Nesta seção, focalizamos a influência das características sintático-semânticas do 

EsC codificado no ponto de referência no emprego das variantes passado simples e 

passado mais-que-perfeito composto, uma variável selecionada unicamente para a 

variedade europeia de português.  

Adotamos para a caracterização dos tipos de processo, a tipologia proposta por 

Halliday (1994). O autor distingue, embora sem fronteiras rígidas, seis tipos de 

processo: material, comportamental, mental, verbal, relacional e existencial. Esses 

processos distribuem-se em um espaço semiótico contínuo, que se configura não na 

Polaridade da oração Português Brasileiro  Português Europeu  

Aplic./T. % Aplic./T. % PR 

Oração afirmativa  276/410 67 254/479 53 .51 

Oração negativa  22/36 61 7/35 20 .28 

TOTAL 298/446 67 261/514 50 Input: 0,49 

Sig.: 0,034 
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ESQUEMA 20: Tipos de processos (Traduzido de Halliday (2004:172)) 

 

forma de uma linha com pólos opostos, mas como um círculo. Nesse espaço semiótico, 

há áreas nucleares, que abrigam membros prototípicos de cada processo, e áreas de 

fronteira, cujos membros se caracterizam por compartilhar uma ou outra característica 

dos membros das categorias adjacentes. Material, mental e relacional são os tipos 

principais de processos e localizados nas fronteiras entre esses três processos estão 

comportamental, verbal e existencial, como ilustra esquema (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na proposta de Halliday, processos materiais são processos de fazer-&-acontecer. 

Uma oração com processo material requer um participante agente (denominado Ator) 

que pratica uma ação ou faz algo acontecer. O desenrolar do processo material estende-

se a outro participante, o Alvo, entidade que é afetada pelo input de energia do Ator. 

Como observa Halliday (op. cit.), do ponto de vista experiencial, orações ativas e 

passivas representam a mesma configuração: Ator + Processo + Alvo, uma vez que o 

contraste entre ‘ativa’ e ‘passiva’ é um contraste de voz, possível para orações 

transitivas. Em uma oração ativa como “O leão atacou o turista”, o Ator (nesse caso, o 

leão) desempenha a função de sujeito e o Alvo (o turista) desempenha a função sintática 

de objeto. Por conseguinte, em uma oração passiva como “O turista foi atacado pelo 

leão”, é o Alvo que desempenha a função sintática de sujeito e o Ator desempenha a 
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função de agente da passiva. Nota-se que, se observarmos o processo tomando por base 

o leão, o processo é construído como um de fazer (Podemos inclusive perguntar “O que 

o leão fez (com o turista)?”). Mas, do ponto de vista do turista, o processo é um de 

acontecer (“O que aconteceu com o turista?”). Vejamos um exemplo de oração com 

processo material extraído de nossos dados (Reitera-se que nesta seção está em foco a 

discussão do tipo de processo do ponto de referência, que se encontra sublinhado no 

exemplo a seguir): 

 

a- Material:  

(63) A PSP deteve ontem, ao final da manhã, uma das duas agressoras da jovem de 13 

anos e o rapaz que filmou e publicou o vídeo no Facebook (Correio da Manhã - 28-05-

11 - Agressores ficam a dormir na prisão). 

 

Processos mentais são processos de sentir. Distinguem-se de processos materiais 

que estão relacionados a aspectos externos da nossa experiência, isto é, às ações e 

eventos que experienciamos como acontecendo no mundo à nossa volta, por se 

relacionarem a aspectos internos, ou seja, aquilo que experienciamos como acontecendo 

no mundo da consciência.  

Dado que a configuração Ator + Processo + Alvo, apresentada anteriormente, não 

se aplica aos processos mentais, Halliday (op. cit.) os descreve introduzindo dois outros 

dois participantes: Senser e Phenomenon. Senser é um ser dotado de consciência, aquele 

que sente. O autor distingue quatro subtipos diferentes de sentir: “perceptivo” (cujo 

participante é aquele que vê, percebe algo), “cognitivo” (aquele que sabe, pensa algo), 

“volitivo” (aquele que quer, deseja algo) e o “emotivo” (aquele que gosta, ama, lamenta, 

sente falta de algo). Dada essa propriedade, o participante designado como Senser é 

mais restrito do que o Ator nos processos materiais, já que, para estes, simplesmente 

não se coloca a distinção entre consciente e não-consciente. O Phenomenom, por sua 

vez, é aquilo que é percebido, pensado, desejado ou sentido. Vejamos a seguir um 

exemplo de oração com processo mental: 

 

b- Mental:  

(64) (…) Achava que eram monstros que tinham vindo me pegar. Isso sem falar 

quando estava quase pegando no sono e caía um abacate bem em cima do telhado e 

fazia POF!!! Acordava com o coração aos pulos. Achava que o monstro já tinha me 

pegado (O Globo, 21/10/02). 
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Relacionais são os processos de ser e de ter. Tanto nossa experiência exterior (ex: 

Ela é alpinista) como nossa experiência interior (ex: Ela é muito corajosa) podem ser 

codificadas em termos de processos relacionais. No entanto, essa experiência é 

configurada como “sendo” em vez de “fazendo” ou “sentindo”. Dizer que uma 

experiência é modelada como “sendo” equivale a dizer que ela é construída como se 

desenrolando no tempo e sendo configurada como processo mais participantes (isto é, 

Processo + Be-er1 + Be-er2). Diferentemente das orações materiais e mentais que têm 

apenas um participante inerente (Ator e o Senser, respectivamente), orações relacionais 

requerem dois participantes, ou seja, dois “be-ers”, de maneira que uma relação se 

estabelece entre duas entidades separadas. No tocante à natureza do desenrolar, 

processos relacionais se comportam como os mentais e não como os materiais, uma vez 

que apresentam um desenrolar inerente, sem um input de energia (uma força dinâmica). 

Como explica Halliday (1994), “a localização estática no espaço é construída 

relacionalmente (ex: Ela está na sala de jantar), mas o movimento dinâmico através do 

espaço é construído materialmente (ex: Ela está andando pela sala de jantar)”. 

O autor pontua três tipos principais de relação: intensiva, possessiva e 

circunstancial. Na intensiva, a relação entre os participantes é de caracterização (ex: 

Maria é uma professora) ou de identificação (ex: Maria é a professora). Na possessiva, a 

relação é de posse, uma entidade possui a outra (ex: Maria tem um piano ou O piano é 

da Maria). Como observa o autor, essa categoria inclui também relações abstratas de 

conteúdo, inclusão etc, que podem ser codificadas linguisticamente por verbos como: 

incluir, envolver, conter, consistir de, excluir, carecer, compreender etc. Na 

circunstancial, a relação entre os dois termos é de tempo, lugar, modo, causa, 

companhia, papel, assunto ou ângulo (ex: A reunião é na sexta ou O dia da reunião é 

sexta). O exemplo (65) ilustra uma oração com processo relacional circunstancial de 

lugar. 

 

c- Relacional:  

(65) No dia seguinte à humilhante derrota para o Vasco, os jogadores que não 

participaram da partida estiveram no campo das Laranjeiras para um jogo - treino 

contra o São Cristóvão (JB, 09/03/04). 

 

Processos comportamentais expressam comportamentos fisiológicos e 

psicológicos (tipicamente humanos), como respirar, tossir, sorrir, sonhar. Os processos 

comportamentais situam-se na fronteira entre os mentais e os materiais, uma vez que o 
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participante que está se comportando – denominado Behaver – é geralmente consciente, 

assim como o Senser; mas, gramaticalmente, o processo desempenhado é mais próximo 

ao de “fazer”. O exemplo (66) ilustra um caso de processo comportamental no momento 

de ancoragem: 

 

d- Comportamental:  

(66) Por outro lado, nos quartéis que não tiveram contágio na primeira onda, um terço 

da tropa adoeceu e dezenas de milhares morreram (Época – 01/08/2009 - Edição nº 585). 
 

Halliday (op.cit.) reconhece que as fronteiras dos processos comportamentais são 

indeterminadas, mas aponta para essa categoria alguns grupos mais típicos, como 

mostra a tabela (12) abaixo. 

 

(i) Próximo aos 

mentais 

Processos da consciência 

representados como formas de 

comportamento 

olhar, assistir,  fitar, escutar, 

pensar, preocupar-se, sonhar. 

(ii) Próximo aos 

verbais 

Processos verbais como formas 

de comportamento 

Bater papo, resmungar, 

conversar, discutir, murmurar. 

(iii) - Processos fisiológicos 

manifestando estados de 

consciência 

Chorar, rir, sorrir, olhar 

(franzir as sobrancelhas), 

suspirar, soluçar, grunhir, 

vaiar, gemer, cumprimentar. 

(iv) - Outros processos fisiológicos  Respirar, espirrar, tossir, 

soluçar, arrotar, desmaiar, 

bocejar, dormir. 

(v) Próximo aos 

materiais 

Processos relativos a posturas 

corporais e passatempos 

Cantar, dançar, deitar-se, 

sentar-se 

TABELA 12: Exemplos de processos comportamentais (Traduzido de Halliday, 1994) 

 

Processos verbais são processos de dizer, remetem ao discurso do outro direta ou 

indiretamente (reportando-o). Em sua configuração, essa categoria pode incluir os 

seguintes participantes: Sayer (aquele que diz), Receiver (aquele a quem o dizer se 

dirige), Verbiage (o que é dito) e Target (entidade que é alvo do processo de dizer), 

como ilustra o exemplo (67): 

 

e- Verbal:  

(67) O ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco, afirmou hoje que o 

avião ligeiro que foi perseguido domingo por dois caças F-16 da Força Aérea e depois 
desapareceu do radar não constituiu ameaça sobre o território português (DN - Notícia 

– 04 de dezembro de 2012 - Avião não constituiu ameaça sobre Portugal). 
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Processos existenciais são processos de existir e acontecer. Em princípio, qualquer 

tipo de fenômeno (ação ou evento) pode existir. Vejamos o exemplo (68): 

 

f- Existencial:  

(68) Houve um número excessivo de procura, acima do que havia previsto (Extra, 

10/01/04). 

 

Acrescenta-se que, na fronteira entre os processos existencial, material e 

relacional, há uma categoria especial de processos relacionados ao clima – processos 

meteorológicos. Esses processos podem ser construídos materialmente (ex: O vento está 

soprando, O sol está brilhando, As nuvens estão vindo), relacionalmente (ex: O tempo 

está chuvoso, O céu está nublado, Estou com frio, Está calor, O dia está quente) ou, 

ainda, existencialmente (Houve uma tempestade). 

Para essa variável, nossa hipótese é a de que verbos com o traço [+dinâmico] no 

ponto de referência – tais como os materiais, existenciais, verbais e os comportamentais 

mais próximos dos materiais – favoreçam a variante passado simples, dada a natureza, 

perceptualmente, mais saliente do momento de referência. Em contrapartida, processos 

com o traço [-dinâmico], ou seja, que se desenrolam no tempo sem um input de energia 

– como os mentais, os relacionais e os comportamentais mais próximos dos mentais – 

levem ao emprego da variante passado mais-que-perfeito composto, dada a natureza 

menos saliente da informação codificada no trecho onde se situa o ponto de referência. 

Embora a variável tipo de processo codificado no ponto de referência tenha sido 

selecionada apenas para a variação na escrita do português europeu, optamos por 

apresentar as médias dessa variável também para o português brasileiro, a fim de 

apontar algumas semelhanças e diferenças entre as duas variedades. Consideremos a 

tabela (13): 
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TABELA 13: Tipo de processo codificado no ponto de referência e o uso de PS vs PMQPC 

no PB e PE escrito 

 

Os resultados mostrados na tabela (13) confirmam nossa hipótese para o 

português europeu. Nessa variedade, processos existenciais no ponto de referência (.72), 

por um lado, destacam-se como o principal fator favorecedor ao uso de passado simples 

codificando passado-no-passado, seguido de processo verbal (.64). Por outro lado, 

índices mais baixos da variante passado simples estão associados a processos mentais 

(.47), materiais (.45), relacionais (.40) e comportamentais (.37).  

Os resultados para o português brasileiro escrito, embora não selecionados, são, 

em alguns aspectos, similares aos verificados para o português europeu e não chegam a 

contradizer inteiramente a hipótese colocada. Embora, no PB, processo material registre 

a mais alta frequência de passado simples (76%), esta é seguida de perto pela frequência 

atestada para os processos verbais (68%) e mesmo para os processos existenciais (61%). 

Ressalta-se que todos esses processos partilham o traço [+dinâmico]. O PB escrito 

particulariza-se em relação ao PE, por apresentar frequência expressiva (65%) de 

passado simples indicando passado-no-passado com processo relacional no PR.  

Algumas considerações são oportunas, ainda, sobre a maior saliência cognitiva de 

orações com processos materiais, visto seus resultados percentuais terem se destacado 

sobretudo no PB, como os mais altos para o emprego de passado simples com valor de 

mais-que-perfeito. De acordo com Hopper & Thompson (1980), o grau de saliência 

cognitiva da oração tem relação com seu o grau de transitividade, entendida como a 

relação entre o verbo e os sintagmas nominais em uma dada oração. Os autores 

propõem dez parâmetros, que, embora independentes, tomados em conjunto, permitem 

aferir o grau de transitividade de uma oração, quais sejam: 

 

 

Tipo de processo do 

ponto de referência 

Português Brasileiro  Português Europeu  

Aplic./T. % Aplic./T. % PR 

Existencial 11/18 61 8/11 72 .72 

Verbal  83/122 68 74/135 54 .64 

Material 105/137 76 61/112 54 .45 

Mental 24/51 47 41/90 45 .47 

Comportamental 7/13 53 24/54 44 .37 

Relacional 53/81 65 38/91 41 .40 

TOTAL 283/422 67 246/493 50 Input: 0,49 

Sig.: 0,034 
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TABELA 14: Parâmetros de transitividade (Traduzido de Hopper & Thompson, 

1980:252) 

 

De acordo com Hopper & Thompson (1980:252, tradução nossa), “cada 

componente de transitividade envolve uma faceta diferente da efetividade ou 

intensidade com que uma ação é transferida de um participante para outro
69

”. Dessa 

forma, transitividade é concebida como um continuum escalar, de maneira que quanto 

maior o número de traços positivos de uma oração, mais transitiva ela é. Assim, uma 

oração como “João abraçou a Maria” é mais transitiva (grau 10 de transitividade) do que 

uma oração como “João não gostava de café” (grau 3 de transitividade), visto que esta 

última exibe apenas três traços positivos: participantes (João e café), objeto individuado 

(café) e modalidade realis (modo indicativo). 

Em razão mesmo da sua definição, processos materiais, em geral, ilustram casos 

de transitividade mais alta, por conjugarem diversos traços positivos. Consideremos o 

exemplo (69): 

 

(69) Os espanhóis puniram um presidente de governo que ousou, em pleno 

conhecimento de causa, mentir diante da memória de 200 mortos. Os espanhóis 

puniram um presidente de governo que, lutando contra o terrorismo, ignorou as 

verdadeiras ameaças, escolheu os alvos errados e multiplicou os riscos (O Globo, 

18/03/04). 

 

O exemplo (69) ilustra um caso de grau máximo de transitividade no momento de 

referência (Grau 10), por apresentar todos os traços positivos: dois participantes (os 

                                                             
69 “(...) each component of Transitivity involves a different facet of the effectiveness or intensity 

with which the action is transferred from one participant to another” (Hopper & Thompson, 

1980:252). 

PARÂMETROS TRANSITIVIDADE 

ALTA 

TRANSITIVIDADE 

BAIXA 

1. Participantes  dois ou mais  um 

2. Cinese  ação não-ação 

3. Aspecto do verbo télico atélico 

4. Pontualidade do verbo pontual não-pontual 

5. Intencionalidade do sujeito intencional não- intencional 

6. Polaridade da oração afirmativa negativa 

7. Modalidade da oração modo realis modo irrealis 

8. Agentividade do sujeito agentivo não-agentivo 

9. Afetamento do objeto afetado não-afetado 

10. Individuação do objeto individuado não-individuado 
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espanhóis e o presidente), sujeito agente que desencadeia intencionalmente uma ação 

pontual, realis e objeto paciente que é afetado por essa ação. 

Processos existenciais, em comparação aos materiais, apresentam grau mais baixo 

de transitividade, visto exibirem valor negativo para parâmetros como participantes, 

intencionalidade do sujeito, agentividade do sujeito, afetamento do objeto e 

individuação do objeto. No entanto, outros parâmetros (como polaridade, modalidade e 

aspecto do verbo) podem contribuir para a saliência cognitiva da oração existencial, 

ainda que seja uma oração de baixa transitividade. A análise mais detalhada dos 11 

casos de processos existenciais no ponto de referência, no português europeu escrito, 

revelou que: a) o verbo haver (5 ocorrências) é o mais prototípico, os demais verbos 

registram apenas uma ocorrência, são eles: acontecer, suceder-se, seguir-se, aparecer, 

surgir e esfumaçar; b) todas as orações apresentam polaridade positiva; c) EsC 

perfectivos são majoritários
70

.   

O efeito positivo dos processos existenciais sobre o uso do passado simples 

requer, a nosso ver, uma reflexão diferente, visto que, neste caso, saliência discursiva 

não pode ser interpretada propriamente em termos de alta transitividade. 

É preciso considerar, no entanto, que, apesar de apresentar um número reduzido 

de traços positivos no tocante ao conjunto de parâmetros que aferem o grau de 

transitividade, as orações existenciais são discursivamente salientes, em razão da sua 

natureza tética ou apresentativa (cf., por exemplo, Carminati 2001, Pilati 2002), ou seja, 

possuem a função de introduzir informação nova. O sujeito que segue a um verbo 

existencial tem caráter remático, introduz, mais frequentemente, uma informação que o 

interlocutor desconhece. Dessa forma, a natureza apresentativa das orações existenciais 

lhes garante um grau mais alto de relevância discursiva. 

 

7.2.6. Traço [±pontual] 

 

                                                             
70 Nas orações que codificam processos existenciais, há apenas uma ocorrência de forma verbal 

não-perfectiva. Trata-se de uma locução no imperfeito com uso modal, equivalente ao de futuro 

do pretérito, retomada a seguir: “A polícia fez preparativos especiais para aquela noite, porque 

ia haver um concerto. Há muitos anos que não havia nenhum na cidade” (Público – 08 de 

janeiro de 2012 – Crônica de ano novo). No exemplo em questão, apesar de o ponto de 

referência constituir um EsC irrealis, a relação inferencial de que a preparação de um 

evento/acontecimento precede sua realização permite reconstituir a relação de anterioridade 

entre os dois estados de coisas relacionados.  
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Com a variável traço [±pontual], procuramos investigar em que medida o 

significado inerente do verbo do dado variável, isto é, seu caráter aspectual pontual ou 

durativo, conforme discutido na seção 4.1.1. (v. também Comrie, 1976; Lyons, 1977), 

pode influenciar na variação entre as formas verbais passado simples ou passado mais-

que-perfeito composto.  

Apesar de fortemente correlacionados, os traços de pontualidade e perfectividade 

não são, necessariamente, equivalentes. A noção de perfectividade é compatível tanto 

com os verbos [+pontuais] como com verbos internamente complexos, ou [-pontuais], 

contanto que a situação seja vista como um todo (cf. Comrie, 1976). Os exemplos (70) e 

(71) ilustram estas duas possibilidades:  

 

a- Traço [+pontual]: 

(70) O tiroteio, que terminou com a fuga dos bandidos pelos fundos da escola, começou 

por volta das 10h. Cinco rapazes, um deles armado com um revólver calibre 38, fugiam 

de policiais militares. Momentos antes, tinham disparado contra uma viatura do 

Grupamento Especial de Apoio Tático (Geat), ocupada por PMs do 7° BPM (Alcântara) 

(JB, 23/10/04). 

 

b- Traço [-pontual]: 

(71) Empolgado pela leitura de Darwin, Ameghino apressou-se em identificar os restos 

de um grande macaco que viveu nos pampas há milhões de anos como o ancestral 

comum que o pai da evolução falava. Ameghino enxergava traços muito primitivos em 

quase todas as espécies de mamíferos e dinossauros que estudou (Época - 12/12/2009 - 

Edição nº 604). 

 

Comrie (1976) destaca que é difícil pensar em um EsC estritamente pontual, isto 

é, que, por definição, não possui estrutura interna. No entanto, nesta pesquisa, 

utilizamos o termo “verbo pontual” para se referir a um EsC que dura por um tempo 

infinitesimalmente pequeno, de tal modo que não é possível reconhecer fases internas 

óbvias e distintas, como é o caso das orações que têm como núcleo o verbo “disparar” 

no exemplo (70) acima e outros verbos como “cair, nascer, morrer, tossir, empurrar” 

etc. Ainda que, em alguns casos, possa haver repetição do EsC referido pelo verbo, este 

será interpretado como uma série de EsC pontuais. Em contrapartida, verbo [-pontual] 

referem-se a EsC cujo desenrolar implica certa extensão temporal. Em outras palavras, 

verbos não-pontuais ou durativos remetem a EsC que, inerentemente, duram por um 

período de tempo ou, no mínimo, são concebidos como demandando certo período de 

tempo, como, por exemplo, o verbo “estudar” em (71). 
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Podemos esperar que verbos [-pontuais] desfavoreçam a variante passado simples, 

se considerarmos que seu caráter inerente e internamente mais complexo dificulta a 

interpretação desta forma como passado-no-passado. No entanto, os resultados da tabela 

(15), sobretudo para o português brasileiro, contradizem esta expectativa.  

 

TABELA 15: Traço [±pontual]  e o uso de PS vs PMQPC no PB e PE escrito 

 

Os resultados para o português brasileiro, variedade em que esta variável se 

mostrou estaticamente relevante, apontam que o verbo menos pontual favorece mais o 

emprego de passado simples indicando passado-no-passado (.58) do que o verbo mais 

pontual. (.45). Para o português europeu, essa variável é irrelevante, como provam as 

frequências quase idênticas para os dois fatores. 

São possíveis duas explicações para os resultados acima destacados. A primeira 

delas é a de que verbos [-pontual], quando associados a uma forma verbal perfectiva 

como o passado simples, codificam EsC que são vistos em sua inteireza, graças à noção 

de completude característica de formas verbais perfectivas. 

Vista por este ângulo, o emprego da forma verbal passado simples (graças ao seu 

valor perfectivo) poderia neste caso ser uma estratégia para atribuir maior proeminência 

discursiva ao EsC descrito, o que, necessariamente, envolve aspectos discursivos mais 

amplos, ligados principalmente à maior ou menor transitividade da oração.  

No entanto, a forma verbal de passado simples para codificação de passado-no-

passado é uma variante não-marcada assim como verbos não-pontuais. Como vimos na 

tabela (13) da seção anterior, Hopper (1979) associa verbos não-pontuais a orações de 

baixa transitividade e, consequentemente, à informação de fundo: descrição de ações, 

eventos e cenários. Verbos pontuais, ao contrário, estão associados a maior 

transitividade da oração e são, consequentemente, mais comuns na apresentação de 

material tido como figura – isto é, o esqueleto do texto.  

