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RESUMO

Este trabillt\o consiste em' fazei unia análise corta:l-ãstix.rã

dos te)tipos verbais Pretéri.to Perfeito (PP) e Imperfeito (PI) do

português e Perfekt (Pera) e Praeteritum (Praet) do alemão Para

realizar a análise contrastava foi aditada a teoria de BULL

(1968) que classifica os tempos verbais em uma 'linha' de tempo

Litro\minada Eixo cle Orieíitação (EO). À partir da posição nos EO

os tempos verb.ais ocorrem eiB funções sistêmicas e não-sistêmicas

(:om t).asf' n.is funções3 fo\ verificado, .] n]ve] (]f, fraSeS, finais

tl('-m---ntcnn tncliízl*m €10 i.IflQ (lí. Pr) {: PT p fpl.'llE; r); rlií', Itrrlltarn E;qi.l

uso. através de extn]t)lo:] obtidos elTI unl (:or})u= qUe crurrll:,reerlde

textos escri.tos.
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ABSTRACT

best.ehtArbei tDi ese kontrcist ivenaus einer
in der die Têmpora Perfekt (Perf)Untersuchung, und Praeteritum

des Deutschen und Pretérito Perfeito (PP)(Praet) und Pretéri to
(PI) des Portugiesischen verglichen wurden.Imperfeito Fur die
Ana 1yse wurde die Theori e (1968)BULLkontrastive von zur

In seiner Theorie untersucht er dieGrundlage gestellt. Têmpora
die er Orientierungsachse nennt. Jedes Tempusin einer Zeitlinie,

in Bezug auf die anderen Têmpora systemische und nicht-enthae1t
Fur jede Sprache wurden Beispiele einemsystemische Funktionen.

aus geschriebenen besteht.das Texten Dieentnommen,Corpus
wurde berücksichti gtStruktur jeden Satzesmorpho-syntakt i sche

Gebrauch dieser Elemente erlaubt oder beschraenkt diederund
Perf und Praet und von PP und PI.Anwendung von
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CAPÍTULO l

O ENSINO DO ALEMÃO E A ANÁLISE DOS TEMPOS VERBAIS

o pi'ofessor de língua alemã, ensinada como língua

estrangeira a brasileiros falantes da língua portuguesa. encontra

vários obstáculos, a começar pelo preconceito de que o alemão é

uin idioma difícil, .desde o nível fonológico ao nível garfo--

sintético. Em consequência, nem todas as pessoãts são motivadas a

conc].uírem os estágios iniciais, pois desistem logo no primeiro

cantata com a língua altamente flexionada

O ensino da língua alemã em nosso meio, geralmente, se

d.á por métodos di.dát.ices existentes no mercilda, ficando a

crittsrio do l)roer'11:10r Olt rl'3 inlitittiição .l ef3colti.i rlr, rr'flt.odo,

lev.ando e] consideração os objetivos dil infçtituiç;jr] e (]rl qruro a

que se destina o ensino do :llrMãO

Entre os métodos que existem atualmente para iniciantes

te)bos: Themen (1), DeutBch Aktlv (2), Sprachbriicke (3) e

Sprachkura Deutach (4) Desses Themen é o método que até há

pouco tempo era o mais usado. Hoje em dia, porém, são oferecidos

cursos para iniciantes também com Deutach Aktiv e Sprachbrücke

Permeia todos esses métodos, desenvolvidos na Alemanha

ou no exterior, a exemplo de Sprachbrücke, no que concerne à

gramática, a sua apresentação dentro dos moldes de uma teoria

linguística Entre as teorias linçiiísticas conhecidas, todos os

métodos baseiam-se na .gramática de valência e/ou dependência

Às gramáticas de dependência e valência têm em comum,

que ambas partem do princípio de que o verbo e sua regência

constituem o núcleo central, a parte mais importante da frase
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Por exemplo, quando o falante diz: 'lch moechte gern ein neves

Auto kaufen' e se o seu interlocutor entender apenas, por uma ou

outra razão, as palavras '..- ein Auto kaiifen', certãnierite, terá
tlx/er sc! entendido as

uln.l inforln.anão mais completa,

palavras ' lch moechte gern

O aluno naturalmente não aprende todos os termos

técnicos empregados lnela gramática de valência e/ou dependência,

pois esse nãc] é oobjetivodos cursos em geral, Irias val

adquirindo através dela estruturas básicas, simples e complexas,

à medida que aparecem nos textos, diálogos e exercícios, para

usá-].as em sua comunicação

Entre os métodos citados há os que enfatizam a gramática

destacando-a através de tabelas e quadros no decorrer da lição,

como verificamos em Sprachbriicke e Deutsch Àktiv, enquanto em

Themen ela é apresentada em forma de apêndice, no final do livro

e em Sprachkura Deutach, no fim de cada lição

APÓS a escolha do método, cabe I'ao professor

desenvolver estratégias didáticas e metodológicas que visam ao

melhor aproveit.cimento do aluno, elaborando e adaptando rrtateriais

tais como: exercícios, apostilasi, transparências e usando

Instrumentos audio-visuais como gravador, retro-projetor vídeo,

entre outros, que o auxiliem no ensino da língua alemã, para

simplificar estruturas e questões complexas que (iiflcultam a

aprendizagem da ].íngua alemã

DpEnOis de todo esse procedimentr] fine antecede o ensino

do alemão como lllnqua estrangeira, o professor se depara dorida
nn l v i cl a s; . OU

constantemente, com qi.festões gramaticais
l nt-,a.-lãs no livro didátiCO

do s€("lU(

f

re

emelhor [nOUC0



dessas questões é a diferença,Uma existe,estase

do Perfekt(Perf)entre do Praeteritum(Praet) (5)o uso e no
a 1emão. didáticos,livrosOs maioria, verdade,em sua na

dois tempos verba i sapresentam sendo sinónimos,os como

atribuindo ao Praet básica
os diferenciam entre si, quanto ao a saber: Perfque o

usado para textos informais,é orais, enquanto o Praet aparece

textos formais, escritos, além de ser mais frequenteem

verbos auxiliares: haben, "modais”: diir f en,os

aollen e wollen.milasen,koennan, moeqen,

em geral, também não são dados elementosAo professor,

suficientes de

evi tarNormalmente situaçõesPerf Praet. ma i sp a r ae

à regra citada no parágrafoconstrangedoras

Essa regra não pode ser julgada de todo incorreta,anterior. num

é muito simplista para o aluno queno entantoprimeiro momento.

regras de uso mais específicas para criar seus própr i osrequer
falha a tendência natural do aluno ésuprir essaParatextos.

língua materna ou a uma outra língua estrangeiraa suarecorrer

dosaprendeu seusque
estabelecer elos entre osde outra língua termosconhecimentos

dessa e daquela língua.gramaticals

equiparar os termos gramaticais de uma línguaAo com a

semelhanças das estruturas mor f o-acordodeoutra ascom

1 í n g u a estásintát icas a quee
devido1 evado cometeréa 1 unoaprendendo, a erros ao

seu aprendizado.interferências que prejudicam o

estud iososconscientes do problema. dessaUma osvez

seu uso,

sein e werden e
com os

e procurar através da língua materna ou

emprestando regras de uso para

o professor recorre

apenas uma característicaao Perf e

que resolvam com mais precisão o problema do uso
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questão acharam necessário pesquisauma

Praet do alemão. Como o presente trabalho

ensino do alemão a estudantes brasileiros,visa optamosao por

contrastiva entre o português, 1íngua-fonte,análiseuma e o

especificamente,a 1emão, dos tempos1íngua-meta verba ise,

Pretérito Perfei to(PP) , Pretérito Imperfeito(PI) (6) e Perf, Praet

entre outras,para como possível consequência,

aluno elementos que:ao

Perf e Praet;1 . definam PP, PI,

estabe1eçam2 .

estabeleçam diferenças de conteúdo, se existem,3 .

Com esses propósitos em mãos, primeiramente,recorremos,

gramáticas normativas das línguas portuguesa e alemã,às para

verificar de que forma elas descrevem o uso de PP, e dePI como

os alunosauxi1i arpoderiam na sua

aprend i zagem.

selecionadas part i r deforamgramát i casAs a um

feito em outros trabalhos dobibliográfico1evantamento mesmo

destacando para o português:assunto,
ROCHA LIMA(1983), CEGALLA(1974),SAID ALI (1965) ,CUNHA(1983),

LUFT(1974).BECHARA(1977) e
descrevemprimei rasgramáticas,Entre oasessas

1 ínguase ja ,culta,acordodeportuguês ou anorma

enquantoerud i tos, LUFTpelos escritores eusadaportuguesa
cons i derando(1974)

também 1ínguaescr i ta,culta,1ínguasomente anão masa

com a

uso desses tempos verbais;

ao empregar

sobre o uso de Perf e

preocupa-se em descrever a língua portuguesa,

critérios e regras melhor estruturados quanto ao

os professores no ensino e

esses tempos verbais.

que se desenvolvesse

dar ao professor e



co1oquia 1 , f a 1 ada , usando teorias linguísticas, o

a gramática transformacional.

Em todas as gramáticas normativas de (1974) ,LUFT

sao descritos como sendo tempos verbaisPP PI exprimeme que

ações do passado. Enquanto PP descreve a ação acabada, nãoPI

exatamente ação. (1974)LUFTmarca o

limita conceito básico. Nassua esse

outras gramáticas há, além dessa marca,

’ obr i gatóri o’ e/ou facultativo de PPque implicam o uso

gramát i ca normativa, entendemosparti r daA por

de PP funções primár ias;obr igatório, suaso uso e

substituição a outras formasde PP e PIfacultativo, emo uso

verbais.

essas gramáticas, as de CUNHA (1983)Entre e SAID ALI

PI .São(1965) as

Por isso nos em que

onde :PP e PI,ocorrem

é empregado para:PP

descrever fatos do passado que não são habituais;a.
momento definido no tempo.b.

usado:éPI
passado frequentes,habitua i s,doaçõesdescreverparaa .

durativas ou permanentes;
para descrever fatos do passado;oposição ao presente,b. em

forma de polidez;substituição ao presente, comoc . em
substituição ao futuro do pretérito;d . em

come .
é definido pelos verbos ou expressõesf

uma relação de situações

o verbo ser em sentido existencial;

início ou o fim de uma

designar a ação ocorrida em um

atemos a essas gramáticas para citar os casos

e a

estrutura 1ismo e

”o seu valor temporal

tais como

e PI em

que descrevem mais detidamente o uso de PP e

e PI .

definição de PP e PI a



temporais que o acompanham."(CUNHA, 1983:311)

RAID ÀLI (1965:163) salienta o fato de substituirmos com

frequência PI por formas perifrásticas, principalmente, para

evitar equívocos, o que ele exemplifica com esta frase: "fomos

à floresta onde caçavam", onde caçavam é substituído por

estavam caçando ou onde costumavam caçar."

Às gramáticas normativas registram, ainda, o pretérito

perfeito composto (PP composto), que na definição de CUNHA

(].983:312) "exprime gera].mente a repetição de um ato ou a süa

continuidade até o presente em que falamos." No entanto

linguistas, como MATTOSO CÂMARA (1983). em Princípios Gerais

de Linqtií8tica. PONTES (1972) . ein Estrutura do verbo no português

coloquial. SÀI.ES COROA (lgF)5), ente tempo non verbos do

português, não fazem nenhuma referência ao pretérito perfeito

composto em suas análises de tempos e aspectos verbais- Porém,

CAnelA LOPES (].987) em sua dissertação de Mestrado: As cateqoriaa

Verbais de Tempo e Aspecto no Português: Dos valor'es básicos ao

uso, afirma: "temido' denota uma situação de ASPECTO imperfectivo

e duração descontínua, que caracteriza a iteratividade ( .) que

estando no presente apresenta ME, MR e MF simultâneos (\.. ) em

que alguns dos eventos em 'tem pulado', por exemplo, tenham

ocorrido antes do MF e outros, depois."(60-61)

As sig].as ME, MR e MF correspondem a Momento do Evento.