Nesta perspectiva, os resultados da tabela (14) parecem contraditórios. Essa 

aparente incompatibilidade pode ser desfeita, se atentarmos para dois aspectos 

Traço [±pontual] Português Brasileiro  Português Europeu  

Aplic./T. % PR Aplic./T. % 

[-pontual] 119/161 74 .58 125/250 50 

[+pontual] 179/285 62 .45 136/264 51 

TOTAL 298/446 67 Input: 0,72 

Sig.: 0,032 

261/514 50 
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importantes. Em primeiro lugar, Hopper & Thompson (1980) limitam-se a trabalhar 

com as dimensões de figura e fundo no domínio de textos narrativos. Testando a 

aplicação dos parâmetros de transitividade em diferentes tipos de texto, Martelotta 

(1998) constata que um dado tipo de texto servir de fundo para outro tipo textual. Nos 

termos do autor: “um trecho narrativo, por exemplo, em contexto maior não-narrativo, 

pode servir de fundo, pois, neste caso, está em posição secundária em relação ao foco 

central do texto” (Martelotta, 2003:41).  

O fenômeno variável em foco é analisado em diferentes gêneros discursivos, 

incluindo gêneros em que há predomínio de sequências narrativas e narrativo-

descritivas (como notícias/reportagens) e gêneros que propiciam o emprego de 

sequências argumentativas (como editoriais). Faz-se necessário, portanto, considerar 

suas particularidades linguístico-textuais. 

Outro aspecto envolve a interpretação de perfectividade exclusivamente em 

oposição a imperfectividade, como apresentado em Hopper & Thompson (1980). 

Aspecto perfectivo refere-se a um EsC que é concebido como um todo, em sua 

inteireza; aspecto não-perfectivo refere-se a um EsC que se estende por um período de 

tempo indeterminado. Portanto, é mais fácil interpretar como figura um EsC perfectivo, 

em virtude de seus contornos e dimensões bem-definidas, do que um EsC não-

perfectivo. 

Se levarmos em consideração também as nuanças temporais entre formas verbais 

perfectivas, podemos dizer que o passado mais-que-perfeito implica maior grau de 

afastamento temporal por estar ancorado não no momento da fala, como o passado 

simples, mas em um momento passado, que é tomado como ponto de referência. Assim, 

a forma verbal passado simples, quando empregada com o valor de passado-no-passado, 

contribui para situar o estado de coisas descrito em segundo plano por ser menos precisa 

do que as formas de passado mais-que-perfeito na codificação desse valor, o que 

explicaria a correlação entre passado simples e contextos tipicamente associados à 

informação de fundo, como verbos não-pontuais.  

Outra questão a ser considerada diz respeito à possibilidade de superposição entre 

as variáveis traço [±pontual] e o tipo de processo codificado no dado variável. Uma 

análise mais pormenorizada da correlação entre as variáveis traço [±pontual] e tipo de 

processo semântico do momento da situação revela que a variante passado simples na 

indicação de passado-no-passado predomina com verbos não-pontuais que são núcleo 
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de orações que codificam processos comportamentais e relacionais, como mostram os 

resultados abaixo.  

 

Traço [±pontual] 

Tipo de processo do 

momento da situação 

 [+pontual]  [-pontual] TOTAL 

Aplic./ Total % Aplic./Total % Nº % 

Comportamental 17/24 71 34/42 81 51/66 77 

Relacional 10/17 59 44/55 80 54/72 75 

Existencial 2/3 67 12/17 71 14/20 70 

Material 129/202 64 15/22 68 144/224 64 

Mental 10/16 62 13/23 57 23/39 59 

Verbal 11/23 48 1/2 50 12/25 48 

TOTAL 180/287 63 118/159 74 298/446 67 
TABELA 16: Uso de PS de acordo com as variáveis traço [±pontual] e tipo de processo da 

situação no uso de PS vs PMQPC no PB escrito 

 

Verbos não-pontuais núcleos de orações que codificam processos 

comportamentais e relacionais são mais comumente encontrados em porções do texto 

com informação background, isto é, que introduzem material de apoio para EsC da 

linha principal do discurso, principalmente narrativo. Confirma-se, portanto, a tendência 

para o emprego da forma verbal passado simples na indicação de passado-no-passado 

em porções do texto mais periféricas (correspondentes ao fundo) quando em competição 

com as formas de passado mais-que-perfeito na indicação de passado-no-passado.  

 

7.2.7. Gênero discursivo e tipo de jornal ou revista  

 

Como explicitado no capítulo 5, nossa amostra de escrita inclui textos de diversos 

gêneros do domínio jornalístico (notícias/reportagens, editoriais, entrevistas, cartas do 

leitor e crônicas), coletados em jornais e revistas diferenciados (O Globo, Jornal do 

Brasil, Extra, Povo, Época e Caros Amigos, para o português brasileiro, e Diário de 

Notícias, Público, Correio da Manhã, Visão e Sábado, para o português europeu). Essa 

diversidade de gêneros e veículos da mídia jornalística impressa nos permite verificar 

duas hipóteses centrais neste estudo: a) a de que as características de cada gênero 

discursivo podem influenciar no emprego das formas verbais passado simples e passado 

mais-que-perfeito composto; b) a de que a imagem que o jornal ou revista faz de seu 

público-alvo pode interferir na escolha pela formas linguísticas. 

Com relação à variável gênero discursivo, nossa expectativa é a de que 

notícia/reportagem, naturalmente o gênero mais favorável à marcação de anterioridade 
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no passado, favoreça o emprego de passado simples com valor de passado-no-passado. 

Essa expectativa se apoia no fato de que notícias/reportagens focalizam, mais 

frequentemente, fatos que já ocorreram, envolvendo, portanto um conhecimento 

compartilhado que cria condições mais favoráveis à recuperação da ordenação temporal 

dos EsC descritos.  

Nossa expectativa para a variável tipo de jornal ou revista se apoia na diferença de 

público-alvo dos diferentes veículos. De acordo com a caracterização apresentada no 

capítulo 5, esperamos que o jornal brasileiro Povo e o jornal português Correio da 

Manhã apresentem frequência mais alta da forma não-marcada passado simples por 

constituírem jornais de linguagem mais sensacionalistas, voltados para um público-alvo 

mais popular. Em contrapartida, é possível que jornais e revistas direcionados a um 

público-alvo que, pressupostamente, domina o cânone gramatical – como os jornais e 

revistas brasileiros Extra, Caros Amigos, e sobretudo O Globo, JB e Época, assim como 

os jornais e revistas portugueses Diário de Notícia, Público, Visão e Sábado – 

favoreçam o uso de formas verbais de maior precisão, como a forma de passado mais-

que-perfeito.  

Como mostra o gráfico (05), a distribuição das variantes nos textos jornalísticos 

do português brasileiro é bastante diferenciada conforme os diferentes jornais e revista: 

 

 

GRÁFICO 05: Distribuição de PS e PMQPC em jornais e revistas do PB 

 

No português brasileiro, o passado simples é a forma verbal predominante em 

quase todos os jornais e revistas, destacando-se, porém, nos jornais Povo e Jornal do 

Brasil, em que os índices da variante ultrapassam 80%. Verifica-se certa redução de 

passado simples apenas na revista Época, veículo em que as médias de passado simples 
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(55%) e passado mais-que-perfeito composto (45%) mais se aproximam, apesar de a 

formal verbal não-marcada passado simples ainda se destacar com uma diferença de 10 

pontos percentuais.  

O gráfico (06) mostra uma situação um pouco distinta para o português europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 06: Distribuição de PS e PMQPC em jornais e revistas do PE 

 

No português europeu, passado simples apresenta médias mais altas em dois 

jornais, Diário de Notícias (58%) e Correio da Manhã (63%), e concorre com a 

perífrase de passado mais-que-perfeito composto no jornal Público e na revista Visão, 

com ligeiro decréscimo de passado simples (45%) nesta última. A revista Sábado 

particulariza-se pela redução significativa de passado simples (35%).  

Para a variável gênero discursivo, observa-se grande paralelismo entre as duas 

variedades na distribuição das variantes passado simples e passado mais-que-perfeito 

composto como mostram os gráficos (07) e (08): 
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GRÁFICO 07: Distribuição de PS e PMQPC em gêneros jornalísticos no PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 08: Distribuição de PS e PMQPC em gêneros jornalísticos no PE 

 

Nas duas variedades, o gênero carta do leitor se destaca pela maior ocorrência de 

passado simples, com 77% no PE e 85% no PB. A distribuição observada, embora não 

invalide completamente a hipótese geral colocada, requer sua revisão. 

Antes de qualquer coisa, o alto índice da variante passado simples nas cartas de 

leitores merece uma análise mais detida. No português brasileiro, o passado simples é 

categórico em cartas do Jornal do Brasil (9 ocorrências) e atinge frequência elevada em 

cartas de leitor d’O Globo (29 do total de 36 casos são de passado simples). No 

português europeu, foram registrados 18 casos de passado-no-passado no gênero carta 

do leitor. Desse total, 15 ocorrências se concentram em cartas publicadas no jornal 

Público, sendo 12 de passado simples. 

A recorrência de passado simples codificando passado-no-passado em cartas do 

leitor, sobretudo, de mídias impressas brasileiras e europeias voltadas a um público-alvo 
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menos popular, aparentemente, contradiz nossa expectativa sobre a possível tentativa 

por parte do leitor de aproximar sua escrita a modelos pressupostamente mais 

adequados ao meio jornalístico.  

No entanto, o caráter não estigmatizado da forma verbal e seu uso em todas as 

mídias impressas analisadas, em ambas as variedades, poderiam, de certa forma, 

explicar a recorrência de passado simples no gênero carta do leitor. A notar também que 

as cartas enviadas pelos leitores de jornal possuem diferentes propósitos comunicativos 

(v. seção 3.2.3). Essas cartas podem ser mais sucintas e de caráter mais social, servindo 

de instrumento de reivindicação de melhorias públicas, ou de natureza mais apreciativa 

e argumentativa, em que o leitor se manifesta sobre matérias já publicadas, mas 

geralmente recentes, ou sobre questões mais gerais que preocupam a sociedade. 

Os gráficos (07) e (08) permitem constatar também a predominância de passado 

simples para a codificação de passado-no-passado também em editoriais e em 

notícias/reportagens. A notar, no entanto, que as diferenças entre PS e PMQPC são mais 

expressivas no PB, em que, na média, dois terços dos dados de passado-no-passado 

correspondem à primeira forma. 

 O índice expressivo de passado simples em editoriais, independentemente da 

variedade, contraria nossa expectativa, embora tal tendência tenha de ser relativizada 

em função do escasso número de dados registrado nesse gênero. Há indicações, no 

entanto, de que, no português brasileiro, a recorrência de passado simples em editoriais 

independe do tipo de jornal. No português europeu, por sua vez, há predomínio de 

passado simples com valor de passado-no-passado, principalmente, em editoriais do 

jornal Público, como mostra o quadro (11) a seguir para o emprego de passado simples 

em editoriais nas duas variedades de português: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 186 - 
 

 

 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Jornais e revistas Nº de ocorrências 

O Globo 6/8 

Jornal do Brasil 6/6 

Extra 4/7 

Povo 5/6 

TOTAL 21/27 

PORTUGUÊS EUROPEU 

Jornais e revistas Nº de ocorrências 

Público 7/13 

Diário de Notícias 3/5 

Correio da Manhã 3/4 

TOTAL 13/22 

QUADRO 11: Uso de PS em oposição ao PMQPC no gênero editorial conforme os jornais 

brasileiros e europeus analisados 

 

Uma explicação mais segura para o favorecimento de passado simples indicando 

passado-no-passado em editorial – um gênero que consiste num texto, em princípio, 

mais argumentativo – requereria uma investigação mais atenta do emprego de passado 

simples nas sequências textuais materializadas no interior dos textos.  

Semelhante ao verificado para o gênero editorial, as altas médias de passado 

simples em notícias/reportagens ((72%), no PB, e (60%), no PE) são bastante regulares 

nos diferentes jornais e revistas. Apenas a revista portuguesa Sábado se particulariza 

pela ocorrência ligeiramente maior de PMQPC, como mostra o quadro (12) abaixo: 

 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Jornais e revistas Nº de ocorrências 

O Globo 10/12 

Jornal do Brasil 7/11 

Extra 7/11 

Povo 13/16 

Época 53/83 

Caros Amigos 75/96 

TOTAL 165/229 

PORTUGUÊS EUROPEU 

Jornais e revistas Nº de ocorrências 

Público 25/36 

Diário de Notícias 28/43 

Correio da Manhã 25/36 

Visão   11/17 

Sábado 30/66 

TOTAL 119/198 

QUADRO 12: Uso de PS em oposição ao PMQPC no gênero notícia/reportagem conforme 

os jornais e revistas brasileiros e europeus analisados 
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Possíveis explicações para o favorecimento de passado simples no gênero 

notícia/reportagem, idependente do jornal ou revista, nas duas variedades, podem estar 

relacionadas à composição linguístico-estrutural do gênero em questão. Em primeiro 

lugar, o gênero notícia/reportagem caracteriza-se pelo predomínio de sequências 

narrativas e narrativo-descritivas e pela recorrência de elementos de localização 

temporal e espacial que podem contribuir para a interpretação de passado simples com 

significado de passado-no-passado. Um segundo ponto a considerar é que, de forma 

geral, notícias/reportagens focalizam fatos passados que, pressupostamente, podem 

integrar o conhecimento do leitor. Esse conhecimento prévio dos fatos narrados cria, em 

princípio, condições mais favoráveis à interpretação da anterioridade de um EsC em 

relação a outro, na medida em que o leitor já conhece relações temporais e espaciais que 

podem não estar explicitadas no texto.  

As entrevistas e, sobretudo, as crônicas aparecem como os gêneros em que há 

maior variabilidade entre as formas verbais passado simples e passado mais-que-

perfeito composto, com decréscimo de passado simples, particularmente em entrevistas 

publicadas em jornais e revistas portugueses, nos quais o PMQPC alcança o índice de 

60%.  

A maior concorrência entre passado simples e passado mais-que-perfeito 

composto no gênero crônica não se justifica, ao que tudo indica, unicamente pelas 

características inerentes desse gênero. Em ambas as variedades, observa-se igualmente 

uma distribuição bastante diferenciada de acordo com o jornal considerado. No 

português brasileiro, do total de 16 casos de passado-no-passado no gênero crônica, a 

variante passado simples aparece categoricamente nas crônicas publicadas nos jornais 

Povo (5 casos) e Jornal do Brasil (3 casos). Em contrapartida, no jornal O Globo, há 

predomínio de passado mais-que-perfeito composto (7 casos) e apenas 1 única 

ocorrência de passado simples. 

No português europeu, do total de 87 casos de passado-no-passado no gênero 

crônica, passado simples predomina em crônicas dos jornais Correio da Manhã (4/6 

casos), Diário de Notícias (9/16 casos) e da revista Sábado (12/16 casos). No jornal 

Público (20/38), verifica-se maior concorrência entre as duas formas alternativas. O 

passado simples decresce sensivelmente na revista Visão: apenas 4 ocorrências de 

passado simples em um total de 11 casos.  

A frequência mais baixa de passado simples no gênero entrevista, sobretudo no 

português europeu, pode ser explicada pelo maior grau de monitoramento do discurso e 
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por características organizacionais do referido gênero. Maior grau de planejamento 

linguístico pôde ser observado, principalmente, nos veículos de comunicação brasileiros 

Época e Caros Amigos e nos portugueses Visão, Sábado, Público e Diário de Notícias. 

Em sua maioria, essas entrevistas são realizadas com especialistas de diversas áreas 

(sociólogos, políticos, economistas, professores universitários, antropólogos, 

psicanalistas etc.) que debatem questões de ordem sociopolítica, econômica, 

educacional e cultural. Além do fato de que essas pessoas integram um grupo com 

maior domínio da norma culta, é preciso considerar que a própria situação de entrevista 

é uma situação comunicativa a maior monitoramento da linguagem, com tentativa de 

correção e adequação à norma. Por fim, é preciso levar em conta também que os textos 

de entrevistas, inicialmente gravadas, estão sujeitos a possíveis modificações feitas 

durante o processo de edição.  

Dado que, como mostramos até aqui, a acentuada interação entre as variáveis 

gênero e tipo de jornal coloca alguns problemas para uma análise multivariacional, 

procedemos a investigação por etapas. Realizando inicialmente uma análise com as 

variáveis tipo de jornal e gênero separadamente, com o objetivo de verificar o efeito de 

cada um desses grupos de fatores. Apenas a variável tipo de jornal ou revista foi 

selecionada tanto no português brasileiro como no europeu. Numa segunda análise, 

consideramos um único grupo de fatores, gerado a partir da interação entre essas duas 

variáveis. Esta nova variável revelou-se pouco significativa estatisticamente para o uso 

das formas verbais em análise e não foi selecionada para nenhuma das duas variedades. 

Considerando esses resultados, há fortes indicações de que a variável tipo de jornal ou 

revista atua de forma mais significativa no controle da alternância entre passado simples 

e passado mais-que-perfeito composto. Os resultados relativos ao efeito da variável tipo 

de jornal são expostos nas tabelas (17) e (18), respectivamente, para o PB e para o PE. 

 

 TABELA 17: Tipo de jornal e revista e o uso de PS vs PMPQC no PB  

Tipo de jornal & revista 
Português Brasileiro  

Aplic./T. % PR 

Povo 23/27 85 .77 

Jornal do Brasil 25/29 86 .73 

O Globo 46/64 71 .53 

Caros Amigos 104/149 69 .51 

Época 89/159 55 .38 

Extra 11/18 61 .38 

TOTAL 298/446 67 Input: 0,72 

Significância: 0,032 
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TABELA 18: Tipo de jornal e revista e o uso de PS vs PMQPC no PE 

 

No português brasileiro escrito, o peso relativo mais alto de passado simples é 

atestado no jornal Povo (.77). O Jornal do Brasil também se destaca pela recorrência do 

emprego da forma verbal não-marcada passado simples, cujo peso relativo (.73) segue 

de perto àquele atestado para o jornal Povo. O jornal O Globo (.53) e a revista Caros 

Amigos (.51) caracterizam-se pela concorrência entre as formas verbais passado simples 

e passado mais-que-perfeito composto. Passado simples, contudo, perde espaço na 

revista Época e no jornal Extra, que apresentam pesos semelhantes (.38).  

Algumas considerações são necessárias em relação ao comportamento inesperado 

do tradicional Jornal do Brasil próximo ao do jornal mais coloquial Povo quanto ao 

favorecimento da forma verbal não-marcada passado simples, em detrimento da forma 

de passado mais-que-perfeito composto.  

Convém reiterar que o Jornal do Brasil, no início do século XXI, enfrenta uma 

forte crise financeira e deixa de circular na versão impressa em 2010, quando se tornou 

exclusivamente digital. Logo, o Jornal do Brasil do início dos anos 2000 – mais 

especificamente de 2002 a 2004, período de recorte da nossa amostra – não é o mesmo 

de períodos anteriores em que o jornal gozava de prestígio, devido, por exemplo, à 

mudança no formato e na perspectiva de público visado e à redução da equipe de 

funcionários. 

No português europeu escrito, passado simples é a forma mais frequente em 

todos os jornais, com uma ligeira gradação (Correio da Manhã = (.58); Público = (.57); 

Diário de Notícia = (.52)) e também na revista Visão (.54). Apenas a revista Sábado 

(.31) apresenta maior restrição ao uso de passado simples com consequente 

favorecimento ao passado mais-que-perfeito composto. Em comparação aos outros 

veículos europeus analisados, a revista Sábado foi lançada mais recentemente, no ano 

de 2004, e compete com outras revistas generalistas, principalmente, a revista Visão de 

Tipo de jornal & revista 
Português Europeu  

Aplic./T. % PR 

Correio da Manhã 39/62 62 .58 

Público 91/166 54 .57 

Diário de Notícia 53/91 58 .52 

Visão 34/74 45 .54 

Sábado 44/121 36 .31 

TOTAL 261/514 50 Input: 0,46 

Significância: 0,042  
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maior sucesso e tiragem. Pode-se pressupor que a predominância de PMQPC nesse 

veículo seja reflexo da necessidade de marcar o seu espaço no mercado português.  

Ao que tudo indica, no PE escrito, a variação entre PS e PMQPC parece ser mais 

regular nos diferentes jornais do que no PB, em que o emprego da variante passado 

simples parece estar sujeito a uma possível escala de monitoramento. 

A recorrência de passado simples para indicar passado-no-passado tanto em 

jornais mais populares (como o brasileiro Povo e o europeu Correio da Manhã) como 

em jornais considerados menos populares e mais tradicionais (como o brasileiro JB e os 

europeus Público e Diário de Notícia) coloca evidentemente alguns problemas para a 

hipótese inicial. Entretanto, como mostramos ao longo desta seção, a interferência da 

variável gênero não pode ser ignorada.  

Outro aspecto fundamental tem que ser considerado. Na modalidade escrita, a 

alternância entre as formas de expressão de passado-no-passado é ternária, dada a 

preservação da forma simples de passado mais-que-perfeito. Como mostraremos na 

seção seguinte, tudo indica que é esta a variante capaz de fornecer evidências mais 

seguras acerca da possível influência do grau de monitoramento da linguagem. 

 

7.2.8. Conclusões parciais  

 

Constatamos, ao longo desta seção, variação entre passado simples e passado 

mais-que-perfeito composto na codificação de passado-no-passado no português 

brasileiro e europeu escrito, com diferenças na magnitude do emprego de uma ou outra 

forma verbal a depender da variedade linguística.   

Em comparação à distribuição geral observada na modalidade falada em cada 

variedade, a forma verbal não-marcada ganha ainda mais terreno na escrita do português 

brasileiro e se reduz no português europeu, apresentando médias equivalentes à da 

forma verbal passado mais-que-perfeito composto. 

Ainda que o português brasileiro apresente índices mais baixos da forma verbal 

passado mais-que-perfeito composto em comparação ao português europeu, há 

diferenças entre as duas variedades quanto à instanciação do auxiliar da perífrase. No 

português europeu, há generalização do auxiliar ter tanto na fala como na escrita. O 

português brasileiro escrito, no entanto, preserva o emprego do auxiliar haver em 

concorrência com o auxiliar ter, ainda que este seja, em geral, mais recorrente. Dado a 

natureza mais arcaica do auxiliar haver, podemos dizer que o português brasileiro 
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escrito se revela mais conservador do que o europeu quanto ao auxiliar que integra a 

perífrase de mais-que-perfeito.  

Há convergência entre o português brasileiro e europeu no tocante aos fatores 

condicionantes ao uso da forma verbal não-marcada passado simples com interpretação 

de passado-no-passado. Destaca-se, por um lado, a generalidade de propriedades ligadas 

ao tipo de ponto de referência e ao tipo de oração como fatores de ação mais ampla, 

independente da modalidade. Acrescenta-se também a importância de restrições ligadas 

à pessoa verbal e à polaridade da oração. Por outro lado, há evidências de que a variação 

na escrita requer considerar, ainda, outros aspectos como traço [±pontual] e tipo de 

processo do momento da situação. Salientamos, contudo, que todas as variáveis que se 

revelaram atuantes para o uso de passado simples estão relacionadas, em certa medida, à 

busca de expedientes para marcar a relação de anterioridade-da-anterioridade que não é 

especificada, puramente, pelo emprego dessa forma verbal.  

O efeito observado para a variável pessoa verbal, na escrita, reforça aspectos já 

observados na fala referente à expansão funcional de passado simples com valor de 

passado-no-passado com o membro não-marcado da correlação de pessoa, em especial, 

a terceira pessoa do plural. Tal constatação, no entanto, constituem, à primeira vista, 

argumentos contrários a uma possível explicação funcional relacionada à necessidade de 

preservar a informação por meio de uma forma verbal mais transparente, dada a 

identidade formal entre passado simples e passado mais-que-perfeito simples na terceira 

pessoa do plural. 

Todavia, os resultados observados para as demais variáveis – como exemplo, tipo 

de ponto de referência e tipo de oração – revelam que o uso de passado simples em 

lugar de uma forma de passado mais-que-perfeito é fortemente orientado, sim, por um 

princípio semântico-funcional de temporalidade referente à relação entre causa-efeito 

(ou causa-consequência). 

O quadro (13) a seguir sintetiza os fatores condicionantes para a variação entre 

passado simples e passado mais-que-perfeito composto na expressão de passado-no-

passado.  
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QUADRO 13: Fatores condicionantes para a alternância entre PS e PMQPC na expressão 

de passado-no-passado  

 

Com base nos fatores listados no quadro (13) para o emprego de passado simples 

e levando em conta os parâmetros que aferem o grau de transitividade de uma oração, 

há indicações de que o uso de passado simples com função de passado-no-passado 

esteja associado a contextos de menor proeminência discursiva (groundness ou 

fundidade, termo proposto por Martelotta, 2003), como apontam, por exemplo, os 

resultados para terceira pessoa, oração relativa, oração adverbial, oração afirmativa e 

verbo menos pontual. No entanto é adequado relativizar a interpretação de grau de 

precisão e proeminência da informação em termos do grau de transitividade. Ainda que 

níveis mais baixos de transitividade constituam fortes indicadores de baixa saliência 

cognitiva e discursiva, a distinção entre níveis de figuridade e fundidade informacional 

demandaria uma investigação específica das informações disponibilizadas no discurso 

como um todo e as relações estabelecidas entre elas num contínuo de relevância. 

Alternância entre passado simples e passado mais que-perfeito composto: 

Fatores condicionantes 

         PS           PMQPC 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrições ao uso de passado simples com valor de passado-no-passado 

 

• Ponto de referência inferível; 

• Orações independentes em que não seja possível inferior uma relação 

semântica temporal ou causal entre os EsC descritos. 

 

 

 3ª pessoa (singular ou plural); 

 Ponto de referência fornecido por 

forma verbal de passado simples 

ou SPREP tempo; 

 

 Orações restritivas e adverbiais 

(causais ou temporais). 

 Oração afirmativa; 

 Verbo menos pontual; 

 Processo semântico material, 

existencial e verbal no ponto de 

referência. 

 1ª pessoa (singular ou plural); 

 Ponto de referência fornecido por 

forma verbal de passado 

imperfeito, forma verbal não-

flexionada ou forma verbal 

irrealis; 

 Orações coordenadas e 
justapostas; 

 Oração negativa; 

 Verbo mais pontual; 

 Processo semântico mental, 

relacional e comportamental no 

ponto de referência. 
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A análise permitiu mostrar também a importância de se considerar o papel das 

variáveis gênero discursivo e tipo de jornal e revista no emprego de passado simples e 

passado mais-que-perfeito composto, sobretudo a variável tipo de jornal e revista 

selecionada sistematicamente no português brasileiro e europeu. 

No português brasileiro, os jornais Povo e Jornal do Brasil destacaram-se por 

empregarem com maior frequência a forma verbal não-padrão passado simples, cujo 

peso relativo descrece, significativamente, nos demais jornais e revistas analisados, em 

especial no jornal Extra e na revista Época. A semelhança do Jornal do Brasil, mais 

tradicional, com o jornal Povo, mais popular, quanto ao favorecimento da variante não-

marcada passado simples, pode ser resultado da crise enfrentada pelo JB durante o 

período que compreende a nossa amostra.  

No português europeu, por sua vez, a variante passado simples é favorecida nos 

diferentes jornais e revistas, que apresentam pesos relativos muito próximos. 

Particulariza-se apenas a revista portuguesa Sábado pela restrição ao emprego da forma 

não-marcada. 

Com base na distribuição das formas concorrentes nos diferentes gêneros 

discursivos analisados, evidências mais seguras para o favorecimento da forma verbal 

não-marcada passado simples são encontradas no gênero notícia/reportagem, o que 

independe de especificidades dos jornais ou revistas de cada variedade. O fato de 

notícia/reportagem focalizar EsC passados, a presença de sequências narrativas e a mais 

alta marcação de anterioridade no passado podem explicar o favorecimento de passado 

simples nesse gênero. 
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7.3. Preservação do PMQPS no PB e PE escrito 

 

Como discutido no capítulo 6 e na seção 7.1. deste capítulo, a forma de passado 

mais-que-perfeito simples (PMQPS) praticamente desapareceu na modalidade falada, 

tanto do português brasileiro como do europeu, de modo que não há variação em termos 

de tempo gramatical, uma vez que a forma composta é a única atestada. Nessa 

modalidade, a ocorrência da forma simples de passado mais-que-perfeito restringe-se a 

construções optativas (como “Quem dera”, “Tomara”, “Quisera” entre outras), 

destituídas, portanto, da sua função de indicar anterioridade no passado.   

No entanto, na escrita, o passado mais-que-perfeito simples é preservado, 

principalmente em registros mais elaborados, como o discurso jornalístico. Ainda que 

preservada na escrita, a forma verbal passado mais-que-perfeito simples é a opção 

menos frequente para a expressão de passado-no-passado nas duas variedades de 

português, tratando-se, portanto, de uma forma verbal altamente marcada tanto do ponto 

de vista morfológico como do da frequência. 

Ao longo desta seção, discutimos os contextos sintáticos e semânticos de 

resistência da forma simples (flexional) de passado mais-que-perfeito, descendente 

direta do latim vulgar. Atenção especial foi dada aos papéis discursivos desempenhados 

por essa forma verbal em contraste com as formas verbais passado mais-que-perfeito 

composto e passado simples. Trazemos, ainda, evidências de que o emprego de passado 

mais-que-perfeito simples está correlacionado ao gênero discursivo e ao tipo de jornal e 

revista.  

A fim de precisar os contextos de preservação do passado mais-que-perfeito 

simples, foram realizadas análises multivariacionais que focalizam, separadamente, o 

uso dessa forma verbal em alternância com cada uma das formas variantes.  

O quadro (14), a seguir, mostra as motivações que atuam na preservação de 

passado mais-que-perfeito simples nas variedades brasileira e europeia, considerando 

sua oposição com a forma verbal passado mais-que-perfeito composto e passado 

simples, separadamente. As variáveis relevantes para cada uma das variedades são 

apresentadas conforme a ordem de seleção. 
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QUADRO 14: Variáveis selecionadas para o emprego de PMQPS no PB e PE  

 

Com base no quadro acima, observa-se que a interação das variáveis gênero 

discursivo e tipo de jornal e revista atua sistematicamente nas duas variedades, seja na 

variação entre as formas simples e composta de passado mais-que-perfeito seja na 

alternância entre passado mais-que-perfeito simples e passado simples. 

No tocante às motivações internas, as variáveis pessoal verbal, tipo sintático da 

oração e tipo de ponto de referência atuam de forma mais regular. 

Iniciamos a discussão das variáveis relevantes pelas motivações linguísticas ao 

uso de passado mais-que-perfeito simples no português brasileiro e europeu. 

Discutimos, em primeiro lugar, o papel desempenhado pela pessoa verbal que obteve, 

conforme o quadro (14), relevância para a oposição PMQPS vs PMQPC, nas duas 

variedades e também para a oposição PMQPS vs PS, no português europeu. Em 

segundo lugar, focalizamos o efeito das variáveis: a) tipo sintático da oração, 

significativa para as duas oposições consideradas (isto é, PMQPS vs PMQPC e PMQPS 

vs PS), mas apenas no português brasileiro e b) tipo de ponto de referência, que opera 

nas duas variedades, mas especificamente sobre a competição entre PMQPS vs PS. Em 

terceiro lugar, tecemos considerações acerca das variáveis tipo de processo do ponto de 

referência e traço [±pontual], cujo efeito fica mais localizado à variação entre PMQPS 

vs PMQPC no português europeu. Finalmente, nos detemos na correlação da forma de 

PMQPS com as variáveis tipo de jornal e revista e gênero discursivo, ao que tudo indica 

as de maior alcance na preservação da forma simples de passado mais-que-perfeito. 

PORTUGUÊS BRASILEIRO ESCRITO 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Interação entre gênero discursivo e 

tipo de jornal e revista 

Pessoa verbal 

Tipo sintático da oração 

Tipo de ponto de referência 

Interação entre gênero discursivo e tipo 

de jornal e revista 

Tipo sintático da oração 

PORTUGUÊS EUROPEU ESCRITO 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Pessoa verbal 

Interação entre gênero discursivo e 

tipo de jornal e revista 

Tipo de processo do ponto de 

referência  

Traço [±pontual] 

Pessoa verbal 

Tipo de ponto de referência 

Interação entre gênero discursivo e tipo 

de jornal e revista 
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7.3.1. Pessoa verbal 

      

Como discutido nas seções 6.2.1., para a fala, e 7.2.1., para a escrita, o efeito 

depreendido para a competição entre PS e PMQPC, em ambas as variedades, contradiz 

a hipótese inicial de que a forma composta de passado mais-que-perfeito seria mais 

recorrente na terceira pessoa do plural como estratégia para evitar a possível 

ambiguidade temporal em razão da convergência formal entre passado simples e 

passado mais-que-perfeito simples.  

Considerando, inicialmente, os resultados obtidos para o português brasileiro, 

mostrados na tabela (19), podemos atestar tendência semelhante no que se refere à 

variação entre PMQPS vs PMQPC para a qual a variável pessoa verbal é selecionada.  

 

TABELA 19: Pessoa verbal e o uso de PMQPS no PB 

 

De forma semelhante ao atestado para a alternância entre PS e PMQPC na fala e 

na escrita das duas variedades, os resultados para variação entre PMQPS e PMQPC 

apontam que a forma simples predomina na terceira pessoa do plural (.72), seguido da 

terceira do singular (.49). Índice mais baixos da variante PMQPS é atestado na primeira 

pessoa (.12), o que reafirma a associação sistemática entre passado mais-que-perfeito 

composto e primeira pessoa do discurso.  

Embora a variável não tenha sido selecionada para a variação entre PMQPS e PS, 

constata-se uma distribuição de frequências que reforça o efeito restritivo da primeira 

pessoa à ocorrência da forma simples de mais-que-perfeito. 

                                                             
71

 O amálgama dos tokens de primeira pessoa do plural e primeira do singular se deve ao baixo 

número de ocorrências. No PB, foram registrados, ao todo, apenas 5 tokens de primeira pessoa 

do plural, que se distribuem da seguinte forma: 3 ocorrências de PS e 2 de PMQPC. Não há 

ocorrência de PMQPS na primeira do plural. No PE, constam, ao todo, 12 tokens de primeira do 

plural, sendo: 4 ocorrências de PS, 8 ocorrências de PMQPC e ausência de PMQPS na primeira 

pessoa do plural. 

Pessoa verbal 

Português Brasileiro 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % 

3ª pessoa do plural 25/46 54 .72 25/126 19 

3ª pessoa do singular 53/159 33 .49 53/237 22 

1ª pessoa do sg. e do pl.
71

 1/22 04 .12 1/14 7 

TOTAL 79/227 35 Input: 0,26 

Sig.: 0,031 

79/377 20 
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No português europeu escrito, ao que tudo indica, o efeito da variável pessoa 

verbal é mais expressivo e geral, manifestando-se tanto para a variação entre PMQPS vs 

PMQPC como para PMQPS vs PS, como mostram os resultados da tabela (20). 

 

TABELA 20: Pessoa verbal e o uso de PMQPS no PE 

 

A distribuição constatada, na tabela (20), para o PE, confirma a tendência ao 

emprego da variante PMQPS na terceira pessoa e diminuição na primeira pessoa seja 

em oposição ao PMQPC seja em oposição ao PS. A notar que os índices de PMQPS em 

oposição a PMQPC na terceira pessoa do singular são mais expressivos (.70) do que 

para a terceira do plural (.26), o que aponta mais nitidamente um efeito contra-

funcional. 

Também na variação entre as duas formas simples, no PE, a variante PMQPS 

alcança índice mais significativo na terceira pessoa do singular (.62) e menor na terceira 

pessoa do plural (.26). A identidade formal entre as terceiras pessoas do plural das 

formas de PMQPS e PS pode ter propiciado a expansão da forma de passado simples 

com valor de passado-no-passado neste contexto em detrimento de passado mais-que-

perfeito simples. 

Convém mencionar que, no PE, uma parte significativa dos dados de passado 

mais-que-perfeito simples na terceira pessoa do singular está localizada em uma crônica 

intitulada “Crónica de um sequestro ‘expresso’” (37 das 101 ocorrências). Dessa forma, 

realizamos uma análise excluindo os dados de passado-no-passado encontrados nessa 

crônica a fim de verificar um possível enviesamento dos dados. Os resultados desta 

análise, mostrados na tabela (21), não alteram a tendência já destacada.  

 

 

 

 

 

Pessoa verbal 

Português Europeu 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

3ª pessoa do singular 101/231 43 .70 101/244 41 .62 

3ª pessoa do plural 10/78 12 .26 10/106 9 .26 

1ª p. do sg. e do pl. 4/59 6 .12 4/26 15 .36 

TOTAL 115/368 31 Input: 0,21 

Sig.: 0,020 

115/376 30 Input: 0,22  

Sig.: 0,000 
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TABELA 21: Pessoa verbal e o uso de PMQPS no PE, excluindo os dados do texto 

“Crónica de um sequestro ‘expresso’” 

 

As frequências e pesos relativos da tabela (21) confirmam a alta incidência da 

variante PMQPS na terceira pessoa do singular, no PE escrito, tanto em variação com a 

forma de passado mais-que-perfeito composto (.70) como com a forma de passado 

simples (.65). Logo, a predominância de PMQPS na referida crônica não interfere na 

hierarquia de pesos relativos. Possíveis explicações para a preservação de PMQPS na 

terceira pessoa podem estar relacionadas tanto a um princípio de saliência fônica como 

a correlações discursivas.  

Em termos de distintividade, as formas de passado mais-que-perfeito simples, 

assim como as de passado simples, podem ser consideradas mais salientes do que as 

formas de passado mais-que-perfeito composto. No caso da forma de passado simples, a 

distintividade atinge um grau máximo, já que esta forma verbal não possui marcação 

modo-temporal, ou seja, é não marcada, se considerada em oposição ao passado mais-

que-perfeito simples, mais marcado formalmente. É interessante notar, inclusive que, na 

opinião de Carpinteiro (1961), o uso repetido dessa forma pode resultar em efeitos 

estilísticos “indesejáveis”, pois, segundo a autora, “cria o problema da sua harmónica 

incorporação na frase, (…) em razão de uma insistente concentração sonora” 

(Carpinteiro, 1961:208, grifos nossos). Embora tal posição possa ser discutida, ela é 

conforme a hipótese subjacente à saliência fônica, segundo a qual formas em que há 

maior distintividade e que são mais perceptíveis são mais memorizáveis.  

A forte restrição das formas de passado mais-que-perfeito simples na primeira 

pessoa do plural, por sua vez, pode envolver aspectos acentuais. Uma tendência a evitar 

formas proparoxítonas ou esdrúxulas – como “faláramos, bebêramos, partíramos”, 

consideradas marcadas do ponto de vista acentual – é destacada, por exemplo, por 

Mattoso Câmara Jr (1985). Para o autor: 

 

Pessoa verbal 

Português Europeu 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

3ª pessoa do singular 64/191 33 .70 64/205 31 .65 

3ª pessoa do plural 9/73 12 .32 9/96 8 .25 

1ª p. do sg. e do pl. 4/59 6 .13 4/26 15 .36 

TOTAL 77/323 24 Input: 0,15 

Sig.: 0,044 

77/336 23 Input: 0,18  

Sig.: 0,005 
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a língua popular, no Brasil, se liberta dos esdrúxulos pela supressão do 

segmento fônico compreendido entre a vogal acentuada e a vogal final 

(ex.: Petrópis para o topônimo Petrópolis; exerço em vez de exército; 

globo substituindo glóbulo) (Mattoso Câmara Jr., 1985: 35). 

 

Considerando o aspecto acima destacado, a variante PMQPS – sobretudo, quando 

em competição com a variante composta – mais naturalmente se concentra na terceira 

pessoa (seja do plural, para o PB, seja do singular, para o PE).  

Tal concentração possui, no entanto, correlatos discursivos que envolvem, 

principalmente, o grau de relevância dos EsC descritos, uma questão que será retomada 

de forma mais aprofundada nas seções seguintes. Pelo momento, destaquemos que os 

resultados, sobretudo, para o PE, indicam que a variante PMQPS apenas perde espaço 

na terceira do plural quando em competição com a variante passado simples, que 

encontra na neutralização formal com o passado mais-que-perfeito simples um impulso 

para o seu emprego como tempo relativo.  

 

7.3.2. Tipo sintático da oração 

 

À semelhança da variável pessoa verbal, a variável tipo sintático da oração atua 

tanto na oposição entre PMQPS e PMQPC como na oposição entre PMQPS e PS, 

porém especificamente no português brasileiro. 

Vimos, anteriormente, que, em contraste com a variante passado mais-que-

perfeito composto, a variante passado simples tende a ser usada principalmente em 

orações dependentes, em especial, orações adverbiais causais e relativas restritivas, 

estendendo-se também para orações coordenadas e justapostas, ainda que em contextos 

específicos, em que seja possível inferir uma relação de temporalidade ou causalidade 

entre os EsC desenvolvidos nas orações.  

Em relação ao passado mais-que-perfeito simples, nossa expectativa é a de que 

essa variante seja mais frequente em orações coordenadas e/ou justapostas quando em 

contraste com o passado simples. O emprego de uma forma verbal mais precisa 

dissiparia uma possível ambiguidade temporal quando dois EsC são sintaticamente 

independentes.   

Para a variação entre as formas simples e composta de passado mais-que-perfeito, 

nossa expectativa é a de que a forma simples seja favorecida em orações relativas e/ou 

adverbiais. O emprego da forma simples de passado mais-que-perfeito, perceptualmente 
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mais saliente do que sua contraparte composta, constituiria uma estratégia para chamar 

atenção ou focalizar detalhes julgados válidos em contextos mais locais e específicos.     

Na tabela (22), seguem os resultados encontrados para a variável tipo sintático da 

oração, que atua de forma significativa no português brasileiro.  

 

TABELA 22: Tipo sintático da oração e o uso de PMQPS no PB 

             

         Os resultados da tabela (22) mostram contextos diferenciados da forma de PMQPS 

de acordo com cada uma das variantes concorrentes. Quando em competição com a 

contraparte composta, os resultados apontam que a forma simples de mais-que-perfeito 

predomina em orações relativas, principalmente, relativas restritivas (.80), seguidas das 

explicativas (.58), o que confirma nossas intuições. Índices mais baixos de PMQPS são 

atestados em oração completiva (.36). Os demais tipos de oração apresentam variação 

acentuada entre PMQPS e PMQPC. 

 O emprego da variante mais marcada passado mais-que-perfeito simples em 

orações relativas pode ser interpretado como uma estratégia de precisão para realçar 

uma porção do texto, cuja dimensão e relevância é mais localizada, porém válida de 

consideração. Examinemos o exemplo (72): 

 

(72) (…) Pouco depois de sair da cadeia, Marcelo foi viver com Marina. Ela 

confidenciava às amigas que já não suportava as bebedeiras e o temperamento do 

namorado. No início de novembro, houve outro rompimento. Marina fez mais dois 

boletins de ocorrência. (...) Ir a delegacias e descrever as agressões não foi suficiente. 

Pela lei, ela teria de “representar”: pedir que Marcelo fosse processado. No dia 27 de 

novembro, Marina foi à Delegacia da Mulher. Voltou “supernervosa”, segundo a mãe. 

“Ela me contou que, como não tinha lesões aparentes, os policiais a orientaram a 

Tipo sintático da 

oração 

Português Brasileiro 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

Oração relativa 

restritiva 

16/29 55 .80 16/124 12 .40 

Oração relativa 

explicativa 

9/19 47 .58 9/40 22 .46 

Oração coordenada 

ou justaposta 

21/57 36 .47 21/48 43 .79 

Oração adverbial 10/27 37 .51 10/40 25 .65 

Oração matriz 9/23 39 .47 9/41 21 .24 

Oração completiva 14/72 19 .36 14/84 16 .52 

TOTAL 79/227 35 Input: 0,26 

Sig.: 0,031 

79/377 20 Input: 0,15 

Sig.: 0,003 
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representar no 7o DP (onde registrara outro B.O. 15 dias antes), porque na ocasião 

tinha feito exame de corpo de delito. No dia seguinte, ela foi ao 7º DP e representou”, 

diz Ana Maria (Época – 10/04/2009 – Edição nº 569 - Uma história de agressões e mortes). 

 

No exemplo (72), a forma de passado mais-que-perfeito simples (registrara) na 

oração relativa aparece acompanhada de marcas formais que sinalizam a natureza mais 

secundária do conteúdo informado, ou seja, informação de fundo, tais como: o uso de 

parênteses, o emprego do pronome “outro” e do circunstanciador de precisão temporal 

“15 dias antes”. Não obstante, vale notar que, embora não esteja na linha de eventos 

principais, a informação fornecida pelo passado mais-que-perfeito simples é colocada 

como um fato relevante naquele momento particular, pois justifica o retorno de Marina 

ao 7ºDP após a ida à Delegacia da Mulher.  

O emprego de PMQPS acima se aproxima, em muitos aspectos, do uso do 

passado simples em relação ao passado composto no francês. Waugh & Monville-

Burston (1986), em pesquisa sobre os usos do passado simples
72

 no discurso 

jornalístico
73

, constataram que o contexto mais comum do passado simples com valor 

background, no francês, é em orações relativas. 

De acordo com as autoras, embora a noção de foreground narrativo seja relevante 

para explicar o uso do passado simples francês, em contraste com a forma de imperfeito, 

o emprego dessa forma verbal, no domínio jornalístico, pode manifestar tipos e graus 

diferentes de foreground, quando em contraste com outras formas verbais como o 

passado composto e o presente histórico. Desse modo, o passado simples francês: 

 

(...) pode ser usado para colocar ênfase em algum ponto especial, mas 

pode também colocar um realce moderado a fatos interessantes para 

os quais o jornalista quer chamar a atenção ou pode focalizar 

temporariamente detalhes julgados interessantes para o momento 

(Waugh & Monville-Burston, 1986:863, tradução nossa)
74

. 

     

 

                                                             
72

 É oportuno dizer que, de forma semelhante ao nosso passado mais-que-perfeito simples, o 

passado simples francês constitui uma forma verbal pouco frequente e, praticamente, restrita à 

escrita mais cuidadosa.  
73

 As autoras realizam uma análise detalhada dos usos de passado simples francês no domínio 

jornalístico, com base em uma amostra de textos, datados entre janeiro e maio de 1984, 

extraídos de três jornais franceses Libération, Le Monde e La République e da revista L’Express. 
74

 “(…) may be used to put strong emphasis on some special point, but it also may put a more 

moderate stress on interesting facts to which the journalist wants to draw attention; or it may 

focus temporarily on details judged to be interesting for the moment” (Waugh & Monville-

Burston, 1986:863). 
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O predomínio da forma de PMQPS em orações relativas, em detrimento da 

variante composta, pode ser igualmente uma estratégia para salientar uma informação 

julgada relevante em contextos locais. Em outros termos, o recurso a uma forma mais 

marcada, tanto do ponto de vista morfológico como do ponto de vista da frequência, 

como vimos, poderia ser uma estratégia para tornar pragmaticamente mais relevante a 

informação apresentada na oração relativa, que, nesses contextos mais locais, deixa de 

ser apenas acessória para ganhar algum destaque na linha da narrativa. 