Momento de Referência e Momento da Fala. HELBIG/BUSCHA (]-980).

também, ao fal-ar de verbos e tempos verbais usam esses conceitos,

que são definidos ao abordarmos a sua gramática, no decorrer

deste capítulo

Não há cc>ncordância entre os lingiiistas e dramáticos,

b
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pelo que foi exposto acima

portanto, embora tenha ocorrido no Corpus, o PP composto não foi

incluído nesta pesquisa.

Para verificar o uso de PP e PI sob a perspectiva da

gramática. na sua concepção tradicional, selecionamos as

gramáticas dos seguintes autores, para o alemão

DUDEN-Grammatik(1984) , SCHULZ/GRIESBÀCH

HELBIG/BUSCHA(1980) e LIEDER(1987)

As gramáticas alemãs, embora descrevam e se atenham à

norma culta e à língua escrita, são em sua maioria orientadas
lingiiisticamente

O crité pói'í d ue.ieçao aas gramáticas alemãs não se

deve à orientação linaiií3tica que representam, maa por serem as

gramáticas mais adotadas e conhecidas em nossa área de atividade

e, com exceção da Duden-Grammatik (1984), as demais foram

concebidas para atender a um grupo específico, ou seja, a alunos

que aprendem o alemão como língua estrangeira e nã; como língua
materna

quanto deao PPuso composto,

rio

(1981) ,

Incluímos no grupo de gramáticas alemãs a DUDEN-

Grammatik (1984), por ser considerada uma das mais completas e

importantes gramáticas da língua alemã. À partir da terceira

edição, datada de 1984, também, a DUDEN (1984) , que anteriormente

se restringia apenas a registrar a norma culta, abre espaço para

teorias lingiiísticas e começa a incorporar exemplos da líriqua

falada, sem contudo sempre aceita-las como sendo gramaticalmente

carretas, o que podemos verificar na descrição (]o uso de "Pera

duplo" (Doppelumschreibunç) . A DUDEN-Grammatik (1984:89) reqistra

o fato, "mas faz unia ressalva. No exemplo que a própria DUDEN
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traz : "Denken Sie nur: Die Kleine hat den Nerz in einer

Pelzhandlung qestohlen qehabt (Àbendt)ost) , seque o comentário: "0

Pera duplo às vezes atibs;titiíi incorretarriente o

Plusquamperfekt."(7)

O Pera duplo é formado pelo auxiliar 'haben +

particípio + gehabt' e ocorre com maior frequência na língua

coloquial, onde se espera o mais-que-perfeito, pois na língua

fala(ia as pessoas tendem a simplificar formas verbais mais

complexas, d

incorreto. (8)

As outras gramáticas foram descritas na medida em q

traziam informações importantes! e diferentes (daquelas já

conhecidas para a .3nál.isle de l)P e PI

À gramática de SCllULZ/GRIESBACH (1981) foi desenvolvida

a partir do estruturalismo, tendo como meta o aluno de alemão

como língua estrangeira: Em termos de tempos verbais, os autores

reconhecem duas categorias de tempo

1."o tempo da enunciação (Berichtszeit): momento da fala, a

partir do qual o falante se orienta e observa os fatos, de onde

estabelece o que é presente, passa(io ou futuro

2. o tempo de referência (Bezuqszeit): é o tempo que faz a

dista.nção entre a relação dos fatos narrados."(p-43)(9)

No que se refere. entretanto, ao uso de Pera e Praet, os

autores não apresentam nenhuma definição mais específica ao que

jú foi dito e àquilo que encontramos nos livros didáticos, com

duas exceções

]. O uso de Praet em situações relacionadas com o presente
dn(-h Thr Nome?" (Como é (era) mesmo o seu

éconclui(1984) usoseuDUDEN que 0aí a

ue

b

WieExemplo war
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nome?). No português mantemos o verbo no presente, entre

parênteses encontra-se a tradução literal do exemplo- No alemão

usa-se o Praet, parque o falante se baseia em um fat.o anterior.

isto é, o tempo de referência é anterior ao tempo da

enunciação.

2:. O uso de Perf para introduzir a narração, quando esta vem

precedida de um resumo dos fatos e para finaliza-la, quando dela

tira uma conclusão.

HELBIG/BUSCHÀ (1980) partem da gramática de valência e

dependência que denominam de Dependenz-Valenz--Grammatik. Em sua

gramática, os autores desenvolvem uma teoria bem mais completa

sobre verbos e tempos verbais. Ào definir os tempos verbais, eles

distinqtlc'm três ci:lt(--qorial3 dt t(}mpo, eríi opo!:;irão ]if; (]il.an rjQ

SCHULZ/GRIESBÀCH (198].), para determinar a simultaneida(ie

interioridade e posterioridade dos tempos verbais, a saber

[."Momento"(].0) da anão (Aktzeit): é o tempo real-objetivo, por

exemplo: Uma pessoa trabalha e corre, enquanto os verbos

trabalhar e comi-er ocorrem na frase

2. Momento da fala ou enunciação (Sprechzeit): é o tempo em que

rr=aa 'É nt'nntín("inda nit psxcrita. é o presente do falante ou doa frase é

escritor

3. Momento da observação (Betrachtzeit)

falante se refere ao ato verbal

(perspect iva) . (p . 122) (11 )

A partir desses conceitos, eles descrevem Pera e Praet.

sendo que para o Pera distinguem (luas "variantes de sjgrlificado

(Bedeutunqsvariante)(1980 : 128)

1. "Quando o Pera se refere a uma ação passada. o rrtomento da

L

é o tempo em que

e o observa



observação e da fala são simultâneos e ocorrem após o momento da

ação"(].980:].28) (12) Nesse caso o Pera co-ocorre com o Praet, em

que este é o tempoverbal por excelência da narração, da

literatura, onde o momento da observação e da anão são

siHUltânt?os. O Perf é usado para designar uma ação acabada no

momento da fala e quando não se quer fazer urrla separação terrlporal

entre o momento da observação e da fala.

2. "Quando o Perf se refere a uma ação futura. O momento da ação

ocorre antes do momento da observação, mas ambos são posteriores

ao momento da fala."(1980:128-129)(]-3) Nesse caso, o Pera

substitui o Futur 11. pois a tendência é a de se preterir a

forma mais complexa com werden pela mais simples. lIELBIG/BUSCHÀ

(1980) destacam esse uso de Pera como sendo a principal diferença

entre Fere e Praet

O Praet possui somente uma variante de significado: "o

momento da anão é igual ao momento da observação e ambos ocorrem

antes do momento da fa]a."(].980:126)(14) Os aut'ares fazem a

distinção, ainda, entre o uso dialetal e regional de Praet e

Perf. Nesse caso Pera e Praet são sinónimos, predominando no Sul

da Àlemanha, Áustria e Suíça o uso de Pera; enquanto no Norte

da Alemanha tende-se ao uso mais frequente de Praet

Também eles fazem referências ao Pera duplo, sem contudo

aceitarem-no como gramaticalmente corneto

NIEDER (1987) baseia-se na gramática da dependência

verbal, Verb-Dependenz-Grammatik, e como os demais se dirige a um

público e disciplina específicos, ou seja, alunos que aprendem o

a[elnão como ].íngua estrangeira que tentlam atingido o "Zertifikat

Deutsch als Fremdsprache", o primeiro exame oficial de
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proficiência eln língua alerta, reconhecido pela Rctpúblicã Federal

d.a Àlemanha.

NIEDER- (1987:30) classifica o tempo em passado, presente

e futuro, em "!non\eito da ação" (Handlungszeit) e "momento do

texto" (Textzeit). Por momento da anão entende "o tempo em que

ocorre uma anão passada, presente ou futura, a partir do momento

da fala." Enquanto momento do texto é "o tempo em que algo é

verbalizado e que, com relação ao momento da ação, indica a ação

anterior se voltada ao passado, neutra se simultânea e posterior

se futura." (15)

De acordo com NIEDER (1987) o Praesens e o Pera têm

distribuição semelhante, pois ocorrer\ tanto para descrever

eventos do l}.'19fliido, qtt.frito do l)I'pnínt:e oit (llo fiituro. O f'f.rf

c.aracteriz.3 0 f.ito acabado, a .leão conc]uíd.J ou o e{3tfa(]o, quando

se trata de fatos isolados; marca a interioridade guarida sí-gi.iirir]

de presente; e tem ideia de futuro

Também e]e reconhece o predomínio do Pera,:' na ],íngua

falada, principalmente, na região sul da i\lemanha, na Áustria e

Suíça; e constata que na língua falada o Pera é mais frequente

na 2ê pessoa do singular e do plural e em orações interrogativas.

O Praet, por sua vez, é usado como tempo verbal da

narrativa, independente do tipo de texto, atual, hist(5rico ou

ficcional; co-ocorre com o Praesens para a lembrança viva,

reforçada por expressões como: doch -- qleich -- doch qleich; em

concorrência com wiirde + Infinitiv, para expressar fatos que do

ponto de vista do Praet são apresentados como futuros.

Além desses casos, NIEDER (1987) apreE3enta uma relação

os que dependendo de seu significado na frase ou daverode
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situação ocorrem somente no Praet

Em síntese podemos dizer que em colriparação court as

gramáticas da [ínçua portuguesa, as do a].emão mostram-se bem mais

completas e preocutladas com o problema qiie o uso de PP e PI pode

acarretar para o aluno, que aprende o alemão como língua

estrangeira. Mesmo assim o aluno enfrenta alguns obstáculos para

solucionar as dificuldades cine encontra no uso de PP e PI. O

primeiro. é o acesso às gramáticas do alemão, pois mesmo

aquelas voltadas ao alemão como língua estrangeira exigem que o

aluno iá disponha de conhecimentos elementares da língua e,

portanto, já tenha eliminado os estágios iniciais do ensino de

a].e]não, (it.i.:indo PP e P] í3ão angina(]of;. O f;er]urirlo, é (]ue tãíflbétR

nessas gramáticas o tema não é abordzldo muito além dzlquilo que

encontramos nos métodos.

Sob o ponto de vista do português, aparentemente, a

solução está mais distante ainda. Pois nem todos os autores,

entre os quais citamos ROCHA LIMO (1983) e LUFT (1987), deram o

tratamento esperado ao uso de PP e PI, limitando-se em suas

descrições às formas verbais e às conjugações, deixando-nos a

impressão de que PP e PI são usados intuitivamente, sem obedecer

a regras, o que de antemão podemos afirmar que não procede.

Ante esses fatos decidimos, então, recorrer a uma teoria

lingiiística que nos pareceu ser a mais apropriada para a análise

e discussão do uso de PP e PI, que é a teoria desenvo}.vida por

BULL (1968). O fato de adotarmos uma teoria, não significa que

outras teorias não tenham sido consideradas. Ao contrário, no

capítulo seguinte apresentamos diversas teorias e ].unhas de



'l Q

pesquisa que iú foram percorridas por outros pesquisadores {luc*

desenvolveram trabalhos semelhantes d este No entanto,

consideramos ser de maior proveito para este estudo seguirmos uma

]nesmi] teoria para ambas as línguas, sem o que uírl estudo

comparativo é praticamente inviável e pouco produtivo
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1-4,

(5) À partir de agora adotamos neste trabalho as formas
abreviadas de Perfekt e Praeteritum como consta entre
parênteses.