Quando em alternância com o passado simples, o passado mais-que-perfeito 

simples é mais frequente em orações coordenadas e/ou justapostas (.79), o que pode ser 

explicado em razão de seu significado temporal mais preciso em um contexto que 

requer mais marcação dada a independência sintática das orações.  

Na variação entre as formas simples, destaca-se, também, o alto peso relativo 

obtido por passado mais-que-perfeito simples em orações adverbiais (.65). Através de 

uma análise mais detalhada, observou-se certa afinidade entre passado mais-que-

perfeito e noção de causalidade, pois 8 das 10 ocorrências de passado mais-que-perfeito 

simples em orações adverbiais estão em orações causais.  

Essa afinidade entre formas simples e a relação de causalidade já foi também 

apontada por Waugh & Monville-Burston (1986) no que se refere ao passado simples 

do francês. Como destacam as autoras, as conexões lógicas mais frequentemente 

encontradas, em suas amostras, podem ser entendidas sob a rubrica de causa-efeito (ou 

causa-consequência ou ponto de partida-resultado). A título de exemplo, comparemos 

os exemplos (73) e (74), respectivamente, para o passado simples francês, retomado de 

Waugh & Monville-Burston (1986:861), e para o passado mais-que-perfeito simples 

extraído de nossas amostras.   

 

(73) [Le tournoi de Bruxelles: La nouvelle arme de McEnroe] …Au début du second 

set, McEnroe a estimé que le spectacle offert au public était de piètre qualité, et il 

apostropha vivement Ostoga… (A. G. Le Monde, 13/3/84).  

 

[O torneio de Bruxelas: A nova arma de McEnroe] “...No início do segundo set, 

McEnroe julgou que o espetáculo oferecido ao público era de pior qualidade, e ele 

repreendeu fortemente Ostoga...” 
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(74) O livro foi lançado em dezembro de 2008 na Biblioteca do Estado do Acre, ocasião 

para a qual o grande poeta Thiago de Mello preparara um poema muito especial – “O 

sonho que cresce no chão da Floresta”, e que, por uma ironia do destino não pode 

declamar. Thiago precisou ser hospitalizado naquele dia, pois sofrera um AVC (Caros 

Amigos - junho de 2009 - Vozes da Floresta). 

 

Nos exemplos (73) e (74) acima, respectivamente, para o passado simples francês 

e para o passado mais-que-perfeito simples no português, há uma relação de causa-

consequência nas orações em que as formas verbais em foco se encontram. Em (73), a 

reação de McEnroe é resultado de seu julgamento desfavorável em relação à qualidade 

do jogo. Em (74), a necessidade de cuidados médicos por parte de Thiago é resultado do 

AVC sofrido.  

Convém acrescentar que, além de atuar no desenvolvimento interno do texto, o 

passado mais-que-perfeito simples, semelhante ao discutido por Waugh & Monville-

Burston (op. cit.) para o passado simples francês, também pode assumir funções 

demarcativas especiais, abrindo ou fechando um texto como um todo, ou um parágrafo 

ou seção. Como explicam as autoras:  

 

(...) As introduções em passado simples são relativamente curtas, 

frequentemente lacônicas, bem construídas, e escritas em um estilo 

que pode ser chamado energético. Frequentemente parecem ser um 

desejo de dramatizar a situação sobre que elas dão pouca informação 

real. Criam um tipo de tensão que força o leitor a prosseguir no artigo, 

a fim de entendê-lo melhor. Por contraste, as introduções com passado 

composto são estilisticamente mais neutras: não contêm construções 

enfáticas ou marcadas frequentemente encontradas em sua contraparte 

com passado simples (Waugh & Monville-Burston, 1986:868, 

tradução nossa)
75

. 

 

Consideremos os exemplos (75) e (76), que ilustram, respectivamente, o emprego 

do passado simples francês e do passado mais-que-perfeito simples no português na 

introdução de um texto:  

 

(75) [Portrait en pied] Frédéric Pottecher fut et reste, un peu, à la justice ce que Roger 

Couderc fut et reste au rugby. Pendant trente ans, il a suivi la cour avec une passion 

                                                             
75

 “(...) The introductions in SP (French Simple Past) are relatively short often laconic, well 

constructed, and written in a style which could be called energetic. Often there seems to be a 

wish to dramatize the situation about which they give little real information or none. They create 

a kind of tension which forces the reader to progress further in the article, in order to understand 

better. By contrast, the introductions with CP (Compound Past) are stylistically more neutral: 

they don’t contain the emphatic or marked constructions often found in their SP counterparts” 

(Waugh & Monville-Burston, 1986:868).  
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généreuse et charnelle. À la radio d’abord, à la television ensuite, il a rendu compte de 

tous les grands procès depuis la Libération… (Jean-Marc Théolleyre, Le Monde, 

18/2/84).  

 

[Retrato de corpo inteiro] “Frédéric Pottecher foi e permanece, um pouco, para a justiça, 

o que  Roger Couderc foi e é para o rugby. Por trinta anos, ele seguiu as cortes com uma 

paixão generosa e carnal. Primeiro no radio, depois na televisão, ele analisou todos os 

principais processos desde a Liberação…”  

 

(76) “Eu não sabia o que era tomar leite com chocolate e com Allende eu soube. Eu 

nunca tivera sapatos, mas com Allende no governo, tive. Não comíamos frango, mas 

com Allende passamos a comer”, afirma Camilo Arias, ao descrever o governo do 

primeiro presidente socialista do Cone Sul, eleito em setembro de 1970 (Caros Amigos 

– setembro de 2009 - Médici e Nixon articularam golpe militar que derrubou Salvador 

Allende). 

 

Em (75), o emprego de passado simples francês (fut), em contraste com o passado 

composto (a suivi, a rendu) empregado nas sentenças subsequentes, promove a 

relevância de Frédéric Pottecher, cuja caracterização é ainda válida, como enfatiza o 

verbo reste. Em (76), o emprego de passado mais-que-perfeito simples, acompanhado 

do operador de negação nunca e da conjunção adversativa mas, bem como em contraste 

com as formas verbais passado simples e imperfeito, funciona como uma estratégia para 

marcar enfaticamente a transição entre dois momentos de governo, a dizer, antes e 

depois de Allende, ao mesmo tempo em que promove as contribuições desse 

governante. 

Já nos exemplos (77) e (78) apresentados a seguir, as formas verbais passado 

simples francês e passado mais-que-perfeito simples no português, respectivamente, são 

usadas na conclusão; elas demarcam o fim do texto ou de desenvolvimento de um 

segmento textual importante.  

 

(77) [Une affaire réglée: La pollution du Rhin] … Le traité de 1976 a été ratifié à Paris le 

7 octobre dernier par la Chambre des députés et le 9 novembre par le Sénat. Il prévoit 

que 3 millions de tonnes de déchets salins par an doivent, à terme, être injectés dans le 

sous-sol alsacien… Une lourde hypothèque a ainsi été levée. La décrispation dans les 

relations entre les deux pays fut immédiatement perceptible (R.T .S., Le monde, 5-

6/2/1984). 

 

[Um problema resolvido: A poluição do Reno]… “O tratado de 1976 foi ratificado em 

Paris no último 7 de outubro pela Câmara de Deputados e em 9 de novembro pelo 

Senado. Ele prevê que 3 milhões de toneladas de lixo salineo por ano devem, no final, 

ser injetadas no subsolo alsaciano.… Dessa forma, um pesado fardo deixou de existir. A 

distensão das relações entre os dois países foi imediatamente perceptível”. 
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(78) (…) Quais são as principais diferenças entre os governos de Obama e Bush que 

ficaram evidentes nesses cem dias? A que elas se devem?  

Barack Obama procura recuperar a imagem dos Estados Unidos, tão desgastada e 

desmoralizada internacionalmente pelas políticas de George W. Bush, que representava 

no governo, o que há de mais reacionário e conservador naquele país. E não há dúvida 

de que ele é muito mais inteligente e instruído que seu antecessor. Em termos políticos, 

tratou de relaxar as tensões políticas internacionais, o antagonismo com outros países, 

que a administração do ex-presidente George W. Bush fomentava. Mas Barack Obama 

assumiu o governo em meio a uma profunda crise econômica e financeira mundial, cujo 

epicentro está nos Estados Unidos. E até meados de maio de 2009, em termos políticos, 

não efetivou todas as suas promessas de campanha. Pelo contrário, recuou em várias 

iniciativas que antes anunciara (Caros Amigos – maio de 2009 – Entrevista exclusiva - 

"Obama não tem condições de reverter a política de Bush"). 

 

Conforme explicam Waugh & Monville-Burston (1986), o uso do passado 

simples de conclusão constitui uma forma de fechamento de natureza retrospectiva, na 

medida em que faz o leitor refletir em termos do que fora dito antes no texto. Nos 

exemplos (77) e (78) acima, as formas verbais em destaque, portanto, sumarizam as 

ideias principais e explicitam a moral do texto. 

Em síntese, a análise dos resultados empíricos confirma a nossa hipótese geral de 

que a ocorrência do passado mais-que-perfeito simples no discurso não é meramente 

ornamental ou estilística, mas está revestida, sobretudo, de efeitos semânticos e 

discursivos. A variável tipo de ponto de referência, discutida na próxima seção, fornece 

outras evidências para estas particularidades. 

 

7.3.3. Tipo de ponto de referência  

 

A variável tipo de ponto de referência mostrou-se significativa para a variação 

entre PMQPS e PS tanto na variedade brasileira como na europeia. A seleção dessa 

variável em ambas as variedades está de acordo com a hipótese, já referida em diversos 

pontos, de que a delimitação aspectual mais ou menos precisa do ponto de referência 

interfere na escolha das variantes visto que elas se diferenciam quanto ao grau de 

precisão na indicação de passado-no-passado, significado base da forma de passado 

mais-que-perfeito simples, mas apreendido como uma sugestão do contexto no caso de 

passado simples.  

A tabela (23) mostra os resultados para o uso de passado mais-que-perfeito 

simples em relação à variável ponto de referência, em cada uma das variedades: 
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TABELA 23: Tipo de ponto de referência e o uso de PMQPS no PB e PE 

 

A acentuada discrepância na distribuição dos dados impõe grande cautela na 

interpretação dos resultados da tabela (23). Entretanto, há indicações de que a variante 

passado mais-que-perfeito simples é favorecida nos diferentes tipos de ponto de 

referência, com exceção de ancoragem fornecida por forma verbal de passado simples, 

como atesta o baixo peso relativo encontrado tanto na variedade brasileira como na 

europeia (.39). Seja em contraste com a forma simples ou com a forma composta de 

passado mais-que-perfeito, a presença de uma forma verbal de passado simples no 

ponto de referência é favorável ao emprego da variante passado simples no dado 

variável. 

Ainda de acordo com os resultados da tabela (23), embora alguns contextos de 

resistência da forma simples de passado mais-que-perfeito sejam bastante regulares nas 

duas variedades, destacam-se ponto de referência fornecido por forma de passado mais-

que-perfeito, com pesos relativos de (.85) e (.84), respectivamente para o PB e o PE, e 

por forma verbal de passado imperfeito, com PR de (.86), no PB, e de (.79), no PE. Há 

também inclinação ao uso de PMQPS, em ambas as variedades, quando um sintagma 

preposicional atua como ponto de referência, com peso relativo de (.63), no PB, e de 

(.69), no PE, embora o efeito deste fator seja menos expressivo do que o esperado. 

As duas variedades se distinguem, no entanto, no que se refere ao efeito de pontos 

de referência [-realis] e os que são constituídos por forma verbal não flexionada no uso 

de passado mais-que-perfeito simples. No PB, formas verbais irrealis no ponto de 

                                                             
76

 Para formulação da tabela (23), nos dados de português europeu, foi realizada uma análise à 

parte excluindo a variável interação entre gênero e tipo de jornal e revista que interferia nos 

pesos relativos obtidos para a variável tipo de PR. De maneira que, na primeira análise que 

considerava essa variável, foi obtido peso relativo de (.81) para ancoragem constituída por 

sintagma preposicional de tempo e de (.71) para forma verbal de passado mais-que-perfeito. 

Tipo de ponto de 

referência 

PMQPS vs PS 

Português Brasileiro Português Europeu 
Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR

76
 

Forma irrealis 3/5 60 .94 3/6 33 .56 

Forma de passado 

imperfeito 

25/37 67 .86 31/52 59 .79 

Forma de PMQP 5/10 50 .85 9/14 64 .84 

Forma não flexionada 5/9 55 .84 1/6 16 .22 

SPREP de tempo 6/21 28 .63 15/30 50 .69 

Forma de PS 35/295 11 .39 56/265 21 .39 

TOTAL 79/377 20 Input: 0,15  

Sig.: 0,005 

115/376 30 Input: 0,22 

Sig.: 0,000 
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referência apresentam alto peso relativo (.94), para o emprego de PMQPS, mas 

acentuada variação no PE (.56). As formas verbais não flexionadas também apresentam 

um comportamento discrepante nas duas variedades: no PB, são mais favoráveis ao 

PMQPS (.84), mas, restringem drasticamente a ocorrência desta variante (.22) no PE. 

O número muito reduzido de dados desses dois tipos nas duas amostras requer 

uma análise mais detalhada. As 6 ocorrências das variantes simples com forma verbal 

irrealis no ponto de referência se distribuem da seguinte forma no PB: uma ocorrência 

de PMQPS e uma de PS em oração relativa e quatro ocorrências de PS em orações 

completivas. Apesar da ausência de marcação modo-temporal no ponto de referência, é 

possível que a interação sintática entre as orações tenha contribuído para que a variante 

passado simples fosse empregada no lugar da variante passado mais-que-perfeito 

simples na codificação de passado-no-passado.  

Em linhas gerais, os resultados atestados para variação entre PMQPS e PS quanto 

à variável tipo de ponto de referência apresentam configuração semelhante à que foi 

observada para a variação entre o passado simples e o passado mais-que-perfeito 

composto, na fala e na escrita. Embora a variação entre PMQPS e PS envolva uma 

variante praticamente extinta na fala, as tendências destacadas aqui podem ser 

explicadas de forma semelhante. A interpretação de passado-no-passado requer, 

necessariamente, a apreensão de um EsC passado que atue como ponto de referência. A 

relação de anterioridade entre dois EsC no passado fica, evidentemente, mais 

transparente quando o EsC que serve de ponto de referência apresenta fronteiras 

fechadas no passado. Tal motivação explica por que ponto de referência fornecido por 

forma verbal de passado simples favorece o emprego da variante não marcada passado 

simples no dado variável. Esta explicação alcança igualmente as formas de passado 

mais-que-perfeito no ponto de referência, uma vez que estas também se referem a EsC 

inteiramente acabados.  

Em contrapartida, quando o EsC que serve de ponto de referência não é 

semanticamente bem delimitado – por se tratar de formas verbais cujas propriedades 

aspectuais implicam ou fronteiras abertas ou nuances modais, como as formas verbais 

irrealis –, o emprego de uma forma verbal com significado mais preciso, como a de 

PMQPS (ou a de PMQPC) garante a interpretação de passado-no-passado. 

No entanto, algumas considerações são necessárias dado o uso mais recorrente de 

PMQPS também nos contextos em que a interpretação de passado-no-passado está 
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apoiada em uma outra forma de passado mais-que-perfeito, como nos exemplos a 

seguir
77

:  

 

(79) Van Basten, outro incluído na última hora, seria o único jogador eleito pela Fifa 

como melhor do mundo (em 1992) a não fazer parte da relação. O holandês fora 

preterido porque se recusara a fazer fotos promocionais (O Globo, 05/03/04). 

 

(80) No dia seguinte, 14/6, na edição em papel, já a informação atribuída a "diplomatas 

europeus, citados pelo Haaretz" era discretamente acolhida, na parte final de uma peça 

dedicada a outros desenvolvimentos da situação em Gaza, na qual também se aludia ao 

desmentido dos responsáveis palestinianos. O destaque que fora dado ao caso na 

véspera desaparecera ("o desmentido tirou-lhe relevância", explica Miguel Gaspar), sem 

que o jornal tenha feito qualquer esforço para esclarecer os leitores sobre os motivos 

que levaram a alterar o sentido da informação e o relevo que lhe fora dado
78

 (Público - 

20 de junho de 2010 - Crónica de um título descuidado). 

 

Contudo, não se pode descartar a possibilidade de influência de um efeito de 

paralelismo na maior probabilidade de PMQPS quando o ponto de referência é dado por 

uma outra forma de passado mais-que-perfeito, como já foi cogitado para a variação 

entre passado simples e passado mais-que-perfeito composto. A análise mais detida dos 

dados atestou tendência ao emprego da variante PMQPS quando outra forma de 

PMQPS lhe serve de ponto de referência. Esta hipótese encontra evidências um pouco 

mais seguras no PE, no qual 6 dos 9 casos da variante PMQPS (66.66%) ocorrem em 

contextos onde o ponto de referência é dado por uma outra forma de PMQPS. A 

ressaltar que todos esses casos se situam em crônicas do jornal europeu Público. As 

evidências do PB são menos claras: apenas 2 dos 5 casos registrados da variante 

PMQPS com forma verbal de passado mais-que-perfeito no ponto de referência são 

ancorados em outra forma simples.  

É necessário destacar, ainda, que os casos de PMQPS ancorados em uma forma de 

passado mais-que-perfeito no ponto de referência ocorre em configurações sintáticas 

                                                             
77

 Nos exemplos (79) a (80), cabe esclarecer que a forma verbal de passado mais-que-perfeito 

tomada como âncora temporal está sublinhada e, em negrito, encontra-se a variante passado 

mais-que-perfeito simples. 
78

 Vale mencionar que a frequência de passado mais-que-perfeito simples na voz passiva nos 

levou a investigar uma variável voz, que se mostrou irrelevante nas duas variedades. Uma 

análise mais detida desse tipo de ocorrência mostrou que elas se limitam a mídias impressas 

mais formais e a determinados gêneros discursivos. É possível que o uso de passado mais-que-

perfeito simples na passiva analítica (como em “...o relevo que lhe fora dado”) em lugar da 

forma composta (por exemplo “... o relevo que lhe tinha sido dado) constitua uma estratégia 

para evitar uma construção estruturalmente mais complexa pela sequenciação do auxiliar da 

perífrase modo-temporal com o auxiliar da passiva.  
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mais específicas: no PB, 4 dos 5 casos da variante PMQPS com forma verbal de PMQP 

como ponto de referência estão localizados em orações com o traço [+dependente]: 1 

em oração adverbial e 3 em orações relativas. No PE, 8 dos 9 casos da variante PMQPS 

com ponto de referência fornecido por forma verbal de PMQP estão localizados em 

orações relativas, sobretudo relativas restritivas. Desta forma, é bem provável que outras 

restrições, principalmente ligadas ao valor discursivo das orações relativas, justifiquem 

melhor a sequenciação de duas formas idênticas. Isso porque, como vimos, a 

informação trazida na oração relativa, ainda que em contextos locais, pode receber 

maior relevo discursivo. 

 

7.3.4. Traço [±pontual] 

 

A variável traço [±pontual], tratada em maiores detalhes na seção 7.2.6., mostrou 

um efeito mais localizado, atuando especificamente para a variação entre PS e PMQPC 

no português brasileiro escrito. Constatou-se que, apesar da natureza internamente mais 

complexa, verbos menos pontuais favorecem o uso de passado simples com valor de 

passado-no-passado.  

Também para o uso da variante passado mais-que-perfeito simples, a variável 

traço [±pontual] parece ter efeito mais limitado, com relevância estatística apenas para a 

variação entre PMQPS e PMQPC, na variedade europeia.  

Exemplos como (81) e (82), a seguir, ilustram o emprego da forma simples de 

passado mais-que-perfeito com verbos mais pontuais (como tirara, morrera) e menos 

pontuais (como em comera):  

 

(81) Antes de Sérgio, Leila tivera um namorado que na primeira visita a casa dos pais 

dela tirara todas as pontinhas das esfihas, uns pastéis triangulares, e não as comera 

(Público - 02-11-10 - São Paulo é o mundo). 

 

(82) A determinada altura deixou-me um pouco inquieta. Será que eu não ia conseguia 

ter uma personalidade própria e descolar da imagem que as pessoas tinham de Amália - 

porque Amália morrera, pareciam querer repor uma imagem... (Diário de Notícia - 

Entrevista – 28 de novembro de 2010 - “Estou sempre em competição com os meus 

limites” - Gente Que Conta com Mariza). 

 

Tendência semelhante àquela atestada para a variação entre PS e PMQPC, no PB 

escrito, é verificada para a variação entre PMQPS e PMQPC, no PE escrito, isto é, a 
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variante passado mais-que-perfeito simples tende a ocorrer com verbos mais pontuais, 

como mostram os resultados da tabela (24):  

 

TABELA 24: Traço [±pontual] e o uso de PMQPS no PB e PE 

 

Os resultados da análise estatística revelam que o traço [-pontual] do verbo 

favorece a forma simples de passado mais-que-perfeito (.58) e o traço [+pontual] 

desfavorece esta variante (.41). A distribuição atestada confirma, por um lado, a 

associação entre passado mais-que-perfeito composto e verbos mais pontuais e, por 

outro, a tendência ao uso da variante passado mais-que-perfeito simples com verbos 

menos pontuais, de forma semelhante à que foi atestada para a variante passado simples 

em competição com o passado mais-que-perfeito composto. Essa regularidade pode 

sugerir que a associação com verbos não-pontuais seja uma característica mais geral das 

formas simples, o que explicaria a irrelevância da variável traço de pontualidade para a 

variação entre PMQPS e PS. Contudo, essa correlação tem efeitos distintos na 

organização do discurso, uma vez que, diferentemente do passado simples, o passado 

mais-que-perfeito simples quando associado a verbo não-pontual tem a função de 

atribuir à informação certo grau de proeminência discursiva, ou seja, resulta em maior 

foregrounding. 

No português brasileiro, o uso de passado mais-que-perfeito simples, em 

competição com a contraparte composta, não se mostra sensível ao efeito do significado 

inerente do verbo, apresentando percentuais muito próximos tanto para verbos mais 

pontuais como para verbos menos pontuais. Um aspecto se destaca numa análise mais 

detida destes dados: nos textos da mídia impressa brasileira, 9 dos 20 casos de passado 

mais-que-perfeito simples com verbos não-pontuais estão localizados em orações 

relativas, principalmente, as restritivas (6 ocorrências). Há, portanto, indicações de que, 

no PB, o efeito de fatores sintáticos sobre o uso da variante passado mais-que-perfeito 

simples, como discutido na seção 7.3.2., obscurece o efeito da polaridade do verbo.  

Traço [±pontual] 

PMQPS vs PMQPC 

Português Brasileiro Português Europeu 

Aplic./T. % Aplic./T. % PR 

[-pontual] 20/62 32 59/184 32 .58 

[+pontual] 59/165 35 56/184 30 .41 

TOTAL 79/227 35 115/368 31 Input: 0,21 

Sig.: 0,020 
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É necessário considerar, ainda, como já mostramos na seção 7.2.6., que há uma 

correlação, pelo menos parcial, entre tipo de processo e o traço [±pontual] do verbo. 

Desta forma, procedemos ao cruzamento entre as duas variáveis, à semelhança do que 

fora feito na variação entre passado simples e passado mais-que-perfeito composto. Os 

resultados desta análise, mostrados na tabela (25), permitem identificar algumas 

correlações interessantes. 