(6) Às siglas PP e PI representam o Pretérito Perfeito e o
Pretérito Imperfeito, respectivamente, e são usadas a partir
de agora, toda vez que fizermofl referência a um desses dois
tempos verbais. PP e PI são usados também quando noB
rezei'im08 genericamente aos dom tempos verbais, oii seja
'quando n3o trai:amor csp('cinicamente c]r)!i teíripoEI vf:!rk.it : (]o
alemão O fato de adotarmos as mesmas ::!talas, não significa que
traduzimos os tempos verbais do alemão para o português, o que
como explica WEINRICH (1964:88) não é possível: "Das englische
Perfekt ist nicht mit dem deutschen Perfekt gleichzusetzen, wie
tiberhaupt grundsaetzlich kein Tempos einer Sprache dem Tempus
einer anderen Sprache gleichgesetzt werden kann.(88) Logo.
referir-nos-erros, exclusivamente a Pera e Praef, quando se
trata dos tempos verbais em alemão

(7) "Denken Sie nur: Die Kleine hat den Nerz in einer
Pelzhandlung gestohlen gehabt (Abendpost) diese
Doppelu)nschreibung steht çeleçentlich inkorrekt für das einfache
Plusqua)nperfekt. "(DUDEN-Grammatik, 1984:89)

(8) No Corpus, que foi selecionadoa partir de textos
escritos, não registramos nenhum caso de Pera duplo, portanto não
fizemos um estudo mais proftíndo para deterntirtar como esse tempo
verbal es usado p em q\ie tipo (]e t(=xton é maia fr('qiiente

(9) "Zunaechst sind zwei Zeitkateqorien zu unterscheiden:
1. Die Berichtszeit, das ist die Zeit der Aeusserung, die Zeit
von der aus sich der Mittei].onde orientiert, von der aus er die
zu schildernden Geschehnisse betrachtet. (
2 Die Bezugszeit, das ist die Zeit, die die zeitliche Beziehung
der geschilderten S achverhalt e untere inander
unterscheidet."(Schulz/Griesbach, 1981:43)

)

von der aus er die

(lO) o termo 'momento' em vez de tempo, emprestamos da autora
SÀLES COROA, que o emprega em Q tempo noa verbos do portuquêa,
Brasília, Thesaurus, 1985, porque consideramos a sua tradução de
'Zeit' em Sprechzeit, por momento mais adequada, pois exprime com
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maior rigor o que o autor entende por 'Zeit' em Sprechzeit
enquanto tempo' é-um termo com sentido muito amplo e muitas
vezes ambíguo

(1].) Drei "temporale Merkmale werden bei der Beschreibung
Bedeutungsvarianten der einzelnen Têmpora berücksichtigt
1. Die Àktzeit, d h. die objektiv-rede Zeit, (. .). z-B. die
objektiv-rede Zeit des tatsaechlichen Arbeitens und Laufens,
wenn im betreffenden Satz die Verben arbeltan und laufan
erscheinen;
2. dieSprechzeit. d h dieZeit, inderderqeqebene Satz
tatsaechlich vom Sprecher odes Sc1lreiber geaeussert wird;
3. die Betrachtzeit, d. h die Zeit der Betrachtung (der
Perspektive) des verbalen Aktes durch den Sprecher, die freilich"(Helbig/Buscha,

der

Perspektive) des verbalen Artes aurcri ueii
hicht se objektiv wie (1) und (2) messbar ist
1980 :].2 2)

(].2) "Das Perfekt taucht in zwei Bedeuttingsvarianten auf:
Perfekt zur ]3ezeichnung eines verqanqenen Gel3cht3hens.(...)Das
Perfekt drückt (. ) verqangene Sachverhalte aus Sprechzeit und
Betrachtzeit sind identisch, (]ie Aktzeit lieat vor
Ihnen. "(HELBIG/BUSCHÀ, 1980 : 128)

(13) Perfekt zur Bezeichnung einen zukiinftigen Geschehens:
Das Perfekt drtickt (. .) zukiinftiqe Sachverhalte nus, die man

iill::l?lli! :ill=i l illlllll:.ill::llii ,illl:il:lilililll: ill
Betrachtzeit . "(He]biq/Buscha ,].980 : 128-129)

)(

11111 :l:l;l':::ll::':il.!:í?;i:l-="i1111 : 1111 1':«Éii;:
':=.

der
Sprechzeit . "(Helbiq/Buscha . 19€30 : 126)

(15) "Es ist üblich, die Zeit einzuteilen in

liii::iil l::: !?lli.=:11' ::1:::!;":1:'::1:11i:i .E:=:::1:.
der

lllilllii:iillillllllll:l":::' : ::*:
die sprachliche Aeusserunq

..:i:.:,:i=?2:;:?:?i}
vorausschauend/nachzeitig. "(Nieder , 1987 : 30)

Vergangenheit
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CAPITULO 2

TEMPOS VERBAIS: O ENFOQUE LINGUITICO PROPOSTO POR BULL

Antes de apresent.]r .] teoria de BULL (1968), que foi

aditada neste trabalho para a análise do Corpus com o fim de

verificar Q uso de PP e PI de acordo com sua distribuição na

frase, gostaríamos de apresentar algumas teorias que se ocuparam

do mesmo tema Para tanto, apresentamos uma síntese dos estudos

dos autores dessas teorias, destacando sua respectiva linha de

pesquisa e o enfoque teórico e metodo1(5qico que desenvolveram em

seus trabalhos, no que concerne à análise de tempos verbais-

Abordamos, em primeiro lugar, d teoria de WEll'JRICH

(1964), que em seu livro Tempua - beaprochene und erzaehlte Welt

faz uma análise linqiiístico-literária doem tempos verbais

Na sua análise, ÇIEINRICH (1964:50) divide os tempos

verbais em dois grupos: no grupo 1, classifica os :tempos verbais

como pertencentes ao "mundo comentado" (besprochene Welt); e no

grupo 2. classifica os verbos como pertencentes ao "mundo

narrado" (erzaehlte Welt) . (1)

No grupo 1, encontram-se o "Praesens, o Pera e o Futur",

enquanto que o grupo 2 é composto pelo "Praet e pelo

plusquamperfekt." WEINRJICH (1964) adota o mesmo critério para os

advérbios que se juntam, como os tempos verbais, em dois

grupos: advérbios do mundo narrado e advérbios que marcam a

temporalidade

De acordo com essa classificação, o Praet. (QKtQ tempo

vet-hal -jo mun-jt:. narrado não posnuZ

l

"orientação
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temporal"(Orientierungszeit)(WEINRICH,1964:72), pois indica
apenas o mundo narrado. Dessa forma o Praet não descreveria fatos

do passado, indicaria somente as marcas de narração.mas

Paralelamente Praet, temos no mundo comentadoao o

que incorporaPraesens,

é atemporal indicando simplesmente queportanto,

pertence ao mundo comentado.

WEINRICH (1964:108)Embora agrupe os tempos verbais em

é possível encontrar,grupo 1

digamos, do mundo narrado, emprega os tempos verbais do grupoque

verba i s que originalmente pertençam ao2 tempos 1.grupo

é transposto para o outrotempo verba 1Quando um

"metáfora de tempo verbal” (Tempusmetapher).(2)grupo,
(1964)WEINRICHNa

tipo de texto, tempos verbaisainda,d i st i ngue,

1enda,fim da estória. Umainício, poroque marcam

exemplo,
introduzidos PI .inícioondeverba 1, poreo

mundodoéPI

No início da lenda, PI transporta oreal para o mundo fictício.
no fim da estória.leitor/ouvinte para o mundo narrado e,

limite entreseu cotidiano.de volta para o

verba 1é o tempoenquanto PPmoldurade

(Relief), onde o início"em relevo”é contadaA estória
o relevo éLogo ,fim são marcados por PI

caracterizado por PI ,dividido em pano de fundo (Hintergrund) , e

de acordo com o

o mundo narrado,o mundo comentado e

usado para narrar

ocorre uma

a estória em si.

em um dado contexto

a passagem

o me i o e o

como o Praet,

de um grupo

e o meio,

Nesse caso PI marca o

e o

e grupo 2,

em torno da estória.

o elo de ligaçao que marca

o fim sao

a mesma função do Praet no mundo narrado;

e funciona como uma espécie

o traz

é narrada em dois planos que se diferenciam pelo tempo

sua classificação de tempos verbais,

por PP.
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prime iro plano (Vordergrund), caracter i zadoem por
PP.(WEINRICH,1964:159).(3)

distribuição de PP e PIA depano
fundo aplica contudo outrosse em

narrados,textos seqíiênc i a Perf Praet Perf é ma i sa

f requente.

(1964) demonstra uma preocupação muitoWEINRICH grande

em descrever os tempos verbais sob o ponto de vista da semântica

'mundo comentado’,'mundo narrado’ com isso limitaem e e

descri ção à classificaçao dos tipos de textos aos dois grupos.

propósito se distancia da nossa proposta deEsse trabalho, que

usando não pretende analisar a

dosocorrência tempos verbais a nível de texto, efeito

estilístico que se obtém pelo uso deste ou daquele tempo verbal.

a partir das funções estabelecidas0 nosso objetivo é verificar,
por BULL (1968), quais elementos sintáticos induzem ao uso de PP

nível de frases, e quais os que limitamPI ae o seu uso,
contextoconsiderando, ainda, PP PI.o em que ocorram e

or i entação teórica,outra oposta à deUma quase

para a análise dos tempos verbais tem por baseWEINRICH (1964) , a

gerativa-transformaciona1.gramát i ca Entre 1ingúístasos que

adotam gramática gerat iva-transformaci ona1 ana1i sara para o

si stema verbal, destacamos trabalho de WUNDERLICH (1970)o e
(1980).BARTSCH

0 objetivo de WUNDERLICH (1970) é. através da teoria de
CHOMSKY,

do a 1emão, apr imorando regras apresentadas pela gramáticaas

tradicional.

nem o

em primeiro plano e

o uso dos tempos verbais

mas cria

desenvolver uma gramática para

textos extraídos de romances,

bem a esse tipo de texto.

a sua

Para tanto nao parte de textos existentes.
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ma i ori a dos exemplos de subsídioa para o seu

traba1ho, considerando apenas o modo indicativo.