 

Traço [±pontual] 

Tipo de processo da 

situação 

 [+pontual]  [-pontual] TOTAL 

Aplic./ Total % Aplic./Total % Nº % 

Mental 3/10 30 14/29 48 17/39 44 

Existencial 0/3 0 5/14 36 5/17 29 

Relacional 2/12 17 13/45 29 15/57 26 

Comportamental 1/10 10 21/73 29 22/83 27 

Verbal 12/29 41 1/4 25 13/33 39 

Material 38/120 32 5/19 26 43/139 31 

TOTAL 56/184 30 59/184 32 115/368 31 
TABELA 25: Cruzamento entre traço [±pontual] e tipo de processo da situação para o uso 

de PMQPS vs PMQPC no PE 

 

Os resultados da tabela (25) revelam que a forma verbal passado mais-que-

perfeito simples predomina com verbos [-pontuais] núcleos de orações que codificam 

processos mentais (48%), como no exemplo (83) abaixo. Seguem os índices registrados 

para orações que codificam processos existenciais (36%), como no exemplo (84):  

 

(83) A viragem parece tornar explícito o efeito do debate de sexta-feira entre Passos 

Coelho e José Sócrates. A sondagem da Católica feita para a RTP após o debate deixara 

o registo da reacção dos espectadores: Passos esteve melhor por ter apresentado 

melhores propostas. E cerca de 30 por cento disseram que o debate influenciara o seu 

sentido de voto. As sondagens não são comparáveis (a que citamos foi feita entre os 

espectadores do debate), mas há uma clivagem que aparece nítida. O estranho, insiste-

se, é que isso não tivesse acontecido antes. Com o país na bancarrota e 700 mil pessoas 

no desemprego, os socialistas já há muito deveriam ter capitulado. Se isso não 

aconteceu, foi porque muitos eleitores tinham dúvidas em relação à capacidade de 

Passos Coelho e do PSD. Muitos continuam a ter dúvidas e permanecem indecisos. Mas 

parecem agora estar mais perto de dar o benefício da dúvida a um Passos que ainda não 

conhecem do que a um Sócrates que conhecem há muito bem. E, nesta campanha, o 

benefício da dúvida é o melhor que há (Público - Editoriais - 24 de maio de 2011 - 

Conquistar o benefício da dúvida). 

 

(84) A 11 de Fevereiro de 2011, um sinal vindo do mundo muçulmano mostrou como 

está viva a crença na democracia e na liberdade. A revolução no Cairo mostrou como a 

aspiração a viver livre e a decidir o seu próprio destino não é um exclusivo da cultura 

ocidental, que estaria condenada a viver numa redoma rodeada pelo obscurantismo e 
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pelo autoritarismo. A persistência e a força que nunca pararam de crescer na Praça 

Tahrir recordaram-nos que o Ocidente pode ter inventado as revoluções, mas estas não 

são um exclusivo do Ocidente. Nos 18 dias que culminaram na queda de Hosni 

Mubarak, a Praça Tahrir foi o símbolo das aspirações de toda a humanidade e provou 

que o que se passara em Tunes não fora um caso isolado (Público - Editoriais – 12 de 

fevereiro de 2011 - O dia em que o século XXI recomeçou). 

 

Processos mentais e verbos não pontuais tendem a codificar informação de fundo, 

discursivamente menos saliente, diferentemente dos pontuais, mais característicos de 

trechos discursivos que constituem a figura.  No entanto, a análise dos exemplos acima 

permite esclarecer alguns pontos já ressaltados quanto à necessidade de distinguir 

diferentes graus de “figura”.  

No exemplo (83), o emprego da forma verbal marcada passado mais-que-perfeito 

simples, em “o debate influenciara o seu sentido de voto”, marca também a mudança 

nas intenções de voto dos eleitores portugueses em favor do Passos Coelho, que, 

inclusive, após as eleições, foi nomeado Primeiro-ministro pelo Presidente da República 

Portuguesa Cavaco Silva.   

Em (84), o emprego de passado mais-que-perfeito simples em uma relativa retoma 

e evidencia a relevância do fato ocorrido em Tunes, na Tunísia. As revoltas populares 

iniciadas na Tunísia, contra o ditador Zine Al-Abidine Ben Ali, inspiraram outros países 

do norte da África, como o Egito, a protestarem contra seus governantes. No Egito, após 

18 dias de protestos, a população celebrou na Praça Tahrir a deposição de Hosni 

Mubarak, no poder havia 30 anos.  

Ao que tudo indica, o emprego das formas verbais de passado mais-que-perfeito 

simples nos exemplos (83) e (84) desempenha funções discursivas semelhantes às que 

foram destacadas para a forma verbal passado simples francês, na seção 7.3.2, com base 

em Waugh & Monville-Burston (1986). Acreditamos que, assim como o passado 

simples francês, o passado mais-que-perfeito simples em português assume uma função 

demarcativa de conclusão. Essa forma verbal simultaneamente delimita a parte final de 

um conjunto de eventos e coloca em realce sua relevância. Constitui uma forma de 

fecho, uma moral, como ilustra o exemplo (84) discutido acima.    

Pela análise dos dados de PE escrito, pode-se concluir, portanto, que o recurso à 

forma verbal passado mais-que-perfeito simples, mais marcada em comparação à 

contraparte composta, ainda que associada a um EsC discursivamente menos saliente, 

como verbo não-pontual, torna, de certa forma, o conteúdo informado mais saliente. A 

informação codificada, além de contribuir para o entendimento do discurso mais amplo 
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do qual faz parte, ganha um estatuto mais proeminente pela associação com uma forma 

verbal altamente marcada.  

 

7.3.5. Tipo de processo do ponto de referência  

 

A importância do tipo de processo codificado no ponto de referência para a 

interpretação de passado-no-passado se limita igualmente à variação entre PMQPS e 

PMQPC, no português europeu.  

Já pudemos constatar para o uso da formal verbal passado simples, em competição 

com a forma composta de mais-que-perfeito, que pontos de referência constituídos por 

processos semânticos considerados mais salientes, como os existenciais e materiais, 

tendem a favorecer a forma verbal menos precisa.  

Dada a natureza marcada da forma flexional de passado mais-que-perfeito e 

considerando que essa variante desempenha um importante papel discursivo, esperamos 

que a variante passado mais-que-perfeito simples, em competição com sua contraparte 

composta, predomine com processos mentais e relacionais no ponto de referência, já 

que estes são poucos salientes do ponto de vista discursivo. Os resultados apresentados 

na tabela (26) confirmam nossa expectativa. 

 

TABELA 26: Tipo de processo do ponto de referência e o uso de PMQPS no PE 
 

Como se pode constatar na tabela (26), pesos relativos mais altos de passado 

mais-que-perfeito simples são atribuídos aos processos mentais (.63) e relacionais (.59), 

no ponto de referência. Processos relacionais e mentais são característicos de trechos 

discursivos de fundo, ou seja, possuem grau de transitividade mais baixo. A ocorrência 

desses processos no EsC que serve de ponto de referência o torna discursivamente 

pouco saliente e, consequentemente, menos favorável à interpretação da noção de 

Português Europeu 

Tipo de processo do ponto 

de referência  

PMQPS vs PMQPC 

Aplic./T. % PR 

Mental 17/66 25 .63 

Relacional 25/78 32 .59 

Material 30/81 37 .50 

Verbal 15/76 19 .35 

Comportamental 9/39 23 .36 

TOTAL 96/340 29 Input: 0,21 

Sig.: 0,020 
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passado-no-passado. A baixa proeminência discursiva do ponto de referência pode, 

assim, ser “compensada” pelo uso de passado mais-que-perfeito simples no dado 

variável, uma forma verbal que é mais marcada tanto do ponto de vista morfológico 

como do da frequência. A título de ilustração, tomemos os exemplos (85) e (86): 

 

(85) Certa tarde, na Bertrand, onde um grupo de amigos _ com Aquilino à cabeceira _ 

se juntava para conversar sobre o mundo e as coisas, Armindo percebeu que um 

indivíduo sombrio se aproximara, sorrateiro, para escutar o que se dizia (Sábado - 27-

05-11 - Recordação de um grande poeta). 

 

(86) Tratou-se de um acto de extrema desconsideração para com o doutor Carlos Veiga, 

de completa e cabal desautorização do director da TVS, que dera pleno aval à 

entrevista, e de desrespeito para comigo, que fiz o convite em nome da TVS  (Público - 

Entrevista - 09 de janeiro de 2011- Em São Tomé e Príncipe há um grave défice de 

liderança - Entrevista com Conceição Lima). 

 

Em (85), ao narrar a ocorrência de um fato inesperado (“um indivíduo sombrio se 

aproximara”), o emprego de passado mais-que-perfeito simples marca a suspensão da 

normalidade, sugerida, no contexto anterior, pelo uso de forma verbal no imperfeito 

(“um grupo de amigos se juntava para conversar”) e processo mental no momento de 

referência (percebeu).  

Em (86), o processo relacional do ponto de referência (“tratou-se de um ato de 

extrema desconsideração”), acompanhado por uma forma verbal marcada como o 

passado mais-que-perfeito simples no momento da situação (“dera pleno aval à 

entrevista”) intensifica a desaprovação do falante (entrevistado) à situação reportada, o 

que é reforçado pelo emprego de itens lexicais de caráter avaliativo, como “completa e 

cabal desautorização” e “desrespeito”.  

Embora a variável tipo de processo do ponto de referência não tenha sido 

selecionada no português brasileiro para o uso de passado mais-que-perfeito simples em 

competição com o passado mais-que-perfeito composto distribuição da frequência nessa 

variedade é coerente com a do português europeu, registrando médias altas sobretudo 

para processo relacional, como mostram os resultados da tabela (27): 
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TABELA 27: Tipo de processo do ponto de referência e o uso de PMQPS no PB 

 

Na variedade brasileira escrita, a variante simples alcança médias mais altas, 

principalmente, com processos relacionais no ponto de referência (50%), seguidas de 

processos materiais (42%) e mentais (25%). Acrescente-se que, dentre as variáveis 

excluídas na análise estatística é a que tem mais chance de seleção. 

 

7.3.6.  Gênero discursivo e tipo de jornal e revista  

 

Como vimos nas seções anteriores, a variante passado mais-que-perfeito simples 

ficou limitada à modalidade escrita mais monitorada e associada a efeitos discursivos 

específicos. Como já explicitado em vários pontos deste trabalho, a composição 

diversificada da nossa amostra de escrita jornalística permite verificar em que medida a 

preservação da forma simples de mais-que-perfeito está sujeita a fatores associados ao 

tipo de jornal ou revista e ao gênero discursivo.  

Podemos esperar que a variante passado mais-que-perfeito simples seja mais 

recorrente em jornais e revistas voltados a um público-alvo que, pressupostamente, 

domina o cânone gramatical. Logo, no português brasileiro, nossa hipótese inicial é a de 

que índices mais altos dessa forma verbal sejam encontrados, principalmente, nos 

jornais O Globo e Jornal do Brasil, bem como na revista Época. A revista Caros 

Amigos e o jornal Extra apresentariam comportamento intermediário. O jornal Povo, 

por sua vez, desfavoreceria o emprego de passado mais-que-perfeito simples, devido às 

suas características de linguagem informal e temática mais sensacionalista.  

No português europeu, esperamos favorecimento da forma verbal passado mais-

que-perfeito simples em quase todos os jornais e revistas analisados, com exceção do 

jornal Correio da Manhã, que, à semelhança do jornal carioca Povo, é de orientação 

mais popular. 

Português Brasileiro 

Tipo de processo do ponto 

de referência  

PMQPS vs PMQPC 

Aplic./T. % 

Relacional 28/56 50 

Material 24/56 42 

Mental 9/36 25 

Verbal 11/50 22 

Comportamental 1/7 14 

TOTAL 73/205 35 
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No tocante aos gêneros discursivos, nossa hipótese é a de que a preservação da 

forma simples de passado mais-que-perfeito reflete características sócio-comunicativas 

e composicionais dos diferentes gêneros analisados. 

É possível que a variante passado mais-que-perfeito simples seja mais frequente 

em textos de notícias/reportagens, principalmente, aquelas publicadas em jornais e 

revistas de orientação menos popular. A maior frequência da variante nesse gênero seria 

resultado da recorrência de sequências narrativas, uma vez que notícias/reportagens 

focalizam, essencialmente, fatos que já ocorreram.  

É possível que editorial, de certa forma, favoreça o passado mais-que-perfeito 

simples em razão de sua linguagem, em geral, mais monitorada e rebuscada, embora em 

oposição a notícias, haja pouca marcação de anterioridade no passado e poucas 

sequências narrativas nesse gênero. 

O gênero crônica pode vir a favorecer a forma verbal passado mais-que-perfeito 

simples em razão de sua natureza mais subjetiva e mais propícia à manifestação de 

competências literárias e marcas de autoria. Ademas, ainda que apresente propósitos 

comunicativos específicos, deve-se destacar que, no tocante à composição, o gênero 

crônica pode ora se aproximar mais do gênero notícia ora mais do gênero editorial. 

Quando versam sobre fatos do cotidiano – geralmente, com uma linguagem bem-

humorada –, as crônicas tendem ao predomínio de sequências narrativas e descritivas. 

Quando visam à exposição de opinião, apresentam uma linguagem mais densa e de teor 

argumentativo.  

Como mostra o quadro 12, é a interação entre as variáveis gênero discursivo e tipo 

de jornal de revista que possui um efeito mais significativo na delimitação dos contextos 

de preservação de passado mais-que-perfeito simples, como evidencia a regularidade na 

seleção dessa variável nas duas variedades de português, tanto para a variação entre 

PMQPS vs PMQPC como para a variação entre PMQPS e PS.  

Antes de discutir os resultados para a interação entre gênero discursivo e tipo de 

jornal ou revista, é interessante considerar a distribuição das variantes de passado-no-

passado de acordo com cada uma destas variáveis separadamente. Consideremos, 

primeiramente, no gráfico (09), a distribuição das três formas verbais conforme os 

diferentes jornais e revistas brasileiros. 
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GRÁFICO 09: Distribuição das variantes PMQPS, PMQPC e PS em jornais e revistas do 

PB 

 

Pelos resultados do gráfico acima, o jornal O Globo se distingue em relação aos 

demais jornais e revistas analisados, por apresentar a mais alta taxa de passado mais-

que-perfeito simples (28%), que chega, inclusive, a ultrapassar em oito pontos 

percentuais, a frequência registrada para a variante passado mais-que-perfeito composto 

(20%). A revista Época apresenta o segundo maior índice de ocorrência de passado 

mais-que-perfeito simples (19%). Em terceiro lugar, estão os jornais Extra e Jornal do 

Brasil, com índices idênticos da variante passado mais-que-perfeito simples (14%), 

significativamente mais baixo do que os índices das formas verbais alternativas. 

Podemos nos questionar se a ocorrência um pouco mais expressiva da variante passado 

mais-que-perfeito simples no jornal Extra teria relação com o fato de que esse jornal é 

publicado pela mesma empresa do jornal O Globo, a Infoglobo, empresa que pertence 

às Organizações Globo.  

Apesar de compartilhar com o jornal Extra o mesmo percentual para a variante 

passado mais-que-perfeito simples, o Jornal do Brasil diferencia-se pela maior 

concorrência entre as formas verbais passado mais-que-perfeito simples (14%) e 

composto (12%) e pelo alto índice de passado simples (74%). 

 A variante passado mais-que-perfeito simples perde espaço também na revista 

Caros Amigos (5%), em favor das formas verbais passado mais-que-perfeito composto 

(28%) e passado simples (67%).  

O jornal Povo, por sua vez, particulariza-se pela ausência da forma verbal passado 

mais-que-perfeito simples, o que traz evidências favoráveis à hipótese colocada, se 

considerarmos que esse jornal se destina a um público-alvo mais popular. Seria, 

portanto, pouco propício à utilização de recursos linguísticos mais marcados. 
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Assim, os resultados percentuais para a variável tipo de jornal e revista, no 

português brasileiro, leva-nos as seguintes correlações: aumento de passado mais-que-

perfeito simples em jornais voltados a um público-alvo menos popular e restrição ao uso 

dessa forma verbal em jornais e revistas direcionados a um público-alvo mais popular. 

É importante ressaltar, ainda, a produtividade da formal verbal não-marcada 

passado simples nos diferentes jornais e revistas brasileiros, ainda que seus índices 

variem de forma significativa a depender do público-alvo do jornal ou revista. Assim, o 

passado simples é mais recorrente nos jornais brasileiros Povo (85%), e Jornal do Brasil 

(74%), e na revista Caros Amigos (67%), mas reduz, significativamente, seus usos nos 

jornais Extra (53%), O Globo (52%) e, em especial, na revista Época (46%).  

A distribuição das formas verbais de expressão de passado-no-passado nos jornais 

e revistas europeus apresenta uma configuração distinta, como mostra o gráfico (10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10: Distribuição das variantes PMQPS, PMQPC e PS em jornais e revistas do 

PE 
 

Constata-se ocorrência de passado mais-que-perfeito simples em todos os jornais 

e revistas europeus analisados, embora, à semelhança do português brasileiro, com 

diferente magnitude em cada um deles. Além disso, o uso do passado simples na escrita 

do português europeu parece ser mais restrito, alcançando médias mais altas em dois 

jornais: Diário de Notícias (51%) e Correio da Manhã (59%).  

O Público sobressai como o jornal com recorrência mais expressiva de passado 

mais-que-perfeito simples, além de ser também o único em que as três formas de 

codificação de passado-no-passado efetivamente concorrem, como indicam os 

percentuais muito próximos para passado mais-que-perfeito simples (30%), passado 

mais-que-perfeito composto (31%) e passado simples (38%). O segundo veículo com 
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maior frequência da variante passado mais-que-perfeito simples é a revista Visão (17%), 

seguido do jornal Diário de Notícia (11%).  

A revista Sábado e o jornal Correio da Manhã compartilham a frequência mais 

baixa de passado mais-que-perfeito simples, apenas (6%). No entanto, eles se 

comportam de forma bastante diferenciada no tocante ao emprego das outras duas 

formas verbais. A revista Sábado particulariza-se por registrar o percentual mais 

elevado de passado mais-que-perfeito composto (59%). O jornal Correio da Manhã, por 

sua vez, é aquele em que mais ocorre a forma não-marcada passado simples (59%).  

No que tange aos diferentes gêneros discursivos, foi registrado um padrão de 

distribuição muito semelhante para as três formas verbais em estudo nas duas 

variedades. Tanto no português brasileiro como no português europeu, a forma de 

passado mais-que-perfeito simples é predominante no gênero crônica e a menos 

produtiva no gênero entrevista, como mostram os gráficos (11) e (12), respectivamente 

para o PB e para o PE.  

 

 
GRÁFICO 11: Distribuição das variantes PMQPS, PMQPC e PS de acordo com gênero 

discursivo no PB 
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GRÁFICO 12: Distribuição das variantes PMQPS, PMQPC e PS de acordo com gênero 

discursivo no PE  
 

Com base na distribuição apresentada nas duas variedades de português para a 

variável gênero discursivo, podemos presumir que crônica seja um contexto de 

resistência da forma verbal passado mais-que-perfeito simples, o que pode ser explicado 

pela sua natureza mais literária em comparação com os demais gêneros discursivos. 

Todavia, essa conclusão pode ser precipitada, pois, nas duas variedades, é preciso ter 

em conta o jornal ou revista em que a crônica é veiculada. Além disso, como veremos 

adiante, é possível suspeitar da influência do autor do texto, o que colocaria questões no 

plano estilístico.  

No português europeu, destaca-se também o percentual elevado de passado mais-

que-perfeito simples no gênero editorial (35%), que ultrapassa, inclusive, o da sua 

contraparte composta (26%). Tal resultado está em conformidade com a hipótese 

colocada, segundo a qual a linguagem, em geral, mais elaborada e rebuscada desse 

gênero poderia contribuir para o uso de uma forma verbal mais marcada. Porém, 

também no PE, as médias de passado mais-que-perfeito simples se alteram 

significativamente em função do jornal em que o editorial é publicado. 

Em ambas as variedades, entrevista jornalística caracteriza-se como o gênero que 

mais inibe o emprego da variante passado mais-que-perfeito simples. Particularizando-

se em relação aos demais gêneros, entrevista jornalística é o gênero em que se registram 

os percentuais mais significativos da forma verbal passado mais-que-perfeito composto, 

em especial no português europeu em que a variante composta corresponde a mais da 

metade dos dados (58%). 
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Em um primeiro momento, foram realizadas análises multivariacionais em que o 

efeito das variáveis tipo de jornal e revista e gênero discursivo foi investigado 

separadamente. No português europeu, tanto a variável gênero como a variável tipo de 

jornal e revista foram selecionadas para o uso de passado mais-que-perfeito simples, 

seja em variação com a forma composta seja em alternância com a forma de passado 

simples. No português brasileiro, as duas variáveis atuam quando a forma de passado 

mais-que-perfeito simples alterna com a de passado simples, porém apenas a variável 

gênero mostrou-se estatisticamente relevante para a variação entre as formas simples e 

composta de passado mais-que-perfeito.  

Em razão das indicações, sinalizadas acima, de correlação entre esses dois grupos 

de fatores, foram realizadas, para cada variedade, análises que consideravam a interação 

entre as variáveis gênero discursivo e tipo de jornal e revista. O novo grupo de fatores 

resultado da interação entre essas duas variáveis mostrou-se estatisticamente relevante 

nas duas variedades de português, sendo sistematicamente selecionado para as duas 

oposições em foco. Examinemos, primeiramente, os resultados para o português 

brasileiro, expostos na tabela (28): 
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TABELA 28: Uso de PMQPS no PB de acordo com a interação entre gênero discursivo e 

tipo de jornal e revista 

 

O primeiro aspecto a ressaltar nos resultados da tabela (28) é a recorrência de 

passado mais-que-perfeito simples em crônicas dos jornais brasileiros JB e O Globo. O 

uso de passado mais-que-perfeito simples é categórico em crônicas do JB, quando em 

competição com a sua contraparte mais direta, a variante passado mais-que-perfeito 

composto. O passado mais-que-perfeito simples também apresenta peso relativo elevado 

(.66) quando alterna com a forma verbal passado simples. Destaquemos, no entanto, que 

o número muito escasso de ocorrências (apenas três casos) dificulta uma conclusão mais 

definitiva.  

Interação entre 

gênero e tipo de 

jornal e revista 

Português Brasileiro 

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

Crônica do JB 3/3 100  3/6 50 .66 

Crônica d’O Globo 17/24 70 .88 17/18 94 .98 

Notícia/reportagem 

da Época 

32/62 51 .70 32/85 37 .78 

Notícia/reportagem 

d’O Globo 

4/6 66 .79 4/14 28 .61 

Editorial do Extra 2/5 40 .59 2/6 33 .66 

Notícia/reportagem 

do Extra 

1/5 20 .34 1/8 12 .51 

Notícia/reportagem 

do JB 

1/5 20 .19 1/8 12 .20 

Notícia/reportagem 

da Caros Amigos 

6/27 22 .34 6/81 7 .30 

Carta de leitor d’O 

Globo 

4/11 36 .52 4/33 12 .32 

Entrevista da 

Época 

6/46 13 .29 6/42 14 .34 

Entrevista da 

Caros Amigos 

2/26 7 .14 2/31 6 .22 

Carta de leitor do 

JB 

1/1 100  1/10 10 .40 

Editorial do Povo 0/1 0  0/5 0  

Notícia/reportagem 

do Povo 

0/3 0  0/13 0  

Editorial d’O 

Globo 

0/2 0  0/6 0  

Editorial do JB - - - 0/6 0  

Crônica do Povo - - - 0/5 0  

TOTAL 79/227 35 Input: 0,26 

Sig.: 0,031 

79/377 20 Input: 0,15  

Sig.: 0,005 
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Os índices de passado mais-que-perfeito simples são expressivos também em 

crônicas d’O Globo, com peso relativo de (.88), em competição com a forma composta, 

e peso relativo de (.98), em alternância com a forma de passado simples. 

Um esclarecimento é necessário quanto aos resultados atestados para as crônicas 

do jornal O Globo. A maioria das ocorrências da variante passado mais-que-perfeito 

simples foi encontrada em textos de um autor específico, o que fortalece a suspeita da 

interferência de marcas de autoria. Do total de 17 ocorrências de passado mais-que-

perfeito simples em crônicas d’O Globo, 11 ocorrências localizam-se, particularmente, 

em crônicas de Veríssimo. Acrescente-se que, dessas 11 ocorrências, 7 concentram-se, 

especificamente, em uma crônica intitulada “A russa do Maneco”. Outras 6 ocorrências 

de passado mais-que-perfeito simples encontram-se na “Crônica do medo geral”, de 

Zuenir Ventura.   

Destacam-se, também, os altos índices de passado mais-que-perfeito simples em 

notícias/reportagens do jornal O Globo e da revista Época. Nas notícias/reportagens d’O 

Globo, a forma de passado mais-que-perfeito obtém peso relativo de (.79), em variação 

com a forma composta, e de (.61) quando alterna com a forma de passado simples. Nas 

notícias/reportagens da revista Época, são atribuídos pesos relativos de (.70) e de (.78) 

para PMQPS em contraste, respectivamente, com formas verbais passado mais-que-

perfeito composto e passado simples.  

Duas explicações são possíveis para os resultados destacados acima. Em primeiro 

lugar, a influência de características específicas do gênero notícia/reportagem, como, 

por exemplo, sua natureza mais narrativa, não pode ser descartada. Notícia/reportagem, 

em razão de sua natureza mais narrativa, constitue um gênero em que se coloca de 

forma mais transparente a questão da relação de figura-fundo e da marcação de 

anterioridade.   

Outra explicação está relacionada ao público-alvo do jornal e da revista. Tanto o 

jornal O Globo como a revista Época são veículos direcionados a leitores que, pelo 

menos pretensamente, dominam formas e construções linguísticas próprias de registros 

mais planejados e elaborados. Essa explicação ganha suporte adicional na baixa 

ocorrência de passado mais-que-perfeito simples em notícias/reportagens dos jornais 

Extra (.34), assim como da revista Caros Amigos (.34) e, sobretudo, na ausência dessa 

variante em notícias/reportagens do jornal Povo.  

Observemos, no entanto, que o baixo peso relativo de passado maisque-perfeito 

simples em notícias do Jornal do Brasil (.19) é contrário à nossa expectativa de que esse 
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jornal favoreceria o emprego de formas verbais mais marcadas/precisas visto se tratar de 

um jornal tradicional. Contudo, como já destacamos em outros pontos, no período de 

recorte da nossa amostra de escrita jornalística, o JB não gozava mais do prestígio de 

outrora e enfrentava grandes dificuldades financeiras  que culminaram no fim de sua 

edição impressa.  

Não há ocorrências da variante passado mais-que-perfeito simples em editoriais 

dos jornais O Globo, JB e Povo, o que indica que, no PB, a ausência dessa forma verbal, 

nesse gênero, independe do público-alvo do jornal. Verifica-se, no entanto, peso relativo 

ligeiramente mais alto para passado mais-que-perfeito simples em editoriais do jornal 

Extra, com peso relativo de (.59), na variação com a contraparte composta, e de (.66), 

em alternância com o passado simples. Contudo, o número escasso de dados (apenas 

duas ocorrências) não fornece evidência suficiente para afirmar uma tendência. 

Dando seguimento, vejamos, na tabela (29), os resultados para a interação entre as 

variáveis gêneros discursivos e tipo de jornais e revistas portugueses. 
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TABELA 29: Uso de PMQPS no PE de acordo com a interação entre gênero discursivo e 

tipo de jornal e revista 
 

No português europeu, a forma verbal passado mais-que-perfeito simples é 

favorecida em crônicas do Público e da revista Visão: nas primeiras, a variante PMQPS 

alcança peso relativo de (.86), na competição com a forma composta, e de (.83), em 

alternância com a forma de passado simples; nas segundas, peso relativo de (.83) na, 

variação com a forma composta, e de (.88), em variação com a forma de passado 

simples. Nas crônicas da revista Sábado e do jornal Diário de Notícias, pesos relativos 

mais altos, (.65) e (.57), respectivamente, são atestados exclusivamente para a variação 

entre passado-mais-que-perfeito simples e passado simples. 

Interação entre 

gênero e tipo de 

jornal e revista 

Português Europeu  

PMQPS vs PMQPC PMQPS vs PS 

Aplic./T. % PR Aplic./T. % PR 

Editorial do DN 4/6 66 .91 4/7 57 .78 

Crônica do Público 54/72 75 .86 54/74 72 .83 

Editorial do 

Público 

7/13 53 .79 7/14 50 .75 

Crônica da Visão 7/14 50 .83 7/11 63 .88 

Carta do leitor do 

Público 

4/7 57 .91 4/16 25 .51 

Crônica da Sábado 4/16 25 .50 4/8 50 .65 

Entrevista da Visão 5/32 15 .47 5/24 20 .55 

Notícia/reportagem 

da Visão 

4/10 40 .41 4/15 26 .45 

Crônica do DN 4/11 36 .48 4/13 30 .57 

Notícia/reportagem 

do CM 

2/13 15 .26 2/27 7 .18 

Entrevista do CM 1/10 10 .24 1/8 12 .21 

Notícia/reportagem 

do DN 

3/18 16 .21 3/31 9 .22 

Entrevista do 

Público 

5/42 11 .23 5/32 15 .31 

Notícia/reportagem 

do Público 

4/15 26 .25 4/29 13 .24 

Notícia/reportagem 

da Sábado 

5/41 12 .19 5/35 14 .38 

Entrevista do DN 1/14 7 .13 1/12 8 .23 

Editorial do CM 1/2 50  1/4 25  

Entrevista da 

Sábado 

0/29 0  0/10 0  

Crônica do CM 0/2 0  0/4 0  

Carta do DN 0/1 0  0/2 0  

TOTAL 115/368 31 Input: 0,21 

Sig.: 0,020 

115/376 30 Input: 0,22 

Sig.: 0,000 
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À semelhança do PB, podemos indagar a respeito da interferência de marcas do 

autor nos resultados atestados para o gênero crônica no português europeu. Do total de 

54 ocorrências de passado mais-que-perfeito simples em crônicas do Público, 37 

encontram-se no texto intitulado “Crónica de um sequestro ‘expresso’” escrita por Ana 

Cristina Pereira; das 7 ocorrências de passado mais-que-perfeito simples na revista 

Visão, 5 estão na crónica intitulada “Pedro” de António Lobo Antunes; na revista 

Sábado, 3 das 4 ocorrências de passado mais-que-perfeito simples são atestadas em 

crônicas escritas por Michaela Davide e, no Diário de Notícias, 3 das 4 ocorrências de 

passado mais-que-perfeito simples no gênero crônica localizam-se no texto “Terrorismo 

e o caso ETA” de João Marcelino.   

Especificamente em variação com a contraparte composta, observa-se peso 

relativo elevado de passado mais-que-perfeito simples em cartas de leitores do Público 

(.91). Porém, além de registrar um número bastante escasso, 3 do total de 4 ocorrências 

de passado mais-que-perfeito simples, nesse gênero, encontram-se na carta de uma 

única leitora.  

Diferentemente do PB, no PE, destacam-se altos pesos relativos para passado 

mais-que-perfeito simples em editoriais, mais especificamente aqueles publicados nos 

jornais portugueses Diário de Notícias e Público, voltados a um público menos popular. 

O primeiro jornal registra peso relativo de (.91) para passado mais-que-perfeito simples 

em concorrência com a forma composta, e de (.78), em variação com o passado simples. 

O segundo jornal atesta pesos relativos de (.79) e de (.75) para passado mais-que-

perfeito simples, em variação com passado mais-que-perfeito composto e passado 

simples, respectivamente. A tendência ao uso de passado mais-que-perfeito simples em 

editoriais desses dois jornais europeus pode estar associada à linguagem, em geral, mais 

planejada do gênero, o que acarreta maior grau de monitoramento linguístico. No 

entanto, reiteramos que o baixo número de dados de passado mais-que-perfeito simples 

nos referidos jornais não garante evidência suficiente para afirmar uma tendência. 

Verificamos para o português europeu tendência regular àquela atestada para o 

português brasileiro em relação ao menor uso de passado mais-que-perfieto simples em 

entrevistas jornalísticas. Esses resultados constituem evidências contrárias à correlação 

entre uso de PMQPS e uma situação comunicativa que pode ser considerada mais 

formal e, consequentemente, favorável a maior monitoramento e planejamento 

linguístico. É possível que outros fatores, ligados às características do falante 

entrevistado, tenham de ser levados em consideração na análise deste gênero. 
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7.3.7. Conclusões parciais 

 

Nesta subseção, focalizamos o emprego de passado mais-que-perfeito simples no 

português brasileiro e europeu escrito com o objetivo de depreender os contextos que 

garantem a preservação dessa forma verbal. 

A primeira conclusão que se impõe é a de que a forma flexional de passado mais-

que-perfeito, ainda que recuperada na escrita mais monitorada, está sujeita a fortes 

restrições e é bem menos frequente do que as formas verbais alternativas para 

codificação de passado-no-passado, isto é, o passado mais-que-perfeito composto e o 

passado simples.   

A análise permitiu mostrar que o emprego de passado mais-que-perfeito simples é 

regulado por restrições linguísticas ligadas à pessoa verbal e às propriedades da oração, 

tanto em competição com a contraparte composta, como em alternância com o passado 

simples. Quando o passado mais-que-perfeito simples alterna com a forma verbal não-

marcada passado simples, faz-se necessário considerar também propriedades semânticas 

do ponto de referência.   

As tendências constatadas para pessoa verbal reforçaram evidências já 

encontradas na análise para a variação entre passado simples e passado mais-que-

perfeito composto na fala e na escrita. Embora se pudesse esperar que a identidade 

formal nas desinências de passado simples e passado mais-que-perfeito simples 

favorecesse o emprego do passado mais-que-perfeito composto na terceira pessoa do 

plural, a análise confirmou que o fenômeno variável em foco ultrapassa a necessidade 

de preservar o significado temporal pelo emprego de uma forma mais transparente. A 

correlação sistemática entre passado mais-que-perfeito composto e primeira pessoa (do 

singular ou do plural) revela que um princípio de preservação do significado é 

inoperante mesmo para a variação entre as formas simples e composta de passado mais-

que-perfeito.  

Resultados atestados para as variáveis tipo sintático da oração, tipo de processo do 

ponto de referência e traço [±pontual] apontam que, quando em competição com sua 

contraparte composta, a forma simples de passado-mais-que-perfeito desempenha um 

importante papel funcional. Há indícios que permitem interpretar o uso de passado 

mais-que-perfeito simples como uma estratégia para imprimir maior proeminência 

discursiva a EsC, geralmente, associados a informação de fundo, como indica a 
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associação dessa forma verbal com verbo não-pontual, oração relativa, terceira pessoa e 

processos mentais e relacionais no ponto de referência. 

No entanto, quando alterna com a forma verbal de passado simples, menos precisa 

na marcação da anterioridade-da-anterioridade, o emprego de passado mais-que-perfeito 

simples parece estar a serviço da necessidade de precisão do significado temporal. Tal 

interpretação é plausível face às tendências constatadas para as variáveis tipo sintático 

da oração e tipo de ponto de referência. O passado mais-que-perfeito simples é 

favorecido com pontos de referência constituídos por EsC com fronteiras 

aspectualmente abertas ou que implicam nuanças modais e em orações sintaticamente 

independentes, contextos que requerem o emprego de uma forma verbal de maior 

precisão para a apreensão da noção de passado-no-passado. 

O quadro (15) a seguir apresenta os condicionamentos que regulam o emprego da 

forma verbal passado mais-que-perfeito simples, seja em competição com o passado 

mais-que-perfeito composto, seja em variação com o passado simples.  

 

 

QUADRO (XX): Fatores condicionantes para o uso de PMQPS 

 

 Em síntese, com base no quadro acima, podemos dizer que: a) quando a forma 

verbal passado mais-que-perfeito simples está em variação com a contraparte composta, 

fica em especial relevo sua especificidade expressiva e discursiva; b) quando alterna 

com o passado simples, sobressai sua natureza temporal mais precisa.  

 

 

 

 

  

 

 

 

QUADRO 15: Fatores condicionantes para o uso de PMQPS no português 

 

Com base nos resultados arrolados no quadro (13) acima, podemos dizer, que: a) 

quando a forma verbal passado mais-que-perfeito simples está em variação com a 

O uso de passado mais-que-perfeito simples: 

Fatores condicionantes 

 

PMQPS vs PMQPC     PMQPS vs PS 

 

 

 

• Orações relativas (restritivas ou 

explicativas); 

• 3ª pessoa (singular ou plural) 

 

 

 

Papel funcional: Imprimir maior 

proeminência discursiva a contextos 

geralmente associados a informação de 

fundo. 

 

 

• Orações coordenadas e 

justapostas; 

• 3ª pessoa (singular ou plural); 

• Restrição ao uso em passado 

simples como ponto de referência.  

       

Papel funcional: Estar a serviço da 

necessidade de precisão do 

significado temporal.  
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contraparte composta, fica em especial relevo sua especificidade expressiva e 

discursiva: b) quando alterna com o passado simples, sobressai sua natureza temporal 

mais precisa. 

Outro aspecto fundamental a destacar é o efeito bastante regular da interação entre 

as variáveis gênero discursivo e tipo de jornal e revista sob o uso dessa forma verbal. A 

maior ou menor produtividade da forma simples de passado mais-que-perfeito é 

claramente relativizada em função de propriedades comunicacionais e composicionais 

dos gêneros discursivos e do público-alvo do jornal ou revista.  

Em ambas as variedades, verificou-se que o passado mais-que-perfeito simples se 

restringe a jornais e revistas direcionados a um público menos popular, sobretudo o 

jornal e revista brasileiros O Globo e Época e os europeus Público, Visão e Diário de 

Notícia.  

Crônica destacou-se como o gênero mais favorecer ao emprego de passado mais-

que-perfeito. Contudo, faz-se necessário cautela dada a possível interferência de um 

fator individual (marcas de autoria).  

A forma verbal passado mais-que-perfeito simples mostrou-se produtiva também 

em notícias/reportagens do jornal e da revista brasileiros O Globo e Época e em 

editoriais dos jornais portugueses Diário de Notícias e Público. No primeiro caso, 

encontram-se explicações para o uso de passado mais-que-perfeito simples tanto no 

público alvo dos referidos veículos brasileiros, como na maior marcação de 

anterioridade e relações de figuridade/fundidade disponíveis no gênero notícia. No 

segundo caso, o emprego de passado mais-que-perfeito simples justifica-se não apenas 

pelo público-alvo dos jornais portugueses, mas também pela linguagem, em geral, mais 

monitorada e elaborada do gênero editorial.  
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8. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Partindo do pressuposto central da Sociolinguística Variacionista de que a 

variação linguística é inerente às línguas naturais e, longe de ser desestruturada ou 

caótica, é controlada por motivações estruturais e sociais, buscamos, ao longo deste 

trabalho, apreender a sistematicidade da variação entre as formas verbais passado mais-

que-perfeito simples, passado mais-que-perfeito composto e passado simples na 

codificação de passado-no-passado no português brasileiro e europeu contemporâneo, 

em suas modalidades falada e escrita. Este trabalho possibilitou depreender tendências 

gerais ligadas às duas variedades e confirma muitas das hipóteses aventadas, além de 

suscitar reflexões sobre o controle de princípios funcionais na variação. 

O estatuto diferenciado das referidas formas verbais quanto ao grau de precisão do 

significado referencial de passado-no-passado requeriu uma discussão sobre a 

interrelação entre forma, significado e função. Segundo o conceito de regra variável, 

para que duas formas linguísticas sejam consideradas variantes faz-se necessário que 

elas atendam aos requesitos de manutenção do significado referencial e possibilidade de 

ocorrência num mesmo contexto (Labov, 1978). Sendo assim, o processo de variação e 

mudança linguística, em sentido mais restrito, restringe-se à concorrência entre as 

formas simples e composta de passado mais-que-perfeito, uma vez que este se trata de 

um tempo verbal específico para indicação do significado referencial em questão.  

O passado simples, por sua vez, é um tempo cujo significado base (prototípico) é 

a expressão de anterioridade ao momento da fala, contudo, no uso linguístico, pode 

assumir significados periféricos como o de indicar passado-no-passado, graças a 

propriedades contextuais e ao seu valor temporal de anterioridade e aspectual de 

perfectividade.  

Uma vez que a interpretação de passado-no-passado não se encontra marcada no 

passado simples em si, mas é dependente do contexto, fez-se necessário determinar o 

conjunto de condicionamentos (ou restrições) para o emprego de passado simples com 

significado de passado mais-que-perfeito. Constituem contextos de restrição e/ou 

bloqueadores à interpretação de passado simples como passado-no-passado – contextos, 

portanto, em que não há variação entre passado simples e passado mais-que-perfeito – 

casos de ponto de referência inferível e de orações independentes em que não seja 

possível inferior uma relação semântica temporal ou causal entre os EsC descritos. 
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Nossa adoção por uma análise variacionista, de natureza quantitativa, para o 

estudo da alternância entre as formas verbais passado mais-que-perfeito simples, 

passado mais-que-perfeito composto e passado simples para codificação de passado-no-

passado não implicou a adoção do conceito de significado referencial conforme 

proposto por Labov (1978), segundo o qual as variantes apresentam o mesmo valor de 

verdade ao fazer referência ao mesmo significado representacional, o que minimiza a 

atuação de efeitos funcionais na variação e na mudança linguística.  Entendemos que a 

análise variacionista se revela um instrumento eficaz para a compreensão dos processos 

de variação e mudança desde que seja considerado o papel que as formas linguísticas 

variantes desempenham na organização do discurso, isto é, suas especificidades 

funcionais.  

A interrelação entre forma (nível estrutural), significado (nível cognitivo) e 

uso/função (nível comunicativo) tem implicação ainda com a noção de marcação, 

entendida aqui não em sua versão clássica como o contraste binário entre elementos 

linguísticos, mas como um conceito relativo que requer o estabelecimento de uma 

hierarquia ou parâmetros de gradualidade, dada a dinamicidade e fluidez das categorias 

e dos fenômenos linguísticos (Croft, 1993).  

No tocante ao fenômeno em estudo, confrontando as formas verbais simples e 

composta de passado mais-que-perfeito à de passado simples, podemos dizer que as 

duas primeiras são mais marcadas/precisas: elas são mais complexas estrutural (seja 

pela presença do morfema -ra seja por constituir uma construção perifrástica) e 

cognitivamente (formas específicas para codificação de passado-no-passado) e são 

menos frequentes do que a forma verbal passado simples.  

Comparando as formas de passado mais-que-perfeito entre si, podemos dizer que 

tanto a forma simples como a composta são cognitivamente complexas, mas se 

diferenciam quanto aos critérios complexidade estrutural e frequência/uso. Conforme 

coloca Croft (1993), é um erro aferir o valor de marcação considerando apenas o critério 

estrutural. O critério frequência e comportamento distribucional (isto é, número de 

contextos) são mais significativos do que o critério estrutural, precisamente, porque são 

mais aplicáveis universalmente. Assim, assumindo o critério frequência como o 

principal para conferir visibilidade e saliência perceptual e discursiva, podemos dizer 

que a forma simples de passado mais-que-perfeito é mais marcada em relação à 

composta.  
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Por conseguinte, propomos a seguinte hierarquia para as formas verbais de 

codificação de passado-no-passado, no português, quanto ao grau de marcação: 

 

 

 

 

PS  >       PMQPC            >           PMQPC   >     PMQPS 

                (com o auxiliar ter)        (com o auxiliar haver) 
ESQUEMA 21: Hierarquia das formas de passado-no-passado em português quanto ao 

grau de marcação 

 

No esquema acima, o membro mais fortemente marcado encontra-se na 

extremidade positiva, isto é, a forma verbal passado mais-que-perfeito simples. Na 

extremidade oposta, encontra-se o membro mais fracamente marcado: a forma verbal 

passado simples. 

Nossos dados de português brasileiro e europeu confirmaram as hipóteses 

relativas à baixa produtividade da forma flexional de passado mais-que-perfeito e 

evidenciam que, na fala, não há regra variável, em termos de tempo gramatical. Em 

outras palavras, o processo de mudança linguística já está concluído no português 

falado, independente da variedade linguística ou do grau de escolaridade dos falantes, o 

que significa dizer que a forma composta de passado mais-que-perfeito suplantou a 

forma simples e se instaurou no sistema de referência modo-temporal. Dessa forma, a 

expressão de passado-no-passado, na fala, restringe-se à alternância entre a perífrase de 

passado mais-que-perfeito (com o auxiliar ter) e a forma verbal não-marcada passado 

simples. 

O processo de mudança linguística, no entanto, não encontra completude na 

escrita, talvez por certo prestígio de que a forma simples de passado mais-que-perfeito 

ainda desfruta em gêneros escritos mais monitorados. A recuperação do passado mais-

que-perfeito simples dá-se, portanto, via letramento, isto é, via práticas sociais de leitura 

e de escrita em que os indivídos adquirem competência para lidar com um número cada 

vez maior de gêneros discursivos e, consequentemente, estar em contato com um 

número também cada vez maior de recursos e formas linguísticas, incluindo, aquelas 

mais arcaicas e em desuso na fala. 

A natureza binária da variação na fala e ternária na escrita (graças à conservação 

da forma simples de passado mais-que-perfeito) nos conduziu a uma análise por etapas. 

Primeiramente, comparamos fala e escrita com o propósito de mapear os fatores 

Forma menos 

marcada 

Forma mais 

marcada 
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condicionantes para o emprego de passado simples com significado de passado-no-

passado, visto se tratar de uma forma verbal descendente direta do Latim Clássico e 

susceptível de desempenhar tal função, com o auxílio do contexto, mesmo antes da 

criação de formas verbais específicas para tempo relativo, como o passado mais-que-

perfeito (Climent, 1948; Hewson, 1997). Em seguida, concentramos na identificação e 

na delimitação dos contextos de preservação da forma verbal passado mais-que-perfeito 

simples e discutimos o papel funcional que essa forma verbal, oriunda do Latim Vulgar,  

desempenha na organização do discurso no português contemporâneo.   

O passado simples, ao contrário do que ocorreu em outras línguas e variedades 

românicas, preserva sua vitalidade no português. No entanto, há diferenças quantitativas 

entre o português brasileiro e europeu quanto à recorrência dessa forma verbal em 

alternância com o passado mais-que-perfeito composto na fala e na escrita. O passado 

simples é a forma verbal mais frequente para indicação de passado-no-passado na 

modalidade falada de ambas as variedades, sobretudo, na europeia. A produtividade 

dessa forma verbal com significado de passado mais-que-perfeito se estende igualmente 

à modalidade escrita, embora de maneira menos expressiva no português europeu, em 

que as taxas de passado simples e passado mais-que-perfeito composto são, 

praticamente, equivalentes.  

Curiosamente, na escrita, diferenças entre as duas variedades puderam ser 

contatadas quanto ao auxiliar que integra a perífrase de passado mais-que-perfeito. 