(1980: 13) ,BARTSCH faz uma reinterpretaçaopor

da gerativo-transformaciona1,qramáti ca em que se preocupa

pr i ncipa1mente formas e funções dos "s i ntagmas verbais"com as

dando ênfase a função(Verba 1komplexe) , presença de verbose

e que tipo de relação

verbal” (Tempus) "referência"tempo temporal"existe entre e

(Zeitreferenz) . (4)

categoria de tempo e tempo verbal nos verbosPara ema

português, há um trabalho importante desenvolvido por SALES COROA

seguindo a teoria de REICHENBACH, caracteriza(1985:49) aque ,

de acordo com a relaçao que existe entre trêsde temponoção

momento da fala (MF) , momento do evento (ME) e momentomomentos:

três momentos se relacionamreferência (MR). Em PP os destade

implica que o momento do eventoMR.MF", é"MEforma:
enquanto em PI "ME,MRtemos:simultâneo

é simultâneo ao momento dese ja ,MF” , ou

ambos ocorrem antes do momento da fala.referência e

Embora usem denominações diferentes, as definições de PP

coincidem,(1985) e HELBIG/BUSCHA (1980)de SALES COROAPIe

sendo que estes distinguem duas variantes de significado para PP:

anter i or; 2ê,parágrafodescrevemos nolâ parae aquea
"MF MR. O momento doidéia de futuro: MEdescrevei' ações com

momento de referência ocorrem após o momento da fala,evento
ao momento de referência,é anterioro momento do eventoma s

falamomento da momento deentres i tua-sepo i s oeo

1980:128-129)referência." (HELBIG/BUSCHA,

sua vez,

o momento do evento

o que

e o

ao momento da fala,

que servem

auxiliares e modais em uma estrutura frasal
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'Amanhã até o almoço já acabeiNo exemplo: o trabalho’,

de advérbios obr i gatór i o, quandoé outraso uso em

circunstâncias 'Ontem fui

noção de passado está marcada duascinema’, pelovezes:ao a

verba 1 (fui) pelo advérbiotempo aparece e

(ontem).

de propos i çao desenvolvem1 i nha autorasOutra as

(1972). 1ivro,HOPPE-BEUGEL EmHAUSER-SUIDA seue seguem

"atravésde GLINZ, dobasicamente esquema que procura,o

de substituição, de acordo com o contexto, situação eprocesso

intenção, chegar a informações diferentes para cada tempo verbal;

nao parte de um sistema definido, através daele

de textos escritos, dosaná1ise o uso

verbais seja obrigatório ou onde possa haver intercâmbiotempos

verbais"(HAUSER-SUIDA/HOPPE-BEUGEL,1972:22) (5) ,os temposentre

ou seja,

a delimitação das diferentes informações para as amostras de"se

Praet podem ser comprovadas dessa maneira, éPerf e se ,e

como gramaticais; si gni f i cadointroduzí-laspossível e se o

é efetivamente sinónimo,de Perf e Praet isto é ,temporal se

Praet e , se

é possível levar o problema ao âmbito do usoassim for, nase

língua (norma de uso)",(HAUSER-SUIDA/HOPPE-BEUGEL,1972:38-39).(6)

diferença entre nossoA

compõemseleção do tipo de textosàrestringe que oapenas
no procedimento. O trabalho portambém,Há diferenças,Corpus.

teor i a espec í ficabaseia emnão sedesenvolvidoelas queuma

determinação do uso de Perf Praet;desirva e ao

seu uso pode ser redundante.

com exemplos extraídos do Corpus,

mas procura,

em que o verbo ir

não permite uma clara distinção entre o uso de Perf e

apoio para a

chegar aos casos em que

trabalho e o das autoras nao se

as autoras verificam

como em:
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substituiçãodisso,i nvés para

de Per f Praet , através dasdefinir regular idadeseusoo

encontradas na distribuição.

d i scordamos total mentetratar de pesquisa,Por dasse

é o tratamento dado ao Corpus:autoras em um ponto na medidaque

não apresentava exemplos para todasque este combinaçõesem as

hipotética ou mesmo teoricamentede Perf e Praet, viáveis, as

autoras recorriam a outros textos, ampliando, dessa maneira, o

introduz viés na análise dosinicial. IssoCorpus dados. E

textos teórico-descritivos,ace i táve1 para

de dados visando inferência e generalizações científicas, e para

sustentar a prática profissional.

Concordamos todas as

possibi1 idades de PI , seguindo os critériosmas

(1971),estabelecidos YATES obtemosFISHER epor uma

da questão a ser analisada,signi f i cativa i ssoamostragem

Assim como o presente estudo é um relatoum Corpus.

seguidos r i gorosamente pressupostosforampesquisa,de

inferênciaviabilizam contro1e,metodológicos eque

generalização.(DREW,1980)

dá continuidade trabalho(1977) ,LATZEL por ao

(1972),iniciado por HAUSER-SUIDA/HOPPE-BEUGEL

tem por meta desenvolver métodos critériosmode 1 o e paraque
issovisando com reao1verdidatizar ao

do a 1emao 1í nguadidáticaquestões comonasurgemque

estrangeira.
verbaisdescreve temposparte,primeiraNa os

alemaoverba1 do ant i gosistemaondediacronicamente, o

sua vez,

uso de Perf

adotam o critério de seleção e

e por

que um Corpus nem sempre esgote

recorremos a

mas nao para a análise

uso de PP,

e Praet,

e desenvolve o seu



22

reqistrava apenas o Praet, cuja função era descrever fitos do

passado; o Praesens, que designava as demais referências

temporaisp o particípio passado e o particípio presente Da

combinação das formas Praesens e Praet com as duas formas de

particípio surgiram os outros tempos verbais

Segundo essa teoria o Perf e o pjusquamperfekt

originaram-se do particípio passado, usado como atributo,

(LATZEL,1977:31).(7) No entanto, para definir Pera e Praet,

LÀTZEL (1977) apeia seu trabalho na teoria de WUNDERLICH (1970)

LÀTZEL (1977:23) usa o tempo de orientação, au sela, o

terreno em que ocorre a comunicação, ou a tempo da contunicação ou,

;3ind.l. "molnç,nto da Eal.I" (St)rpchzf'it) piiríl Ritual- c:P tampa A

partir do inotncnto d.i f.ala, o "mon\í3rtto (l.i L,racur.i" (::uct-zett)

que RELI\lG/BUSCHA (1980) e a maioria dos autores denoírlinam de

"momento da ação" (Àktzeit) , pode ocorrer antes. Esimultaneamente

ou após o momento da fala, referindo-se a algo do passado, do

presente ou do futuro, respectivamente. (8)

Completa esse esquema o "momento da observação"

(Betrachtzeit) "0 momento da observação implica o tempo em que o

ato passado é percebido direta ou indiretamente"(LATZEL,1974

24)(9) onde, por indiretamente entendemos a lembrança. memória,

fotografia, etc O momento da observação pode ocorrer antet3 au

simultaneamente ao momento da fala

Na 2ê parte de seu trabalho, l.ATZEL (1977) passa a

descrever o uso de Perf e Praet sob o ponto de vista do ensina do

alemão como língua estrangeira. Para tanto utiliza em larga

escala o mesmo Corpus utilizado pelas autoras, anteriormente

citadas, além de simular situações, onde poderiam ocorrer

b
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criaquando aluno própriosinterferências, textos,o seus

língua escrita.principalmente, na

de teoria, (1977) nãotermos LATZEL inova nãoEm e

àquilo que já existe, pois sua preocupaçãoacrescenta nada é,

uma análise de deinstância, fazer maiorprimeira errosem

frequência cometidos por alunos estrangeiros estudantes de alemão

interferências, darverificar onde essasocorrem parae

para que este tenhasubsídios ao professor, em

problema,ciente do evi tá-lo,dúvidade possae,caso

uso de Perf e Praet adequadamente. Infelizmente od idat i zando o

sua obra apontando erros possíveis imag i návei s,concluiautor e

possam ser cometidos pelo aluno, sem contudo ensinar comoque

Perf e Praet devem ser didatizados.

Para a nossa pesquisa, é importante,seu trabalho não

mas do ponto dede fonte de erros, vista dosindicativocomo

além de prever todo tipo de texto, inclusive textosexemplos que,

trabalho de HAUSER-SUIDA/HOPPE-BEUGELcompletandoorais, o

atenção sobre os problemas normalmente,chama(1972), que,a

afligem professor e aluno, e

por exemplo.Praet,

das linhas de pesquisa atécaminho diferente aquiUm

(1968), s i stemaapresentadas, BULLpercorre

verbal hipotético,

BULLPara definir

elaborados pela Linguística Estrutural, vol taconce i tos

outra ciência quepara
A teoria física,explica por quê.Teórica e,Física comoa

no que diz respeito ao uso de Perf

para descrever um

a quem recorrer

o conceito de tempo, (1968) nao usa os

mas se

tem no tempo um de seus conceitos básicos,

que ele aplica ao espanhol.
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a relação entre tempodescreveciência possuieque espaço,

já elaborados, que podem ser adotadosconcei t os axiornas,como

isto mas nao demonstradas,é,

(DUBOIS,1978:82).

teoria, (1968) parteBULL da descrição daEm sua

realidade objetiva é umobjetiva”."real idade conce i to daA

significafísica tempo sãoteor i a oque espaço e oe

ou seja, "cada acontecimento necessita deinterdependentes, um

quadridimensional locali zado noreferencial universo.

três das coordenadas são espaciaisreferencial, éNesse

conjunto de pontos neste espaço detemporal, 4 dimensõese o

constitui o contínuo espaço-tempo" (MACEDO,1976:309).

teoria física,pela (1968:3)optarAo BULL pôde

inventário de todas as relações passíveis deum

encontradas em todo sistema verbal, aplicando a teoria daserem

é ma i s importante,realidade objetiva cr i ar doise ,

teóricosverbais esgotarem todassistemas que , por as

podem servir comopossibi1 idades de relações, estruturas não-

a partir dos quaisreferência, todo sistema1i ngúí sticas de

Ou melhor, através da teoriaser ana1isado. dapodeverba 1

é possível descrever todo o sistema verbalrealidade objetiva, e

relações de cada sistema verbal",(10) criando, assim,analisar as

aplicável a culturas têmverba 1 teórico,si stema que umum
intervalos de tempo.conceito abstrato de tempo e que reconheçam

(1968:4) busca na física. ondeO conceito de tempo, BULL

”4â dimensão da realidade objetiva,tempoo
pela linearidade, duraçaoatributos:trêscaracter i zada por

segmentos,inf ini tosinfinita e pela divisão em

"estabelecer

o que

"um conjunto de fórmulas corretas,

e uma

de um sistema ou de uma teoria linguística”

é descrito como a

que possuem

para ser
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:'':::.::::: '::::::::::': ..::::. .; '=: ::: :::::.,,:
À Partir desse conceito de tempo é Possível

estabelecer todas as relações que podem ser encontradas nos

sistemas verbais e criar dois Sistemas verbais teóricos, um vetaroutro tensos

empo e ordem são

" ::::' ''.::::::';';:

denominadas fórmulas de vetou«(BULL;1968:14)(12)'

Às fórmulas de tensos são usadas quando se calcula »a

distância que existe"entre dois eventos não Simultâneos.» Essa

distância, que pode ser definida e determinada pelo tempo,; é

chamada "escalei-", i.t3to é, »uma quantidade de tempo que n8o tem

direção e que em termos de uma Série é bidireciondlp' Nesse

sentido um escalar limita o vetou e é chamado de tensos no

elemento que altera ou fixa a duração dp um

vetor" (BULL,1968:14-15). (13)

Enquanto as f(5mulas
vetar "lidam apenas com ordem".

isto é marcam a ordem em que.ocorrem os eventos as fórmulas de

tensor "lidam com ordem e tempo" (BULL, 1968:16). (14)

da ma n

de
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O tempo pode ser dividido em tempo público e tempo

pessoal, calendário público e calendário pessoal

No tempo público, enquadram-se os fenómenos naturais ou

eventos cósmicos (por exemplo: as fases da lua,: movimento de

translação da terra, nascer/põr do sol) e seus substitutos

mecânicos (por ex.: relógio e calendário) O tempo público é

também chamado de tempo universal, pois é conhecido e adotado

pela maioria das culturas e é representado por palavras como

manhã, dia. noite, ano. mês, hora, entre outroE3.