Enquanto o português europeu generaliza o emprego do auxiliar ter tanto na fala como 

na escrita, o português brasileiro conserva o emprego do auxiliar haver na escrita mais 

monitorada/elaborada. Tal constatação é contrária à tendência geral de que o português 

brasileiro seja mais inovador na morfossintaxe em comparação com o português 

europeu. Admitindo que a perífrase de passado mais-que-perfeito com o auxiliar haver é 

mais antiga (Mattos e Silva, 2001:40), podemos dizer que a gramática do português 

brasileiro escrito se investe de um caráter mais conservador ao preservar um inventário 

maior de formas verbais para indicação da referência de passado-no-passado do que a 

gramática do português europeu escrito. 

Apesar das diferenças quantitativas na seleção das variantes, enfatizamos que, do 

ponto de vista qualitativo, há convergência entre as duas gramáticas. Constatou-se que 

as duas variedades de português se comportam de forma bastante semelhante no que diz 

respeito à configuração e aos princípios semântico-funcionais que atuam na 

sistematicidade da variação entre as formas verbais passado mais-que-perfeito simples, 
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passsado mais-que-perfeito composto e passado simples, o que evidencia que o processo 

de reestruturação no interior do sistema referencial passado-no-passado é inerente à 

gramática e estar ligado à organização do discurso. 

A expansão funcional de passado simples com significado de passado-no-passado 

é regulada por restrições ligadas sobretudo à pessoa verbal, às características do ponto 

de referência e às propriedades do tipo de oração, que apresentam um efeito sistemático 

na fala e na escrita das duas variedades de português analisadas. A escrita requer 

considerar, ainda, a atuação de variáveis como traço [±pontual], no português brasileiro, 

e tipo de processo semântico da situação e polaridade da oração, no português europeu. 

Apesar do número maior de variáveis selecionadas para a escrita, todas as variáveis que 

mostraram relevância para o emprego de passado simples como tempo relativo 

relacionam-se, em alguma medida, à busca de experientes sintáticos e, principalmente, 

semântico-discursivos para caracterizar a anterioridade-da-anterioridade, que, como 

temos enfatizado, não se encontra expressa no passado simples por si só.  

Os resultados aferidos para pessoa verbal contradizem a expectativa de que a 

necessidade de preservar a informação temporal favoreceria o emprego da forma verbal 

passado mais-que-perfeito composto na terceira pessoa do plural, em razão da 

neutralização entre as desinências de passado simples e passado mais-que-perfeito 

simples. A tendência observada na fala e na escrita e paralela nas duas variedades de 

português é a de que a identidade formal entre passado simples e passado mais-que-

perfeito simples na 3ª pessoa do plural desfavorece o uso de passado mais-que-perfeito 

composto, forma verbal mais transparente quanto à referência temporal. Dessa forma, 

há indicações de que uma explicação funcional mais local, ou seja, entendida em termos 

de significado referencial, é ineficaz no controle da variação entre passado simples e 

passado mais-que-perfeito composto e sugere outras interpretações.  

A recorrência de passado simples na terceira pessoa do plural pode ser entendida 

em termos de extensão de uma forma verbal não-marcada em um contexto de baixa 

proeminência discursiva, uma vez que a terceira pessoa não é uma “legítima” pessoa do 

discurso, por não participar ativamente de sua construção. Em contrapartida, a 

recorrência sistemática de passado mais-que-perfeito composto na primeira pessoa pode 

ser interpretada como uma forma de o falante marcar seu ponto de vista no discurso.  

Dado que o passado mais-que-perfeito é um tempo, essencialmente, anafórico, o 

uso de passado simples indicando passado-no-passado requer considerar a natureza 

semanticamente mais ou menos delimitada do EsC que atua como ponto de referência. 
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Os resultados atestaram que pontos de referência fornecidos por forma verbal de 

passado simples e sintagma preposicional de tempo, por se referir a um EsC com 

fronteiras fechadas no passado, favorecem o emprego de passado simples com 

significado de passado mais-que-perfeito. Em contrapartida, pontos de referência 

fornecidos por formas verbais de passado imperfeito, forma verbal não-flexionada, 

forma verbal irrealis requerem o emprego de uma formal verbal mais precisa, como a 

de passado mais-que-perfeito composto, em razão da natureza aspectualmente aberta e 

temporalmente não-marcada no momento de ancoragem.  

Embora tenhamos privilegiado a importância de propriedades semânticas e 

discursivas do ponto de referência para a explicação da variação, não se pode descartar 

a possibilidade de interpretação em termos de um princípio cognitivo ligado ao 

paralelismo linguístico. Pois, em ambas as modalidades e de forma bastante regular nas 

duas variedades, passado simples no ponto de referência favorece o uso de passado 

simples no dado variável. Similarmente, passado mais-que-perfeito composto como 

âncora temporal leva ao emprego de passado mais-que-perfeito composto no momento 

da situação.  

Os resultados constatados para a variável tipo sintático da oração apontam a 

relevância das orações dependentes, corroborando a hipótese de que a maior integração 

sintática das orações contribui para o emprego de passado simples como passado-no-

passado. Há evidências, no entanto, de que essa correlação não se reduz às propriedades 

sintáticas das orações. O comportamento particular das orações hipotáticas temporais e 

causais nas duas variedades leva a crer numa restrição semântica, ligada ao princípio 

semântico-pragmático de temporalidade, subjacente à relação causa-efeito. A 

importância dessa restrição é reforçada, em especial, pela tendência observada no 

português europeu à extensão de passado simples com significado de passado mais-que-

perfeito a orações que, embora sintaticamente independentes, permitem a emergência de 

uma relação de causalidade entre os dois EsC passados.  

A variável polaridade da oração, selecionada para o português brasileiro falado e 

para o português europeu escrito, mostrou que o passado simples é favorecido em 

orações afirmativas, visto requererem menos marcação. Em contrapartida, orações 

negativas, sobretudos as marcadas com o operador de negação nunca, favorecem o 

emprego da forma verbal de passado mais-que-perfeito composto que desempenha o 

papel de localizar temporalmente o EsC em orações às quais o advérbio imprime maior 

imprecisão aspectual. 
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Acrescentam-se, ainda, as variáveis traço [±pontual] e tipo de processo do ponto 

de referência, que, como dissemos, atuam apenas na escrita do português brasileiro e 

europeu, respectivamente. Segundo os resultados da variável traço [±pontual], passado 

simples codificando passado-no-passado tende a ocorrer com verbos não-pontuais, 

ambos elementos menos marcados. Como indicam os resultados para a variável tipo de 

processo do ponto de referência, a interpretação – e, consequentemente, o emprego – de 

passado simples como passado-no-passado é mais, facilmente, apreendida com pontos 

de referência discursivamente mais salientes, como processos materiais e existenciais.  

Com base nos parâmetros de transitividade para aferir o grau de transferência da 

ação e saliência cognitiva da oração (Hopper & Thompson, 1980), há indicações de que 

a forma verbal passado simples com interpretação de passado-no-passado esteja 

correlacionada à informação com grau mais baixo de proeminência discursiva 

(groundness ou fundidade), como aponta sua associação com terceira pessoa, oração 

dependente, oração afirmativa e verbo menos pontual. Todavia tal conclusão precisa ser 

relativizada, visto que a distinção de níveis de figuridade e fundidade informacional 

demanda uma investigação específica, que não restrinje ao grau de transitividada da 

oração. 

O emprego de passado simples em lugar do passado mais-que-perfeito é, 

igualmente, sensível ao controle de fatores externos à língua, como escolaridade, para a 

modalidade falada, e tipo de jornal/revista e gênero discursivo, para a escrita.  

Apesar de o emprego de passado simples onde se esperaria uma forma verbal de 

passado mais-que-perfeito não ser um fenômeno variável perceptível e, 

consequentemente, não ser objeto de correção sistemática por parte dos professores, 

constatou-se, em ambas as variedades, que o grau de escolarização influencia na 

aplicação da regra já que falantes com menor escolaridade são os que mais empregam a 

variante não-marcada passado simples, enquanto falantes com maior escolarização se 

mostram mais favorecedores ao uso de passado mais-que-perfeito composto. Podemos 

pressupor que a predominância de passado mais-que-perfeito composto com falantes 

mais escolarizados seja uma consequência do progressivo contato e domínio com 

gêneros escritos mais elaborados, que propriciam à instanciação de recursos e formas 

linguísticas mais precisas e marcadas.  

A análise das variáveis tipo de jornal e revista e gênero discursvio revelou que a 

primeira é a mais relevante no emprego de passado simples em lugar do passado mais-

que-perfeito, sendo selecionada, estatisticamente, nas duas variedades de português. 
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No tocante ao tipo de jornal e revista, os resultados para o português brasileiro 

sugerem uma possível escala de precisão e monitoramento linguístico do jornal e/ou 

revista quanto ao público-alvo, que pode ser representada da seguinte forma: Povo, 

Jornal do Brasil > O Globo, Caros Amigos > Extra, Época. Nessa escala, os jornais 

Povo e Jornal Brasil, por um lado, destacam-se pelo predomínio de passado simples e o 

jornal Extra e a revista Época, por outro lado, pela maior alternância entre passado 

simples e passado mais-que-perfeito composto, ainda que a primeira se mantenha como 

a forma verbal mais frequente. Cabe mencionar que o comportamento aproximado do 

jornal mais tradicional JB ao do jornal mais popular Povo pode ser decorrência da crise 

sofrida pelo JB no início dos anos 2000, o que ocasionou cortes financeiros, redução da 

equipe de funcionários, mudança na perspectiva de público-alvo e no fim da edição 

impressa em julho de 2010. 

Os resultados para o português europeu, por sua vez, apontam o favorecimento da 

forma verbal passado simples nos diferentes jornais e revista europeus, com uma 

pequena gradação entre eles. Particulariza-se apenas a revista portuguesa Sábado pela 

restrição ao emprego da forma não-marcada. 

Considerando a distribuição das variantes passado simples e passado mais-que-

perfeito composto nos diferentes gêneros discursivos analisados, convém destacar a 

maior ocorrência de passado simples nos gêneros notícias/reportagens, editoriais e 

cartas do leitor tanto dos jornais brasileiros como dos europeus. No entanto, é adequado 

relativizar a frequência de passado simples em editoriais e cartas de leitor em razão do 

número de dados. Um importante aspecto a ser ressaltado é o favorecimento de passado 

simples em notícias/reportagens independemente do tipo de jornal ou revista, o que nos 

leva a crer que tal tendência possa refletir características próprias deste gênero 

discursivo, visto ser, naturalmente, o gênero mais favorável à marcação da anterioridade 

no passado, uma vez que trata de fatos que já ocorreram.  

A segunda etapa deste estudo focalizou os contextos de resistência da forma 

verbal passado mais-que-perfeito simples na escrita mais monitorada e os papéis 

funcionais dessa formal verbal na organização do discurso.   

Destacam-se como contextos morfossintáticos e semânticos de preservação da 

forma verbal passado mais-que-perfeito simples as variáveis pessoa verbal, tipo 

sintático da oração e tipo de ponto de referência, que apresentam um efeito mais regular. 

Acrescentam-se, ainda, as variáveis tipo de processo do ponto de referência e traço 

[±pontual], cujo efeito se restringe à concorrência entre as formas simples e composta 
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de passado mais-que-perfeito no português europeu. No entanto, relevo especial deve 

ser dada à seleção sistemática das variáveis tipo de jornal e revista e gênero discursivo 

na aplicação da regra variável, seja em competição com a contraparte composta seja em 

variação com a forma verbal passado simples nas duas variedades de português 

comparadas. 

Os resultados para pessoa verbal reafirmam tendências já destacadas (como o 

favorecimento de passado mais-que-perfeito composto na primeira pessoa) e fornecem 

evidências adicionais para a inoperância de um princípcio funcional, mais local, ligado à 

necessidade de preservar o significado referencial.  

Os resultados das demais variáveis internas que se mostraram relevantes devem 

ser interpretados em função do papel discursivo-funcional desempenhado pela forma de 

passado mais-que-perfeito simples em variação com cada uma das formas alternativas.  

Em competição com o passado mais-que-perfeito composto, o passado mais-que-

perfeito simples tende a ocorrer em orações que apresentam diversas características 

mais compatíveis com background, ou seja, codificam informação de fundo: terceira 

pessoa, oração relativa, verbo não-pontual, processo mental e relacional no ponto de 

referência. A tendência ao uso de passado mais-que-perfeito simples em tais contextos 

pode ser interpretada como uma estratégia para imprimir certo grau de proeminência 

discursiva ou foregrounding à informação que, consequentemente, adquire certo 

estatuto na linha discursiva. A destacar, no entanto, que a variante passado mais-que-

perfeito simples parece restringir seus usos na terceira pessoa do plural, sobretudo no 

português europeu, quando em variação com a forma de passado simples, que encontra 

nesse contexto um impulso para sua expansão como tempo relativo. 

Quando em alternância com o passado simples, o passado mais-que-perfeito 

simples parece estar a serviço da necessidade de precisão do significado temporal, como 

indica sua recorrência em orações sintaticamente independentes e com pontos de 

referência constituídos por EsC com fronteiras aspectualmente abertas ou que implicam 

nuanças modais, contextos menos transparentes para a atribuição do significado de 

passado mais-que-perfeito. Também no uso de passado mais-que-perfeito simples há 

indicações, em especial no português europeu escrito, da possível interferência do 

princípio funcional de paralelismo linguístico, o que nos levou a uma análise mais 

controlada e aprofundada dos casos em que a variante passado mais-que-perfeito 

simples está ancorada em outra forma de passado mais-que-perfeito simples.  
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Uma vez que a forma verbal passado mais-que-perfeito simples é recuperada via o 

contato com a escrita mais elaborada, outro aspecto a ressaltar é a influência do público-

alvo dos diferentes jornais e revistas e das características composicionais e propósitos 

comunicativos dos diferentes gêneros discursivos no emprego da forma flexional de 

passado mais-que-perfeito. Constatou-se que o passado mais-que-perfeito simples é 

preservado em mídias impressas voltadas para um público menos popular, como o 

jornal e a revista brasileiros O Globo e Época e os jornais e revista portugueses Público, 

Diário de Notícias e Visão, o que confirma nossa hipótese de que a imagem que o jornal 

ou revista faz de seu público-alvo influencia, significamente, na escolha dos recursos 

linguísticos a serem empregados. No entanto, é adequado relativizar tais correlações e 

interpretá-las como um referencial para o emprego de passado mais-que-perfeito 

simples na escrita jornalística, uma vez que não nos é dado conhecer o nível de 

letramento dos leitores, partimos tão somente da premissa de que a linguagem de tais 

jornais e revistas se base no pressuposto de que seu público-alvo domina o cânone 

gramatical. 

A distribuição diferenciada da variante passado mais-que-perfeito simples nos 

diferentes gêneros discursivos é sugestiva de forte interseção entre público-alvo do 

jornal e revista e propriedades do gênero. A forma verbal de passado mais-que-perfeito 

simples sobressai em crônicas publicadas nos jornais brasileiros O Globo e JB e no 

jornal e revista europeu Público e Visão; em notícias/reportagens do jornal e da revista 

brasileiros O Globo e Época e em editoriais dos jornais portugueses Diário de Notícias 

e Público.  

O favorecimento de passado mais-que-perfeito simples em crónicas pode ser 

consequência da natureza mais literária do gênero, contudo se faz necessário cautela 

devido à possível interferência de marcas de autoria.  

Explicações para o favorecimento de passado mais-que-perfeito simples em 

notícia/reportagem pode estar relacionada à maior marcação de anterioridade no 

passado e relações de figuridade e fundidade nesse gênero. Podemos presumir, portanto, 

que notícia/reportagem constitue o gênero mais propício à concretização da função 

discursiva da forma verbal passado mais-que-perfeito simples que é a de imprimir maior 

grau de proeminência a eventos tidos como fundo.  

O gênero editorial, por sua vez, apesar de ser pouco propício à marcação de 

anterioridade, caracteriza-se pela linguagem, em geral, mais monitorada e rebuscada.  
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Podemos afirmar, portanto, que particularidades composicionais dos gêneros 

discursivos assim como seus objetivos sócio-comunicativos interferem na configuração 

da variação analisada. Como já mostraram diversos estudos, a migração de variantes 

próprias da modalidade falada para a escrita, assim como a preservação de certas formas 

linguísticas na escrita mais monitorada, configura um continuum entre fala e escrita que 

tem como um de seus vetores principais os gêneros discursivos.  

Se considerarmos, porém, que as formas de passado-no-passado estão mais 

fortemente associadas a sequências textuais narrativas, uma questão que merece maior 

atenção em futuros estudos sobre a variação focalizada neste trabalho diz respeito ao 

papel de tais sequências nos diferentes tipos textuais e gêneros discursivos. 

Finalmente, acreditamos ter trazido evidências de que, embora não possa ser 

descartada a influência de fatores mais estritamente morfossintáticos, o uso variável das 

formas verbais passado mais-que-perfeito simples, passado mais-que-perfeito composto 

e passado simples na expressão de passado-no-passado é um fenômeno essencialmente 

semântico-discursivo. Neste sentido, o estudo fornece argumentos que sustentam a 

afirmação, central nos modelos funcionalistas, de que a compreensão da forma da língua 

requer considerar o papel desempenhado pelas diferentes estruturas nas situações 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 241 - 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

  

ADAM, Jean Michel. Les textes: types et prototypes. Paris, Nathan,1992. 

 

ALMEIDA, Erica; CALLOU, Dinah, 2003. Estruturas com ter e haver em textos 

jornalísticos: do século XIX ao XX. In: Anais do Encontro do Celsul, 5º, 2003, 

Curitiba-PR. Disponível em: http://celsul.org.br/Encontros/05/pdf/069.pdf.  

 

ALMEIDA, Manoel & RONCARATI, Cláudia. A multifuncionalidade da clivagem na 

fala e na escrita. Revista Linguística, Rio de Janeiro, v. 3, nº 1, p. 21-52, junho 2007. 

 

ALONSO, Amado. El problema de la lengua en America. Madrid: Espasa-Calpe, 1935. 

 

ALVES, Ana Teresa. Levantamento e análise da Bibliografia sobre tempo na língua 

portuguesa, Cadernos de Semântica 13, Lisboa. Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, 1993. 

 

BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação 

linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros de discurso. In:       . Estética da criação verbal. São 

Paulo, Martins Fontes, 2003 [1979]. 

 

 . Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da Linguagem. 5ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1990.  

 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2004. 

 

BECKER, Martin. From temporal to modal: divergent fates of the Latin synthetic 

pluperfect in Spanish and Portuguese. In: Detges, Ulrich and Richard Waltereit (eds). 

The Paradox of Grammatical Change: perspectives from romance. Vi, 252, 2008, p. 

147-180. 

 

BENNETT, Charles E. Syntax of early Latin. v.1.The verb. Boston: Allyn and Bacon, 

1910. 

 

BENVENISTE, Emile. Problems in General Linguistics. Miami Linguistics, v.8, 

Florida: University of Miami Press [translated by Mary Elizabeth Meek, the original 

French version, under the title Problèms de linguistique générale, was published in 

Paris, Editions Gallimard, 1988 [1966]. 

 

BERGARECHE, Bruno Camus. El perfecto compuesto (y otros tempos compuestos) en 

las lenguas românicas: formas y valores. In: GUTIÉRREZ, Ángeles Carrasco. Tiempos 

compuestos y formas verbales complejas. Linguistica Iberoamericana 28. Madrid: 

Iberoamericana Editorial, 2008, 65-99. 

 

BERTINETTO, Pier Marco. On the frequent misunderstanding in the temporal-

aspectual domain: the “perfective = telic confusion”. In: CECCHETTO, Carlo; 

http://celsul.org.br/Encontros/05/pdf/069.pdf


- 242 - 
 

 

 

CHIERCHIA, Gennaro; GUASTI, Maria Teresa (eds.). Semantic Interfaces (Reference, 

Anaphora and Aspect). Stanford, CA: CSLI, 2001, 177-210. 

 

BEZERRA, Maria Auxiliadora. Por que cartas do leitor na sala de aula? In: A. P. 

Dionísio, A. R. Machado, M. A. Bezerra (orgs). Gêneros textuais & ensino. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2010, p. 225-234. 

 

BLESTEL,  Élodie. Quand le plus-que-parfait persiste et signe [communication 

présentée lors du XIVe colloque de linguistique ibéro-romane, université Paul Valéry – 

Montpellier 3, 29-31 mai 2013]. In: BLESTEL, Élodie; FORTINEAU-BRÉMOND, C. 

(coord.). Le signifiant espagnol: de l’unicité à l’iconicité, à paraître. 

 

BOLÉO, Manuel de Paiva. O perfeito e o pretérito em português em confronto com as 

outras línguas românicas (Estudo de Caráter Sintático-Estilístico), in Cursos e 

Conferências de Extensão Universitária LIII – LVII, VII-XI + 124-266, Coimbra, 

Biblioteca Geral da Universidade, 1936. 

 

BROCARDO, Maria Teresa.  O ‘passado do passado’ - alguns dados para a história do 

pretérito mais-que-perfeito em português, VERBA HISPANICA, 20/2, 2012, 29-44 

 

 . Portuguese Pluperfect: elements for a diachronic approach. Estudos 

Linguísticos / Linguistic Studies 5, 2010, p. 117-130.  

 

BRONCKART, Jean Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 

interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: Educ, 1999. 

 

BYBEE, Joan. Language, usage and cognition. Cambrigde, UK: CUP, 2010. 252 p.  

 

 . Mechanisms of change in grammaticalization: the role of frequency. In: B. D. 

Joseph & R. D. Janda (eds). Handbook of Historical Linguistics [Blackweel Handbooks 

in Linguistics. Oxford: Blackweel, 2003, 602-623. 

 

 . Phonology and language use. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

238p.  

 

CAMACHO, Roberto Gomes. Uma reflexão crítica sobre a teoría sociolingüística. 

D.E.L.T.A., 26:1, 2010, 141-162. 

 

CAMPOS, M. H. C. Para a unificação dos valores do perfeito e do mais-que-perfeito em 

português. In. D. Carvalho et al. (eds). Des(a)fiando Discursos. Homenagem a Maria 

Emília Ricardo Marques. Lisboa: Universidade Aberta, 2005, 133-139. 

 

 . Sur les formes composées du prétérit en portugais. In. A. Englebert et al. (eds) 

Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Bruxelles 

1998) Vol. II, 2000, 57-63. 

 

 . Pretérito perfeito simples / pretérito perfeito composto: uma oposição aspectual 

e temporal. In: CAMPOS, M. H. C. Tempo, aspecto e modalidade: estudos de 

Linguística Portuguesa. Porto: Porto editora, 1997. 

 



- 243 - 
 

 

 

CARMINATI, M. N. The Processing of Italian Subject Pronouns. Tese (Doutorado) – 

Université de Massachusetts, Amherst, 2001. 

 

CARPINTEIRO, Maria da Graça. Aspectos do mais-que-perfeito do indicativo em 

português moderno. Boletim de Filologia 19, Lisboa, Centro de Estudos Filológico, 

1961, 199-208. 

 

CASTILHO, Ataliba de. A sintaxe dos verbos e os tempos do passado em português, 

Alfa 9, São Paulo, FFCL de Marília, 1966, 105-153. 
 

CEZARIO, Maria Maura; CUNHA, Maria Angélica Furtado (orgs.). Linguística 

Centrada no Uso: uma homenagem a Mário Martelotta. Rio de Janeiro: Mauad X: 

FAPERJ, 2013. 

 

CHAMBERS, F. K. Sociolinguistic theory: linguistic variation and its social 

significance. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1995. 

 

CLIMENT, M. Bassols de. Sintaxis histórica de la lengua latina. v.2. Barcelona: 

Escuela de Filosogía, 1948. 