Em oposição ao tempo público ou universal, existe o

tempo pessoal O tempo pessoal, como o próprio nome sugere, é um

tempo determinado pelo homem, ou seja, o tempo pessoal ou

subjetivo, como também é denominado, assume as dimensões ou a

duração que o homem embute nele, sendo a duração maior ou menor

de acordo com as emoções envolvidas no instante em que usa o

tempo. Como conseqiiência, o tempo pessoal ou subietivo não pode

ser cronometrado ou medido pelo relógio ou.. algum outro

fenómeno natural. Por outro lado, os eventos cósmicos, que

determinam a distancia entre intervalos de tempo (por exemplo: a

passagem de uma fase da lua para a outra, a passagem do dia

para a noite), são representados por pontos definidos onde o

tempo é caracterizado por uma linha neta e infinita. Esses

pontos. que representam os eventos cósmicos na linha do tempo,

podem ser convertidos em eixos de orientação públicos, cujo

símbolo (EO) será .:idotado no cjecorrer deste trabalho A partir

dos EO começa-se a medir o tempo, no entanto, como pontos, os

eventos cósmicos não podem ter nem dimensão nem duração, porque

os eventos cósmicos e as palavras que representam esses eventos
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pertencem à realidade objetivo, isto é, ao contínuo espaço-

tempo, e como tais não são tempo. uma vez que quando estamos

falando de tempo, estamos na verdade falando da distância. do

intervalo que existe entre um evento e outro, por exemplo, o

intervalo entre lua nova e lua cheia

O principal EO universal ou público pode ser

representado, ainda por acontecimentos históricos marcantes (o

descobrimento do Brasil, a Independência de um país), enquanto

que a nível penso.al, o EO se restringe a datas dentro do círculo

familiar (nascimento, casamento, morte, etc-)

A diferença entre o sistema de calendário e o calendário

pessoal é sen\elhante à diferença entre tempo público e pessoal

No ca].andaria diístinqüimon entre o dia , oa irleBes. os

anos, enquanto no calendário pessoal estes mecanismos são

substituídos imprecisamente. por: ontem. hoje, amanhã, no próximo

mês, no ano passado, entre outros. No calendário pessoal os EO,

ao contrário do calendário público, movem-se conta.nuamente, pois

o que é hcnje pode ser ontem do ponto de vista de amanhã.

Para esta .:análise, no entanto, vamos nos ater a EO, que

de acordo com BULL (1968:7), "nunca foram descritos como EO

univc'rs.3is de todas as pessoas e ao mormo tampa o Feri.ncipal EO

para todos os sist.eras verbais: são os eventos pertinentes ao

homem, como o ato da fala. visão, audição, sensação, reação,

lembrança, antecipação, F'ntre outros."

Desses eventos, somente o ato da fala, um evento

pessoal, é um EO público, "porque pode ser observado e usado por

outra pessoa, isto é, é o EO entre falante e ouvinte."(15) Ao

mesmo tempo. é o ponto principal, símbolo Pt9 P, do EO para
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todosossistemasverbais. ÉapartirdePt9P, isto é, do

ato da fala, que os outros EO necessários são determinados para

completar o sistema verbal. E o problema que surge, nesse

instante, é, justamente, determinar quantos EO são necessários

para descrever o sistema verbal, e quais os problemas que surgem

num sistema verbal que possui vários EO

Os eventos pedem relacionar-se de duas maneiras, de

acordo com sua distribuição no tempo

1. simultaneamente: o evento é simultâneo ao ato da fala se há

sincronia entre os dois, isto é, o evento ocorre no mesmo

instante em que é verbalizado

2. em seqiiência, ou seqiiencial: o evento ocorre em sequência se

não houver sincronia entre o evento, o ato de observar e a

verbalização do fato observado. Quando os eventos ocorrem em

sequência pode haver ou não um intervalo de tempo. Se houver um

intei-velo de tempo, esse pode ser medido

Como (determinar. então, se o evento é simultânea ou

sequencial ? Para determinarmos se o evento é simultâneo ou

seqiiencial. precisamos estabelecer, a partir de um EO, como dois

ou mais eventos se relacionam. Quando os eventos ocorrem em

seqiiência, temos a impressão de que os eventos ocorrem sempre em

direção ao futuro, do primeiro para o subseqjiente. Em um p].ano

abstrato, a seqiiência pode ser ca!'acterizada como uma série. Se

os eventos ocorrem em série, podemos observa-los

bidirecionalmente no EO, isto é, em relação ao passado e ao

ftlt.tlrc). Laço, dcn t.rat.armas de eventos e tempo, existem três

relações de ordem KnossívQis entre 08 eventos e um EO

estabelecidos entre o falante e o ouvinte
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O evento percebido pode ser simultâneo. anterior ou

gostei-ior ao evento usado como EO, pois podemos percebê-lo

.lntecipá-lo ou relembr.á-lo

Todo evento é, então, presente, futuro au passado.

termos que não devem ser confundidos com tempo, pois tempo é

"algo concebido sobre a observação de eventos"

(BULL,1968:13)(16) e, tempo, também, não é um evento que possa

ser classificado em relação ao EO principal. Porém os

intervalos de tempo, podem reorientar em relação ao EO

principa[, como o sistema (]o ca]endário, onde os meses, os dias

da semana, etc. estão presos àsérie, isto é, ocupam uma

posição fixa em seu distem.l e, portanto. não podemos: antecipar

março a fevereiro. a ncgunda--feira ao domlrlao

O sistema verbal hipotético que BULL (1968) descreve é

baseado nos conceitos de ordem, aspecto e EO. Para esse sistema,

é preciso considerar os eventos internos e externos ao homem e

suas possíveis relações- Como todos os eventos ocupam lugar no

tempo, só há três relações de ordem possíveis em termos de um

dado evento usado como EO

Para prosseguir com esta análise é preciso, agora

estabelecer dois grupos de axiomas, que lidam com tempo e com

eventos internos e externos ao homem.

Os axiomas de tempo externos ao homem são

1.. o tempo tem duração infinita,

2. é' bidirecioi)al,

3. pode ser segmentado

4. e. como 4g coordenada da realidade objetivo, o tempo é

representado por uma ].unha neta e infinita, como mostra o
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gráfico:

++ + +

Os axiomas de evento externos ao homem são:

1 .

têm um início, um fim,2 .

Uma série de eventos3.

uma direção, mas pode ser contemplada ambasocorre em em as

direções.

Os axiomas relacionados ao homem são:

as atividades do homem podem ser então,um EO , todas as1 . se

E as atividades devematividades do homem ocorrem no Pto p. ser

antecipadas ou relembradas no Pto p, de acordo comsimultâneas,

No entanto, relembrar e antecipar são, por

eventos simultâneos ao Pto p (eles sao Pto P) ,tambéms i só ,

conteúdo do ato de relembrar ou de antecipar ésomentelogo , o

anterior ou posterior ao Pto P.

real idadesobre tempopodehomem2 . O pensar a e o

experimenta e pensa sobreentanto ambosbidirecionalmente, no

último axioma é correlato dos doisterceiro3 . O ume

experimenta o tempo todos os eventoshomemprimeiros. O e no

O homem pode acrescentarsérietempo em

já vivenciou somente no Pt?que ele indoàqui1 o P ,mais eventos

direção ao futuro.

s i tuarpodemosdesses axiomas,Com um eu-usoo

eventos externos ao homem e

criando dessa maneira,estabelecer suas possíveis interre1 ações,

(1968) ,acordo com BULLde o

apenas no Pto P.

e unidirecionalmente.

um meio e

sempre em

os EO necessários para descrever

os eventos ocorrem no tempo,

observador em relação ao tempo e aos

e podem ser simultâneos ou seqúenciais.

as relações de ordem.
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sistema verbal hipotético.

seguindo o raciocínio de BULL (1968),O primeiro EO, é

definido a partir do momento da observação, pois é o ponto onde

contemplar tempopode abstratamentehomem oo e

bidirecionalmente, direção p a s s a d o futuro.aoem e ao

substituímos o tempoGraf i camente, infinita

é representado pelo EO que correspondeevento pontoaoe o

ou seja o momento da observação:principal (Ptop),

Ptop
 

A partir desse EO podemos estabelecer os outros EO, pois

da observaçãomomento oo

anter ior sójáhomem agora

relembradomemór ia, portanto é EOexiste como umna

esse eixo é Pt2P anterior ouNum plano abstrato,retrospectivo.
Também em PtOR o homemcujo símbolo é PtOR.ponto retrospectivo,

0 conteúdô étempo bidirecionalmente.contemplou mesmo,oo
é representado pela memória. Graficamentenesse momentoapenas

substituindo apenas Ptop por PtOR:

PtOR
 >

elereiembrar algo ,forma queDa mesma

novamente,antecipar algo no tempoponto,a 1 gumpode, e ,em

bidirecionalmente EO,tempotodocontempl at em um novo

a representaçãoGraficamente,denominado ponto antecipado (PtQA).

é :
PtOAC~Q >

únicodemonstradosaté numSe colocarmos agora

o homem pode

é passageiro como o próprio tempo e

Pt°R apresenta-se como Ptop,

linha reta e

se encontra em novo Ptop

por uma

e o Ptop

os três EO
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temos:EO ,
PtOR Ptop Pt2ACo < 

(BULL,1968:22), sendo que de cada EO é possível outro

eixo e outro intinitamente. 0 homem pode relembrar em algumque ,

antecipou o momento, que ele quer i amomento ele reiembrar a

infinito.antecipação do momento, e assim por diante, ao

teor i a da relatividade,entanto, cadaNo na

necessita de um "referencial quadridimensinonalacontecimento

no universo", istolocali zado é , acontecimentooserpara

das quatro coordenadas para ser localizado nodepende universo,

três das coordenadas se referem ao espaço (altura,largura eonde

é o tempo, "conjunto de pontos nesteprofundidade)

espaço de 4 dimensões constitui o contínuo espaço-tempo, onde os

fenômenos físicos são descritos." "tempo nãoo

1 oca 1, próprio etem um caráter absoluto,

específico de cada referencial" (MACEDO,1976:309).

Os problemas de relatividade apresentados acima indicam

existem limites práticos para definir os EO pertinentesque

1íngua.

podemos levar as projeções de EONas fórmulas de vetor,

como sistema aberto podemos concluirpoisinfinito, que oao

número de EO adotados como base do sistema vetorial varia de uma

nenhum número pode ser adotado como sendolíngua para outra, oe

O problema aumenta quando o eu-observadorideal de EO.número
pois cada EO umcomeça a

Para simplificar anúmero de fatores novos
(1968:22) usa símbolos, "tondedesses fatores, BULLdescri çao

é um escalar de comprimento indefinidotempo,representa ex

a uma

ir a um

a serem considerados.

e a 4ê

Na mesma teoria,

e o

operar com EO projetados,

mas assume um caráter

novo requer
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indica infinito.”(17)QJ

Através desses símbolos, é possível demonstrar o que

quando eu-observador contempla tempo infinitooocorre o

bid i r eciona1mente, simultaneamente de mais de um EO.e

é ,No Ptop o tempo abstrato então, Ptop-t (passado) ou

Pt2P+t (futuro). 1 inha de

surgem váriostempo problemas deem que

direcionamento e identificação.relat ividade,

(passado), por exemplo,0 EO Ptop-t nao é idênt i co a
tempo entre PtoR e Ptop éassim ambí guo,PtOR-t, pois

PtÇR+tx, ou estar entre PtOR+tPtop-tx, Ptop-t.pode ser e

Em outras palavras, que foi ontem do ponto

pode ser amanhã partindo-se do Pt9R.de vista do Ptop, Por outro

é amanhã em relação ao Ptop, pode ser consideradolado, o que

PtOA.ontem no

sistema verbal hipotético baseado no ato

três v-E0 :inicialmente,podemos estabelecer, PtOR Ptopda fala,

PtOA. e ,
PtOR, isto é , um EOrelembrado,é

retrospect ivo;

PtOA. Ao lado do Ptop,temos aí um EO antecipado.Ptop , surgem

vários EO retrospectivos ou EO antecipados.

é como distribuí-los ao longo da ] inha doproblemaO
teoricamente,EO PtoRtempo. Os

po i s , prát i ca,série,posição na serianasua

inviável devido ao numero de EO PtoR e

distância do PtOP, cri andosão definidos indicando suaPtOA um

Como consequência,e s c a 1 a r . numa

Se mantivermos PtoR e PtOA na mesma

como o

no momento em que

De acordo com o

A experiência humana ocorre no Ptop

se encontra Pto p,

dizemos que o

em vez de representarmos os EO

o mesmo ocorre se a experiência for antecipada em

ou PtÇA poderiam ser definidos,

e PtOA envolvidos,

passa automaticamente a ser

em função da
ou PtOR
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mesma linha de tempo, cada EO retrospectivo ou antecipado deve

ser considerado único, logo, ser representada) em UKt EO

esr)ecltico

Falta, ainda, estabelecer um 42 EO para colripletar ci

quadro. Se Ptgn pode ser relembrado no Pt9P, e se PtgA pode ser

antecipado no Pt9P, a total ].embrança não poderia ocorrer se em

Pt9P alguém não puder lembrar que antecipou um EO de Pt9n

denominado de "ponto retrospectivo antecipado" (símbolo Pt9RÀ)

Com este EO. o 4g, completamos o Esistema vez'bal hiElcltético

Logo, o sistema verbal hipotético consiste de quatro EO,

a saber, Pt9R - Pt9RA - Pt9P - Pt9À, de fórmulas de vetar (V) que

possuem três outros símbolos (-, 0 e +) e um símbolo para o

evento (E) , que correspon(]e ao ríÀdica] (]e verbo. Com entes dados,

podemos montar um quadro com os tempos verbais que compõem o

sistema verbal hipotético e suas relações de ordem, (ietermirlãddB

pe].o vetou:

E(PtgP-V) E(Pt9POV) E(PtgP+V)

E(pt9À-V) E(Pt9ÀOV) E(PtgÀOV)

E(PtgR-V) E(Pt9ROV) E(Pt9n+v)

E(Pt9RÀ-V) E(Pt9RÀOV) E(Pt9RA+V)
(BULL,1968:23)

Às relações de ordem (-V,0Ve+V) e o evento são

constantes. Os EO mudam, logo, suão variáveis.

Pt9P, que foi definido abstratamente como ponto

principal de um sistema, tem como seu referente um evento real

interno ao falante. O mesmoocorre com Pt9n; o evento em

retrospectiva. Esses dois EO diferem de PtgA e PtgRÀ, pois estes

não representam eventos de fato realizados pelo falante. Pt9À e
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Pt9RA são proietados a partir de Pt9P e Pt9n, respectivamente

Logo, Pt9P e Pt9R são os principais EO do sistema. Então, uma

língua que possui morfemas que representam cada um dos quatro

EO, pode basear-se em dois tempos verbais básicos: um. que

contenha o morfema Pt9P, e outro que contenha o morfema Pt9n

Um sistema verbal hipotético, baseado na teoria da

relatividade, significa que a relação de ordem entre os quatro EO

não pode ser conceitualizado em termos de axiontas, pois como

todos os eventos, ocorre em série, e se pertencer à mesma

categoria, é seqtienci.ll. No entanto, o evento Pt9R F3erá selripre

relembrado e é anterior ao PtgP, enquanto o cvcntci PtQÀ será

sempre anta.cit)adc] no Pt9P, porqt-te é posterior ao PtgP. Esses

três EO ocorrem em série e eira [Jeqjiência e identifjcarrt-se pela

relação de ordem. Porém, PtgRA pode ser anterior. :;imultâneo ou

Elosterior ao Pt9P, e dificulta a definição de sua posição em

relação ao PtQP

Por outro lado, o fato do Pt9A e Pt9RÀ á.irem projeções

do Pt9P e Pt9R. respectivamente, significa que há limites para as

funções de algumas das doze formas do sistema verbal hipotético

baseado no sistema de vetou

De acordo com BULL (1968:24), não foram encontrados

morfemas (tempos verbais) para E (Pt9À+V) e E(Pt9RÀ+V), nas

línguas atuais, enquanto que para E(PtgÀOV) e E(ptgnAov), há

apenas formas em "função não-sistémica"-(18)

No gráfico que apresentamos na página seguinte, cada

sigla representa um tempo verba]. e cada tempo verbal, por sua

vez, pode estar em sua função sistêmica ou não-sistêmica. Quando

o tempo verbal se encontra na posição de sua classificação no
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dizemos que está em sua função sistémica.gráf i co, em

sua função básica. Quando o tempo verbal

pos i ção original e, portanto, ocupa as funções de outro tempo

verba 1, por exemplo quando háocorre

"PtopQVsubstituição de PtOAOV PtORQV PtÇRAOV"por ou por

(BULL,1968:24)

e E(PtORA+V) correspondemAs formas E(PtOA+V) futuroao

futuropretérito do pretéritodo compostoe

(condicional/Konjunktiv II).

tempos verbais objetos de estudo deste trabalho,Como os

s ã o formas Pt9PPP PI , PtOR ,no e noe

a nãodeterpretendemos Corpusnos ser que o

formas verbais de PtpR que estejam substituindo formasapresente

istode outros EO, é ,

função nao-sistêmica.

finalizar, apresentamos um novo gráfico,Para em que

é representado individualmente, como mostfa a Figura 01:cada EO

Fig.01. Representação

-->< — PtopQV Ptop+vEO1 : Ptop-V

PtÇROV PtOR+VEO2 : PtÇR-V

PtOAOV PtOA+VEO3 : PtÇA-V

--><— PtORAOV PtORA+VPt2RA-VEO4 :

e

Como afirmamos no Capítulo 1,

análise do sistema verbal a análise demas , apenas,

ocorrência e distribuição na frase.PI .

Obs . : 
Ptop,

As setas, <-- 
respect ivamente .

da posição do homem/evento na linha de 
tempo e consequente uso do verbo (baseado em BULL(1968):

a estes E O,

como um todo,

quando as formas verbais se encontram em

de acordo com sua

em função não-sistémica;

ou seja,

este trabalho não prevê a

aparece deslocado de sua

que se enquadram

PP e

>, indicam anterior e posterior ao
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Para verba 1, torna-se

necessário apresentar os tempos verbais, substituindo as fórmulas

pelos tempos verbais que representam.da Figura 01,

Para dar maior credibilidade a seu sistema verbal, BULL

tempos(1968) verbais,redefine adotandoos uma nova

parte criada por Andrés Bello.nomenclatura, duasAsem

nomenclaturas diferem, quanto ao Futuro. Enquanto Andrésapenas,

BULL (1968) propõe,Bello mantém o termo.

todos os tempos derivados de Futuro, novo termo, dividindo osum

tempos verbais em dois grupos.

encontram-se tempos verba i sprime i roNo grupo os

denominados tempos verbais primários, o presentecomo

baseando-nos nos tempos verbais do português.do presente,

também de acordo com a nomenclatura doNo segundo grupo,

encontram-se os tempos verbais retrospectivos,português,

futuro do presentemai s-que-perfei to simples e composto, PI, PP,

do pretérito simples e composto.futuro Essecomposto, grupo,

pois osexistência de 4 EO, tempos verba i sconf i rmaaliás, a

(1968)desse grupo estão representados nos 4 EO. considera,BULL

modo indicativo os tempos verbais do modo subjuntivo.doalém
Embora tivessem objetivos diferentes, podemos observar

e WEINRICH (1964) aque
divisão dos tempos verbais em dois grupos.

primários etempos verbais em(1968) classifica osBULL

seguindo teoria de(1968), BULLWEINRICHretrospectivos. a

doisos tempos verbaisclassificatambém(1968), em grupos,

I" (mundo comentado)"Tempusgruppededenominando-os e

"Temousoruppe II"(mundo narrado).(19)

como o

têm em comum

e o futuro

localizarmos PP e PI no sistema

também para o Futuro e

as teorias de BULL (1968)
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análi se, WEINRICH (1964) destaca do Grupo IEm sua o

presente, opõe PP e PI do ”observaGrupo II,que a e sua

si tuaçõesd i str ibui ção d i ferentes da 1íngua falada,em

representadas por diversos gêneros 1iterários”, (1964:45) . (20)

naturalmente, outrasHá , sistema

hipotético de BULL (1968)verbal dos tempos

'mundo narrado’ ’mundo comentado’ deverba i s WEINRICHeem

entre os quais citamos, ainda, a definição de aspecto,(1964) ,

além das características apresentadas no início deste capítulo.

leva em consideração o aspecto,(1968) que pode serBULL

imperfectivo. O aspecto perfectivo refere-seperfect ivo e ao

fim de uma ação, enquanto o aspecto imperfectivoinício

a duração de uma ação. (1964:155)ou seja, WEINRICHo me i o,mar ca

rejeita a análise de tempos verbais pelo aspecto.(21)

objetivos definidos para este trabalho,Retomando os

(1968) exposta anteriormente,deteor i a BULLdaatravés

a ocorrência de PPpretendemos verificar em

Corpus levantado para este fim.a 1emão, no

efetivamente análi se dodeAntes passarmos para a

é preciso fazer algumas considerações sobre a teoria deCorpus,

BULL .

considerados tempos verbais do modoforamNão os

todos os tempos verbais classificados por BULLsubjuntivo, nem

de retrospectivos; consideramos tão somente PP(1968)
temposConcordamos com BULL,

referem,verba i s nem
considerar e1ementosnecessár i o outrosisso,sendo, por

tais como o tempo marcado pelo ca 1endár i oexternos homem,ao

ou ao

quando este afirma que os

em ‘..por tuguês e

e a classificaçao

diferenças entre o

sempre expressam a noção de tempo a que se

e PI .

e PI
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público e pessoal, pelo tempo ptlblico e pessoal, e elementos

Internos ao homem, como oatodafala, o tempo usado para

estabelecer a comunicação e, ainda, elementos que compõem a

frase, como os advérbios, a seqiiência verbal, entre outros.
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NOTAS

"Hans

s i ch

Zeit von etwas

Zeit
von

Zeit von
etwas Zukúnftigem."

Tempus ”ist verfremdet in einem 
Es i st 
ais

naemli ch 
infinite Zeitformen,

sich
der

(9) 
der

Sprechzeit => Suchzeit 
1977:23)

(4) 
mi t

(8) "Suchzeit
Vergangenem;

(7) 
f ini te 
daruber 
Partizip 
attributiven Partizip II."(Latzel,

zu je nach 
mod ifizierten 

er geht 
angesetzten 

zu 
obligatorischem 
1972:22)

Suchzeit gleichzeitig Sprechzeit => Suchzeit = 
etwas Gegenwaertigem;

Suchzeit nach
(Lat ze1,

( 2 ) " E i n
verpf1anzt 
kann man auch 
auf.”(We inrich,

in eine andersartige Situation.
sagen. Wir fassen es daher 

1964:108)

(1) 
se i ne Zeit. 
fuer das 
Besprechen

"Das Besprechen hat seine Zeit,
So haben beide ihre Têmpora.