 

COAN, Márluce. Anterioridade a um ponto de referência passado: pretérito (mais-que-

) perfeito. Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 1997. Dissertação 

(Mestrado em Linguística) – Curso de Pós-graduação em Linguística. 

 

 . As categorias tempo, aspecto, modalidade e referência na significação dos 
pretéritos mais-que-perfeito e perfeito: correlações entre função (ões)-forma(s) em 

tempo real e aparente. Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2003. 

Tese (Doutorado em Linguística) – Curso de Pós-graduação em Linguística. 

 

COELHO, Sueli Maria. Estudo diacrônico do processo de expansão gramatical e lexical 

dos itens ter, haver, ser, estar e ir na língua portuguesa.2006.321fl. Tese 

 

COMRIE, Bernard. Tense. 8. ed. London: Cambrigde University Press, 1985 [2004]. 

139 p.  

 

 . Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems. 

Cambrigde: Cambridge University Press, 1976. 142p. 

 

CORÔA, Maria Luiza Monteiro Sales. O tempo nos verbos do português. 2. ed. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2005. 96 p.  

 

COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de Gramática Histórica. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Livraria Acadêmica, 1967. 357 p.  

 

COSERIU, Eugenio. Aspect verbal ou aspects verbaux?: Quelques questions de théorie 

et de méthode. In: J. David y R. Martin (eds.). La notion d’aspect. Paris, 1980, 13-25. 

 

COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 

2008. 

 



- 244 - 
 

 

 

CROFT, William. Radical construction grammar: Syntactic Theory in Typological 

Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

 

 . Autonomy and functionalist linguistics. Language 71: 490-532, 1995. 

 

 . Markedness in typology. In: CROFT, William (ed.). Typology and universals. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 64-94. 

 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 

CUNHA, Dóris de Arruda Carneiro da. O funcionamento dialógico em notícia e artigo 

de opinião. In: A. P. Dionísio, A. R. Machado, M. A. Bezerra (orgs). Gêneros textuais 

& ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 179-193. 

 

CUNHA, M. A. Furtado da; SOUZA, M. M. Transitividade e seus contextos de uso. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2007. 

 

DECLERCK, Renaat. From Reichenbach (1947) to Comrie (1985) and Beyond: 

towards a theory of tense. Lingua 70, Norths-Holland, 1986, 305-364. 

 

DIONÍSIO, A. R.; MACHADO, M. A.; BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs). Gêneros 

textuais & ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p.195-208. 

 

DIK, Simon. States of Affairs and Semantic Functions. In: DIK, S. The theory of 

functional Grammar. Dordrecht: Foris Publication, 1989, 89-109. 

 

ECKERT, P. Ages as a sociolinguistic variable. I: f. Coulms (ed.). The handbooks of 

sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 1997, p. 151-167. 

 

FERNÁNDEZ, Luis García. Pretérito pluscuamperfecto y pretérito anterior. In: 

GUTIÉRREZ, Ángeles Carrasco. Tiempos compuestos y formas verbales complejas. 

Linguistica Iberoamericana 28. Madrid: Iberoamericana Editorial, 2008, 359-400. 

 

FREITAG, Raquel Meister Ko. Problemas teórico-metodológicos para o estudo da 

variação linguística nos níveis gramaticais mais altos. In: Matraga, v. 16, n. 24. Rio de 

Janeiro, 2009, 115-132. 

 

FURTADO DA CUNHA, Maria Angélica. Gramaticalização e os processos de variação 

e mudança linguística. In: MOURA, Denilda (org). Os múltiplos usos da língua. Maceo, 

Edufal, 1999, 164-168. 

 

GARCIA, Erica C. Shifting variation. Lingua, 67, 1985, 189-224. 

 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a escrever, 

aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010 [1967]. 548 p.  

 

GIVÓN, Talmy. Functionalism and Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Co, 1995. 

 



- 245 - 
 

 

 

 . English Grammar: a function-based introduction. Amsterdan & Philadelphia: 

John Benjamins, 2 vols., Vol 1, xxi-318. Vol 2, xv-363, 1993. 

 

 . Topic continuity in discourse: a quantitative cross-language study [Typological 

Studies in Language]. Amsterdam: John Benjamins, 1983, 422. 

 

GOMES, Christina Abreu. Uso variável do dativo em textos jornalísticos. Revista 

Linguística, Rio de Janeiro, v. 3, nº 1, p. 7-19, junho 2007. 

 

GRYNER, Helena; OMENA, Nelize Pires de. A interferência das variáveis semânticas. 

In: M. Mollica, M. L. Braga (orgs.). Introdução à sociolinguística. Rio de Janeiro, 

Contexto, 2003, p. 89-100. 

 

GOUVEIA, Carlos A. M. Texto e Gramática: uma introdução à Linguística Sistémica-

Funcional. In: Matraga. Rio de Janeiro, v.16 n. 24, 2009. 

 

GRYNER, Helena. Variação de tempo-modo e conexão nas orações condicionais em 

português. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 1990. Tese de Doutorado em 

Linguística. 

 

GUY, Gregory R. Post-Saussurean Linguistics: towards an integrated theory of 

language. In: NWAVES and MEANS: A selection of papers from NWAVE 24. U. Penn 

Working Papers in Linguistics, vol. 31, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1996. 

 

GUY, Gregory R.; ZILLES, Ana. Sociolinguística quantitative: instrumental de análise. 

São Paulo: Parábala Editorial, 2007. 

 

HALLIDAY, M. A. Clause as representation. In:       . An Introduction to Functional 

Grammar. 3nd  Ed. revised by C. M. I. M. Matthiessen. London: Arnold, 1994. 

 

HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, R. Language, Context and Text: Aspects of language 

in a Social-Semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1989. 

 

HEINE, Bernd. Grammaticalization: a conceptual framework. Chicago: Chicago Press, 

1991. 

 

HEWSON, John. The latin verbal system. In: HEWSON, John; BUBENIK, Vit. Tense 

and aspect in Indo-European language: theory, typology, diachrony. Current issues in 

linguistic theory 145. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997, 189-

208. 

 

 . From Latin to Modern Romance. In: HEWSON, John; BUBENIK, Vit. Tense 

and aspect in Indo-European language: theory, typology, diachrony. Current issues in 

linguistic theory 145. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997, 314-

330. 

 

HOFFNAGEL, Judith Chambliss. Entrevista: uma conversa controlada. In: A. P. 

Dionísio, A. R. Machado, M. A. Bezerra (orgs). Gêneros textuais & ensino. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2010, 195-208. 

 



- 246 - 
 

 

 

HOPPER, P.; TRAUGOTT, E.C. Grammaticalization. Cambridge University Press, 

2003 [1993]. 

 

HOPPER, Paul; THOMPSON, Sandra A. Transivitity in Grammar and Discourse. 

Language, 56, 1980, p. 251-299.  

 

HOOPER, Paul. Apect and foregrouding in discourse. In GIVÓN, Talmy (ed). Syntax 

and Semantics. 12: Discourse and Syntax. New York: Academic Press, 1979, 213-241. 

 

HOOSAIN, R. The processing of negation. Journal of verbal learning and verbal 

behavior 12, 1973, 618-626. 

 

HYMES, D. H. On Communicative Competence. In: PRIDE, J. B.; HOLMES, J. 

Sociolinguistics. Middlesex: Penguin Books, 1971, p. 269-293. 

 

ILARI, Rodolfo. A expressão do tempo em português. São Paulo: Contexto, 1997. 

 

KEMMER, Suzanne; BARLOW, Michael. Introduction: a usage-based conception of 

language. In KEMMER, Suzanne; BARLOW, Michael ed. Usage Based Models of 

Language. Stanford, CSLI Publications, 1999. 

 

KEMPAS, Ilpo. El pretérito perfecto compuesto y los contextos prehodiernales. In: 

GUTIÉRREZ, Ángeles Carrasco. Tiempos compuestos y formas verbales complejas. 

Linguistica Iberoamericana 28. Madrid: Iberoamericana Editorial, 2008, 231-273. 

 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. 13ª ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

KURYŁOWICZ, Jerzy. The evolution of grammatical categories. Diogenes 13:55, 

1965. 

 

 . The inflectional categories of Indo-european. Heidelberg: Carl Winter, 

Universitätsverlag, 1964. 

 

LABOV, William. Principles of Linguistics Change: internal factors. 2ª ed. Oxford: 

Blackwell, 1994. 

 

 . The overestimation of functionalism.  In: Dirven, René and Vilém Fried (eds.), 

Functionalism in Linguistics. 1987, 311-332. 

 

            . Language Structure and Social Structure. In: LINDENBERG, Siegwart; 

COLEMAN, James S.; NOWAK, Stefan. Approaches to Social Theory. New York: 

Russell Sage Foundation, 1986, p. 265-287. 

 

            . Where does the Linguistic variable stop: A response to Beatriz Lavandera. 

Sociolinguistic Working Paper, 44. Texas, 1978. 

 

            . Denotational structure. In: FARKAS, D.; JAKOBSEN, W.; TODRYS, K. 

(eds). Papers from the Parasession on the Lexicon. Chicago: Chicago Linguistics 

Society, 1978, 220-260. 



- 247 - 
 

 

 

            . The boundaries of words and theirs meaning. In: BAILEY, C.; SHUY, R. 

(eds.). New ways of analyzing variation in English. Washington DC: Georgetown 

University Press, 1973, 340-373. 

 

            . Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. 

 

            . Padrões sociolinguísticos. [tradução: BAGNO, Marcos; SCHERRE, Maria 

Marta Pereira; CARDOSO, Caroline Rodrigues]. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 

[1972].  

 

            . The transformation of experience in narrative syntax. In W. Labov (Ed.), 

Language in the inner city: Studies in Black English vernacular. Philadelphia: 

University of Washington Press., 1972, p. 354-396. 

 

            . The social stratification of English in New York. Washington, D. C.: Center for 

Applied Linguistics, 1966. 

 

LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. 7ª edição, São Paulo/SP: Editora Ática, 2003 – 

Série Princípios. 

 

LAPA, Manuel Rodrigues. Estilística da Língua Portuguesa. 11. Ed. Coimbra Editora, 

1984 [1933]. 

 

LAVANDERA, B. Where does the sociolinguistic variable stop? In: Language Society, 

nº 7. Printed in Great Britain, 1978, p. 171-182. 

 

LEHMANN, C. Towards a tipology of clause linkage. In: Haiman, J.; Thompson S. A. 

(eds). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam: John Benjamins, 

1988, 181-225. 

 

LYONS, John. Semantics. v. 2. London: Cambridge University Press, 1977. 897p.  

 

LONGO, Beatriz Nunes de Oliveira; BARBOSA, Juliana Bertucci. Um estudo do 

pretérito perfeito simples e composto no português brasileiro. Letras & Letras, 

Uberlândia, 19:2, 2003, 7-19. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definições e funcionalidade. In 

DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 

org. Gêneros textuais & ensino. São Paulo: Parábola, 2010, 19-38. 

 

 . Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 

 

MARQUESI, Sueli C. A organização do texto descritivo em Língua Portuguesa. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

 

MARTELOTTA, Mário. Funcionalismo. In: WILSON, V.; MARTELOTTA, Mário. & 

CESÁRIO, Maria Maura. Linguística: fundamentos. Rio de Janeiro: CCAA, 2006, p. 

231-265. 

 



- 248 - 
 

 

 

 .Figura e fundo: uma proposta prática de análise. Rio de Janero: UFRJ, 1998. 

(mimeogr.). 

 

MARTELOTTA, Mário Eduardo et al. Linguística funcional: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: FAPERJ/DP&A, 2003. 

 

MARTÍNEZ-ATIENZA, Maria. Dos formas de oposición en el âmbito románico entre 

el pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple. In: GUTIÉRREZ, 

Ángeles Carrasco. Tiempos compuestos y formas verbales complejas. Linguistica 

Iberoamericana 28. Madrid: Iberoamericana Editorial, 2008, 203-229. 

 

MARTINS, Kellen Cozine. A expressão variável de anterioridade a um ponto de 

referência passado na escrita midiática. 2010. 131 f. Dissertação de mestrado 

(Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro.  

 

 . A variação entre o pretérito mais-que-perfeito simples e composto em textos 

jornalísticos. Diadorim (Rio de Janeiro), v. 8, 2011, p. 15-30.  

 

MARTINS; Kellen Cozine; PAIVA, Maria da Conceição. V-ra no português: uma 

análise diacrônica. Estudos Linguísticos, São Paulo, 42:1, 2014, 540-552. 

 

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O tempo composto na fase final do período arcaico. 

In: ABRALIN (Florianópolis, SC), 2000.  

 

MATTOSO CAMARA JR., Joaquim. História e estrutura da Língua Portuguesa. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Padrão, 1985. 

 . Estrutura da língua portuguesa. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 125 p.  

 

MAURER JR., Theodoro Henrique. Gramática do Latim Vulgar. Rio de Janeiro: 

Livraria Acadêmica, 1959. 298 p.  

 

MEURER, J. L.; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, Desiree (orgs.). Gêneros: teorias, 

métodos e debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 

MILROY, James & MILROY, Lesley. Varieties and Variation. In: COULMAS, Florian 

(ed.). The handbook of sociolinguistics. UK, Oxford, 1997, p. 47-64. 

 

MIRA MATEUS, Maria Helena et al. Gramática da Língua Portuguesa. 7. ed. Lisboa: 

Caminho, 2003.  

 

MITHUN, Marianne. Functional perspectives on syntactic change. In: B. D. Joseph & 

R. D. Janda (eds). Handbook of Historical Linguistics [Blackweel Handbooks in 

Linguistics. Oxford: Blackweel, 2003, 552-572. 

 

MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luíza (orgs.). Introdução à sociolinguística: 

O tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

MOREIRA, Maria Ednilza Oliveira. Tempos verbais e progressão temática na narrativa: 

o que nem sempre é pereptível. In: COSTA, Maria Helena Araujo et al (orgs). Texto e 

discurso sob múltiplos olhares. Lucerna, 2007, 201-218. 



- 249 - 
 

 

 

NARO, A. Modelos quantitativos e tratamento estatístico. In: M. Mollica, M. L. Braga 

(orgs.). Introdução à sociolinguística. Rio de Janeiro, Contexto, 2003, p. 15-25. 

 

NEVES, Maria Helena Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

 . A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

NICHOLS, Johanna. Functional theories of Grammar. Annual Review of 

Anthropology, 13, 1984, 97-117. 

 

NÚÑEZ, R.; SWEETSER, E. With the future behind them: convergent evidence from 

Aymara Language and Gesture. In: The crosslinguistic comparison of spatial construals 

of time. Cognitive Science, 2006, 30, 1-49. 

 

OLIVEIRA, Josane Moreira de. O futuro da língua portuguesa ontem e hoje: variação e 

mudança. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2006. Tese de Doutorado. 

 

PAIVA, Maria da Conceição A. de; DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. Quarenta anos 

depois: a herança de um programa na sociolinguística brasileira. In: WEINREICH, 

Uriel; LABOV, William; HERGOZ, Marvin I Fundamentos empíricos para uma teoria 

da mudança linguística. [tradução: BAGNO, Marcos; revisão técnica: FARACO, 

Carlos Alberto; posfácio: PAIVA, Maria da Conceição A. de; DUARTE, Maria Eugênia 

Lamoglia]. São Paulo: Parábola editorial, 2006 [1968]. 

 

 . (orgs.). Mudança linguística em tempo real. Rio de Janeiro: Contra Capa, 

2003a. 

 

 . Mudança linguística: observações no tempo real. In: M. Mollica, M. L. Braga 

(orgs.). Introdução à sociolinguística. Rio de Janeiro, Contexto, 2003b, p. 179-190. 

 

PAIVA, Mª da Conceição de. Aspectos semânticos e discursivos da relação de 

causalidade. In: Macedo, Alzira Tavares de; Roncarati, Cláudia; Molica, Mª Cecília 

(Orgs). Variação e discurso. Rio de Janeiro: Tempos Brasileiros, 1996, 63-74. 

 

PAIVA, Maria da Conceição A. de. Ordenação das cláusulas causais: forma e função. 

Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 1991, Tese de Doutorado em Linguística. 

 

PALMER, F. R. Mood and Modality. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 

2001. 

 

PAREDES SILVA, Vera Lúcia; COSTA PINTO, Pedro Ivo. A crônica: um gênero de 

vários tipos textuais. In: MOLLICA, Maria Cecília (org). Usos da Linguagem e sua 

relação com a mente humana. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2010.p.37-52. 

 

PAREDES SILVA, Vera Lúcia. Continuidade de referência: nomes, pronomes e 

anáforas zero em gêneros da fala e da escrita. Revista Linguística, Rio de Janeiro, v. 3, 

nº 1, p. 159-178, junho 2007. 

 



- 250 - 
 

 

 

 . Variações tipo lógicas no gênero textual carta. In Kock, Ingedore V. & Kazue 

Saito M. de Barros (orgs.). Tópicos em lingüística de texto e análise da conversação. 

Natal, Editora daUFRN, 1997, 118-124.  

 

PILATI, E. N. S. Sobre a ordem verbo-sujeito no português do Brasil. Dissertação 

(mestrado) – Brasília, UNB, 2002. 

 

RAPOSO, Eduardo Buzaglo Paiva et al (orgs.). Gramática do Português. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.  

 

RAVIZZA, P. João. Gramática Latina. 14. ed. Niterói: Escola Industrial Dom Bosco, 

1958. 560 p.  

 

REINCHENBACH, H. Elements of Symbolic Logic. New York: The MacMillan 

company, 1948 (1947). 

 

Revista Linguística, Rio de Janeiro: UFRJ, v. 3, n. 1, jun. 2007. 

 

RIBEIRO, Ilza. A formação dos tempos compostos: a evolução histórica das formas ter, 

haver e ser. In: Roberts, Ian; Kato, Mary A. (orgs.). Português brasileiro: uma viagem 

diacrônica. Campinas: Ed. Unicamp, 1996, p. 343-386. 

 

RODRIGUES, Rosângela Hammes. Os gêneros do discurso na perspectiva dialógica da 

linguagem: a abordagem de Bakhtin. In: Meurer, J. L.; Bonini, Adair; Motta-Roth, 

Desiree (orgs.). Gêneros: teorias, métodos e debates. São Paulo: Parábola Editorial, 

2005, p. 130-149. 

 

ROSH, Eleanor H. Principles of categorization. In: ROSH, Eleanor H.; LLOYD, B. 

(eds.). Cognition and categorization. Hillsdale, NJ; NY: Lawrence Erlbaum, 1978, 27-

48. 

 

 . On the internal structure of perceptual and semantic categories. In: MOORE, T. 

(ed.). Cognitive development and the acquisition of language. New York: Academic 

Press, 1973, 111-114. 

 

SAID ALI, Manuel. Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Livraria Acadêmica, 1964. 

 

SCHERRE, Maria Marta Pereira. Paralelismo linguístico. Revista de estudos da 

linguagem. Linguagem (Belo Horizonte), v. 7, 1998, 29-59.  

 

 . Sobre a atuação do princípio de saliência fônica na concordância nominal. In: 

Tarallo, Fernando (org.). Fotografias sociolinguísticas. Campinas, São Paulo: Pontes: 

Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1989. p. 301-332. 

 

 . Reanálise da concordância nominal em português. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 1988. Tese (Doutorado em Linguística) – Departamento 

de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras. 

 



- 251 - 
 

 

 

SCHERRE, Maria Marta Pereira; NARO, Anthony Julius. Análise quantitativa e tópicos 

de interpretação do Varbrul. In: MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luíza 

(orgs.). Introdução à sociolinguística: O tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 

2003, 147-177. 

 

SILVA, Giselle Machline de Oliveira e; PAIVA, Maria da Conceição Auxiliadora de. 

Visão de conjunto das variáveis sociais. In: Padrões sociolinguísticos: análise de 

fenômenos variáveis do português falado na cidade do Rio de Janeiro. SILVA, Giselle 

Machline de Oliveira e; SCHERRE, Maria Marta Pereira (orgs.). Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro: Departamento de Linguística e Filologia, UFRJ, 1996, 335-378. 

 

SILVA, Suelen Sales da. O percurso sócio-histórico de uma tradição discursiva: da 

carta ao editorial. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011. Tese (Doutorado em 

Letras Vernáculas) – Curso de Pós-graduação em Letras Vernáculas (Língua 

Portuguesa). 

 

SILVEIRA, Elizabeth. Relevância em narrativas orais. Tese de doutorado – UFRJ. Rio 

de Janeiro, 1991. 

 

SQUARTINI, Mario; BERTINETTO, Pier Marco. The simple and compound past in 

Romance languages, in: Dahl, Östen (ed), 2000, Tense and aspect in the language of 

Europe: empirical approaches to language typology. Berlin, Mouton de Gruyter, 2000, 

403-439. 

 

SQUARTINI, Mario. On the semantic of the Pluperfect: evidence from Germanic and 

Romance. Linguistic Typology (Walter de Gruyter), v. 3, 1999, 51-90. 

 

SUÁREZ, Anxo M. Lorenzo. Sociolinguística. In: RAMALLO, Fernando; REI-

DOVAL, Gabriel; YÁÑEZ, Xoán Paulo Rodríguez. Manual de Ciência da Linguaxe. 

Galícia: Edicións Xerais de Galícia, 2000.  

 

TARALLO, Fernando; DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. Processo de mudança 

linguística em processo: a saliência vs não saliência de variantes. Revista Ilha do 

Desterro, nº 20, p. 44-58, 1988. 

 

TEYSSIER, Paul. Manuel de Langue Portugaise. Paris, Klincksieck, 1984. 

 

THIBAULT, André. Formes synthétiques et analytiques de praeteritum das la 

Romania. In: Actes du XX Congrès International de Linguistique et Philologie 

Romanes, tome 3, Tübingen, A. Francke Verlag. 1993, p. 397-410. 

 

TRAUGOTT, Elizabeth Closs. Exaptation and grammaticalization. In: Akimoto, M. 

(ed.). Linguistics studies based on corpora. Tokyo: Hituzi Syobo Publising Company, 

2004. 

 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. O aspecto verbal no português: a categoria e sua 

expressão. Uberlândia: Gráfica da UFU, 1981. 

 



- 252 - 
 

 

 

VAN DIJK, Teun A. Estruturas da notícia na imprensa. In:            . (org. e apresentação 

de Ingedore V. Koch). Cognição, discurso e interação. 7ª ed. São Paulo: Contexto, 

2011 [1985], 122-157.   

 

VITRAL, Lorenzo Teixeira et ali. Inovação versus mudança: a interseção 

gramaticalização/teoria da variação e mudança. In: VITRAL, Lorenzo & COELHO, 

Sueli (org.). Estudos de processos de gramaticalização em português: metodologia e 

aplicações. São Paulo: Mercado de Letras, 2010. 

 

VOTRE, Sebastião Josué. Relevância da variável escolaridade. In: M. Mollica, M. L. 

Braga (orgs.). Introdução à sociolinguística. Rio de Janeiro, Contexto, 2003, 51-57. 

 

WAUGH, Linda; MONVILLE-BURSTON, Monique. Aspect and Discourse Function: 

the French simple past in newspaper usage. Language, 62:4, 1986, 846-877. 

 

WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERGOZ, Marvin I.  Empirical foundations 

for a theory of language change. In: LEHMANN, W. P.; MALKIEL, Yakov (Orgs). 

Directions for historical linguistics. Austin: University of Texas Press, 1968, p. 97-195. 

 

            . Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística. [tradução: 

BAGNO, Marcos; revisão técnica: FARACO, Carlos Alberto; posfácio: PAIVA, Maria 

da Conceição A. de; DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia]. São Paulo: Parábola 

editorial, 2006 [1968]. 
 

 