Erzaehlen da ist, so die Tempusgruppe 
der Dinge."(Weinrich, 1964:50)

(5) "Hans Glinz versucht, durch Ersatzproben
Kontext, Situation und Redeabsicht
Informationswerten fúr die einzelnen Têmpora zu kornmen;
nicht von einem festen System mit vorlaeufig
Komponenten aus, sondern regt an, durch Untersuchungen am Text 
eindeutigen Faellen von Austauschbarkeit und 
Gebrauch zu ge1angen.”(Hauser-Suida/Hoppe-Beuge1,

und das Erzaehlen hat 
Wie die Tempusgruppe II 

I fuer das

fremden Kontext, 
líbertragen, 

Tempusmetapher

(6) "Wie schon angedeutet, war zu úberpruefen, ob die 
Abgrenzung unterschiedlicher Informationswerte fúr Perf und Praet 
Proben am Material standhaelt und damit die Unterscheidung ais 
grammatisch angesetzt werden kann, oder ob die temporale 
Bedeutung des Perf und die des Praet im wesentlichen synonim ist, 
sich eine klare Trennungslinie ziehen laesst und damit das 
Problem dem Bereich der Sprachverwendung (Gebrauchsnorm) 
zuzuordnen ist.”(Hauser-Suida/Hoppe-Beugel, 1972:38-39)

(3) "Der erzaehltechnische Dreischritt Einleitung
Erzaehlkern - Ausleitung ist zugleich im Dreischritt der Têmpora. 
Auf diese Weise erhaelt die Erzaehlung Relief und gliedert 
nach Hintergrund und Vordergrund. Das Imparfeit. ist in 
Erzaehlung das Tempus des Hintergrunds, das Passé simple ist das 
Tempus des Vordergrunds."(Weinrich, 1964:159)

verstanden, zu 
wahrgenommen

"Die vorliegende Arbe.it befasst sich daher vordringlich 
den Formen und Funktionen der Verba 1komplexe (...) und das 

Verhaeltnis von Tempus zu Zeitreferenz.” (Bartsch,1980:13-15)

"Das AIthochdeutsche verfúgte (...) nur úber zwei 
Zeitformen, naemlich úber Praet und Praesens. Es hatte
hinaus zwei infinite Zeitformen, das Partizip I und das 
II. (. . .) Perfekt und Plusquamperfekt vollzog sich vom 

1977:31)

vor Sprechzeit => Suchzeit

"Unter Betrachtzeit wird dabei die Zeit 
das Vergangene direkt oder indirekt

Arbe.it


wi rd."(Latzel, 1977 , 24)

having

any

fixes the

tensor formulas,

(14)
1anguaçe: 
the 
16)

this 
be

any 
and 

1968 :

(11) 
obiective

When a 
the vector and 

the e1ementwhich alters 
1968: 14-15)

"There are two possible basic Systems available to 
the vector formulas, which deal only with order, 

which deal with order and time."(Buli,

(13) "Scalar
nonsimultaneous 
d i scoverable 
that is, a quantity which has no direction and which (...) 
bidirectiona1. If any scalar is added to the above formulas, 
time between P and the observed event is defined. When a scalar 
functions in this fashion it limits the vector and shall, 
consequent1y, be called a tensor, the e1ementwhich alters or

length of a vector." (Bul1,

tensor formulas.- Between 
events there is some definable 

x interval of time which shall be called a 
quantity which has no direction and which 

If any scalar

(10) ”(...)it is possible to establish an inventory of all 
possible interrelationships that may be found in any tense system 
and, what is still more important, to create two theoretical 
tense Systems which, because they exhaust all possibi1ities, can 
serve as nonlinguistic frames of reference from which any tense 
system can be analysed."(Bul1, 1968:3)

any two 
"distance”, a 

scalar, 
is 

the

(15) "The axes of orientation which are of greatest 
importance to the present study are objective events which are so 
commonplace that (...) they have never been accurately described 
as the universal axes of orientation of all peoples and the prime 
axes of all tense systems. These are the events which take place 
inside human beings: the act of speaking, seeing, hearing, 
feeling, reacting, recalling, antecipating, and so on.

Only one of the events which take place inside people is 
a public axis of orientation. The act of speaking is the only 
"personal" event which can actually be observed and used by 
another person. It. functions, then, as an axis of orientation for 
the speaker and anyone who happens to be listening to him."(Bull, 
1 Qftft • 7 i

(12) "Vector
bid i rect iona1, 
(symbo1:P) 
focus upon 
anterior to P 
(plus direction). Any 
called hereafter a vector 
of observation from P may then be expressed by the formulas 
P-V, or P+V. (Buli, 1968:14)

formulas. - Since time and order are 
act of observation at an axis of orientation 

may be considered to have direction. The observer may 
a simultaneous event (zero direction), upon an event 

(minus direction), or upon an event posterior to P 
direction). Any fixed direction of observation shall be 

(symbol:V), and all possible directions 
POV,

"For the physicist time is the fourth dimension, an 
entity characterized and defined by three attributes: 

(1)1inearity, (29 durational infiniteness, and (3) the capability 
of being divided into an infinite number of segments having an 
infinite variety of magnitudes." (Bul1, 1968:4)



(16) " (- . .) t iene
observation of evento, (

is somet.hirlq conceived
) . (Bul1 , 19G8 : 13)

throliqh

(17) "ln the fórmulas which follow, t reÉ,resents tlnie, x is a
sediar of unspecified length, and indicates Infinity (Bull
].968 : 2 2 )

(].8) "(. .) by forma which function nonsystemically, that is,
which shift Eram PPOV to APOR or front RPOV to RAPOU."(Bula,
1968,24)

(lg) "Bula rechnet in seiner Statistik(. .) Daher greife ich
aus seinem statistischen Material quer (iie TeHEnusgrupe l nur das
ene Tempus Presente heraus, quer die Tempusqruppe ll die beiden
Tempora Imperfecto und Perfeito simple zusammen. und wir
beobachten die Verteilunq der beiden Tempusgriippen in
verschiedenen Sprechsituatl.onen, vertreten
literarische Gelaera."(Weinric:h, 1964, 45)

durch verschiedene

(20) "Daher çreife ich (. .) für die Tempusqruprle l nur das
Cine TelBpus Presente heraus, ftir die Tentpusgruppe ll die beiden
Têmpora Imperfeito un(] Perfecto simple zusammen, und wlr
beobac[lten (]ie Vertei]ung (]er beiden Tempusqruppen ir!
vel-schiedenen Sprechsituatiorlen. vertrctf:*n durcli verschiedene
literarische G('Hera."(Weiririch, 19CJ4:45)

(21) "Wir stellen algo fest. dais lnan auE; (]em Teírlpora allein
die Gestaltqualitaet eines Vorqangs nicht bestimmen kann. Man
ka)in iedoch 'ohne', das Tempos aus der Wol-tbcdeutl-írlg und
aussersprachlicher E:rfahrunq die GcstBltrluãlitaet enes Vorqanqs,
wenn man sie aus irçendeinem Grande zu kennen wtinscht, auf das

li:;l11:: 1 11: : .: :1i : :: :::: ;::Çl:llt i:i: ?l::lilll:i
1964, 155)
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3CAPÍTULO

MÉTODO

Para a realização deste trabalho montamos Corpus,um

amostragemparti r dele fazer da ocorrênciaumapara a e

distribuição de PP e PI, Perf e Praet na frase, no português

a 1emão, respectivamente.

À

seguir:

Critério da seleção da época das obras:1 .

foram selecionadascorpus obrãSPara compor o
literárias escritas e publicadas no decorrer da década de oitenta,

amostragem da língua mais fiel do texto escrito atua 1,umapar a

é um código limitado e parado1íngua não tempo,pois noa mas

evolui de acordo com as necessidades do grupo que faz uso dela.

a amostragem da ocorrência e distribuição de PPPara e

selecionamos três obras de autoresPI

diversos para cada língua. O objetivo deste trabalho não é o de

registro da língua escritaanalisar

da íem dada época,

três éporque

realizaçãosuficiente dessenecessárionúmero para aeum

1980).(Drew,tipo de trabalho,
preocupaçãonão houveseleção das obras,Na ocom

número de páginas da obra a ser analisada.é,istovo1 ume,
verificamos se haviaantes de estabelecer as obras,No entanto,

embora tenham sido transformados emregistro de diálogos. porque,

e no

com o

em alemão e em português,

mas oo estilo de um autor,

escolha dos textos obedeceu aos critérios descritos a

a escolha de autores diversos.

Limitamos a três as obras de cada língua,



estes tendem a se aproximar mais da língua oral.texto escrito,

Critério de escolha dos autores2.

Os autores foram selecionados aleatoriamente, de uma

lista maior de autores consagrados pelo público leitor.

2.1. alemãoNo optou-se, ainda, escr i tores, cuja obrapor

disponíve1 bibliotecasencontra-se pauli stas, preferindoem

destas, as mais recentes.

o alemão foram sorteadas as seguintesPara obras dos
abaixo relacionados em ordem alfabética:autores

Koeln, Verlag

Frankfurt am Main, Suhrkamp

eines Tages,

2.2. Para o português foi feito um levantamento em livrarias com

intuito de selecionar as obras mais vendidas dos autoreso

de 1987 e início de 1988, tendo-se feito um rol.

sorteados os seguintes autoresForam

obras também em ordem alfabética:

(1986) Coiote, Rio de Janeiro, Ed . Guanabara, 23

Rio de Janeiro,

ódio . Uma profecia camponesa,

Critério de seleção dos textos para o Corpus:3 .
dos trechos das obras compõemseleçãoPara que oa

Corpus,

Um chapéu para viagem, 
251 p.

Nachri chten 
119 p.

(1987)
Global,

WOLF, Christa.
Darmstadt,

FREIRE, Roberto, 
ed., 418 p.

Devotos do
257 p.

BOELL, Heinrich. (1985) Frauen vor Flusslandschaft, 
Kiepenheuer & Witsch, 197 p.

WALSER, Martin. (1987) Dorle und Wolf, 
Verlag, 177 p.

LOUZEIRO, José.
São Paul o,

(1987) Stoerfall.
H. Luchterhand Verlag,

no ano

GATTAI, Zélia. (1987)
Record, 8§ ed.,

e suas respectivas obras:

e suas respectivas

recorremos ao critério estatístico de acordo com FISHER «=>
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YATES(1971).

A amostragem das páginas decorreu de acordo com o

seguinte procedimento:

3.1. levantamento do número de páginas de cada obra:

3.1.1. em ordem crescente, 119, 177

e 197 páginas;

do português.3.1.2. obras ordemporas

251 , 357crescente,

3.2. serem

a análise. Em algunsconsideradas foi necessáriocasos,para

arredondar o número de páginas, o que significa páginas inteiras,

porque mantendo os 10% estabelecidos anteriormente, atingíamos um

Por exemplo: 10% de 197de páginas fracionado. 19,7número

que foram arredondadas para 20 páginas.páginas,
V. então-,alemão ficou estabelecido, 10,2%,Para o

para atingir um número de páginas exato.10,1%,português,

A amostra foi simples sem reposição de páginas, ou como

aleatóriachamado, amostrageméamostradetipoeste ou

simples que consiste na seleção,casua1amostragem

reposição,(Drew,textos contidos nas páginas sorteadas,de sem

única fraseou seja,1980); se
excetuando-se ,esta foi aproveitada parainteira. no

folhas em branco.entanto,

3.2.1.

sua vez,

fez-se um

as obras do alemao possuem,

havia apenas um parágrafo ou uma

possuem em

e no

a análise.

nesse caso

e 418 páginas.

estabelecemos 10% do número de páginas de cada obra a

que foram excluídas.

Amostra simples sem reposição de páginas para o alemao:
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págAutor Obra amost. %

Stoerfal1WOLF 119 12 10,08

Dorle und Wolf 177WALSER 18 10,17

Flusslandachaft 197BOELL Frauen 20 10,15vor
Total: 493 50 10,20

3.2.2. Amostra simples sem reposição de páginas para o português:

Obra Pág amost. %Autor
251Um chapéu para viagem 25 9,96GATTAI

357LOUZEIRO Devotos do ódio 37 10,36
418Coiote 42 10,05FREIRE

1026 104 10,10Total:

Sorteio de páginas:3.3.

ao sorteio de páginas aprove i tando a própriaPassamos

numeraçao do livro, páginas

até o início do primeiro capítulo do livro,iniciais usando a

tabela estatística de FISHER e YATES (1971). Na página sorteada,

análise começou a partir da primeira oração completa, isto é,a

última oraçao completa,após o primeiro ponto final, acabou nae

iniciasse enela se conti nuassefrase que

até a página seguinte.

Sequência dos textos das páginas sorteadas:3.4.
textos na sequênciacolocamosNa montagem do Corpus, os

começando pela página de numeração menor1ivro,

não mantendo a sequência do sorteio, para facilitaraté a maior,

o manuseio dos textos sorteados.

mesmo que houvesse uma

em que ocorrem no

excluindo a capa, contracapa e as
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4 . Procedimento para a contagem dos verbos:

Após montagem do Corpus, à contagem dosa passamos

verbos de maneira global:

4.1. A primeira contagem consistiu em um levantamento numérico

dos verbos por página, que foram classificados independentemente
verba 1do tempo incluindo verbos da voz

passiva, do subjuntivo (Konjunktiv I/II) e imperativo. Em seguida

fizemos a contagem dos verbos por tempo verbal para cada livro.

4.2. consideramos:

tempo verbal simples = 1 ocorrência ou4.2.1. verbo; exemplos:
machte; 4.2.2. tempo verbal composto = 1 verbo;amei , exemplos:

vamos fazer, ia fazer, tinha feito, hat gemacht, hatte gemacht,

etc .

14.2.2. tempo verbal composto ocorrência; exemplos: vamos

t i nha feito, hat gemacht,ia fazer, hatte gemacht,fazer, etc .

verbos acompanhados de verbos 'moda is'4.2.3.

de fazer, podia saber,exemplos: acabou will machen,verbos;

konnte kommen, etc . ;

tempos verbais compostos seguidos de verbos ’modais’ 24.2.4.

exemplos: tinha acabado de vo1tar, hat machenocorrênc ias;

wollen;

seguido de gerúndio = 1 verbo; exemplos: estava4.2.5. estar

estava dormindo.descansando,

quando não haviaforam considerados os particípios,não4.2.6.

menção expressa do auxiliar.

para a contagem,

em que se encontram,

= 2 frequências ou
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5. Analise do uso de PP e PI

Após a contagem dos verbos, conforme descrevemos no item

4, passamos à análise propriamente ditadousode PP e PI.

ap].icando a teoria de Bula (1968), em que PP e PI foram

classificados de acordo com as funções sistêmicas e não-

sistêmicas e discutiumos os resultados, como se verá no capítulo

seguinte
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS

capítulo discutimos os resultados que obtivemosNeste

aplicação da teoria de BULL ao Corpus, finalidade de

com diálogos.de PP e PI em textos escritos,

de páginas passamossorteio contagem dosApós ào

na primeira contagemde maneira global, foramverbos

verbos em função do tempo verbaltodoscontados seos em que

Isso significa que nessa contagem incluímos verbos nasencontram.

formas do modo indicativo, subjuntivo, imperativo e voz passiva.

Os tempos verbais compostos representam um verbo, i gua 1

tempos verbais simples, na contagem geral. ondeEmaos casos

havia um verbo modal, como por exemplo, koennen, wollen, acabar,

além do verbo principal,entre outros,ficar e poder, contamos

Através do cômputo geral dos verbos, em funçãoduas ocorrências.

tornou-nos possível verificar em que medidado seu tempo verbal,

destacando do quadro o PPtempos verbais são usados,os

são objeto de estudo deste trabalho, conforme a Tabe1 a I,que

resumimos a ocorrência de todos os tempos verbais,onde para o

indicando na primeira coluna a frequênciaa 1emão

lado a porcentagem(F) que

isso representa em relação aos demais tempos verbais.

cadasegui r,A em

partindo do pressuposto que a u t o r e sem se pa r a d o,autor usamos

tempos verbais.igualmente todos os
uniformementedeterminarPara usam 0 5

com a

verificar o uso

e o PI,

ou seja,

com que o

e o portuguêsr

se os autores

com a

tempo verbal foi usado e ao

descrevemos a ocorrência de PP e PI
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tempos Através desse teste,
observamos sendo o nível de sigmficânciaque ,

graus de 1iberdadenúmero de (n .g. 1 . ) para o alemão 8 (oito),

logo, = 31,02, Wolf tende a usar de maneira distintao os
tempos verbais. é maior que o

(crítico), que implica queo no
de Wolf é significativo.texto Pois Wolf desprivilegia a 1guns
verbais relaçãotempos outros, tendo frequênciaaosem

significantemente ma i or os tempos verbais: Praesens (201,01) e

(80,15) , enquantoPer f P r a e t é usado dentro do previstoo

Embora se trate de um texto escrito,(0,66) . onde via de regra

dever i am predominar as formas de Praet, observamos mai sum uso

frequente das formas de Perf, em oposição a Praet. A partir desse

a frequência do uso do Perfdado, onde se sobrepõe ao do Praet,

é em consequência do tipo de texto

Wolf cria, com isso a autora pretende atingirou seque um

(leitor) específico, ainda,públi co autoraou procura

representar um tipo de linguagem específico.

af i rmamos introdução deste trabalhoComo na o nosso

é verificarobjetivo PI em textos escritos, mas

uma maneira depossuamque

os textos escritos à 1 íngua oral, na falta deaproximarmos um

Corpus atualizado para esse fim. No entanto, estamos cientes de

geralmente sofre adaptações e modificações para

Por outro lado, constatamos que também essa

a exemplo do texto de Wolf.

oralidadeassim de texto,Wolf mantém ondea seu

inclusive para verbos como sein,o Perf,

Xc

Xc

Verificamos que o Xo (observado)

o uso de certos tempos verba i s

que um texto oral

se a

e o

o uso de PP e

porque era

verbais recorremos ao teste de X2"

passagens com diálogos.

hipótese nem sempre se comprova,

predominam o Praesens e

a sua forma escrita.

igua1 a 0,05

precisamos verificar se isso
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werden e os modais. os linguistas,

verbos ocorrem mais comumente no Praet, 1ínguaesses mesmo na

autora os usa indistintamentefalada; entretanto Perfa no e

Para verificar a ocorrência dos verbos modais,Praet. haben, aein
werden em relação aos demais, montamos uma nova tabela (Tabelae

finalidade de determinarII) ,

Também (F)Praet. com que

verbos sao usados e a porcentagem que isso representa. Cabeesses

verbo haben nao aparece em nenhum dosainda que doisobservar o

verba i s modais Perf ,tempos e no

empregados como verbo principal da oração:

Ich habe es gewollt." (W a 1 s e r , 1987:162);FF(1)

mehr hoeren wollen, FFauch .nicht (Wolf,habe"Ich(2)
pois como1987:65) ,

os verbos modais foram considerados àafirmamos anteriormente,

parte para a contagem geral.

Ao comparar e

onde houve a mesma preocupação na seleção dos textos,Boe11, ou

chegamos a números d i ferentesde diálogos,se ja , presençaa

Praet. Ser i a, então, necessárioemprego de Perfquanto eao

tendência ao uso mais frequente de Perf nos textos

em decorrência do tipo de texto, éWolf éde o seu

nossa primeira hipótese, contribui para0 tipo de texto,estilo.

não descarta a outra hipótese que é ono entanto.uso do Perf,o
Para tanto seria necessário comparar diferentesestilo da autora.

realizaro que nao pretendemos nesteautora,datextos mesma

pois o nosso objetivo,trabalho,

De acordo com as gramáticas e

ou se

com a

o mesmo procedimento seguimos para o Praet,

nessa tabela destacamos a frequência

como ficou claro ao definirmos o

a sua distribuição em Perf e

e como auxiliar:

o texto de Wolf com os textos de Walser

verificar se a

que consideramos os verbos
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não é analisar o estilo do autor.Corpus, uso de Perf e

Praet em textos escritos na década de oitenta, decom passagens
falta de dados para língua falada.diálogos, na a

sequência, temos texto de W a 1 s e r , foiNa o que

critério com que escolhemosselecionado pelo outrosmesmo os

também aqui houve a preocupação de adotarseja,textos, ou um

década deproduzido na oitenta.diálogos Apóstexto acom

classificação dos verbostexto, (Tabe1 adef inição do I) ,

X2" . No texto de Walser constatamosteste deapli camos que,o

nível de significância igual a 0,05 número demantendo e oo

liberdade igual a oito, logo , 31,02, Walserdegraus

Xotempos verba i s. Otambém usa

(cr í t i co)(637,33) é maior que(observado)

certos tempos verbais com mais frequência queWalser tende a usar

ver i f i camos privilegia,texto ordemEmoutros. emqueseu

(238,87)o Praetdecrescente,
(29,64) .

constatamosII,Comparando

com dois exemplos,no Perf, ouque

7,14% do total de verbos empregados no Perf. Em seu texto,se ja,
como verbo principal Perfúnica vezwerden não foi usado uma no

não teve efeito para a contagem geral.Praet e,e

1evantamento separadof i zemosNao em para aum

observamosentanto,do verbo sagen,ocorrênc i a que , comono

marcador das falas de um diálogo,portanto,verbo do discurso e,
como mostra o exemplo:superou os outros verbos,frequênciasua

Dor 1 e stel1 telos. auf Mann."Frau Meissner sagte: Komm,(3)
Me i ssner,Beuer1e, sagte Dr.Dieter Beuerle.Bruderihren vor.

o Xc =

o Xc

emprega apenas o verbo modal

e o Praesens (123,56).

a distribuição dos verbos na Tabela

mas o

e significa que

O autor usa o Perf,

de maneira diferenciada os

mas em uma escala bem .menor

como auxiliar,
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ach wie schoen. sagte Di eter. Mite-u,

Me issner,sagte Dr . dat wollen wirNina,e-u, uns

(Wa1 ser,1987:27)

Seria interessante fazer um estudo específico sobre esse

se ja, verificar seaspecto, Praetou no

a porcentagem de Praet uso total dos tempos verbaiselevou no se

é usado com a mesma frequênciao verbo sageno e,

através da comparação de diferentes tipos de textos, em que tipo

é mais acentuado.

números observados e de acordoQuanto Tabe1 aaos

Wa1 serconstatar tempospodemos verba i sII , osque usa em

pregam as gramáticas a maioria dos textoseque

quer dizer que Walser mantém-se fiel1ingúí st i cos. Isso ao uso

mais constante do Praet no texto escrito, esteja

leva a formularrecheado de diálogos.

texto oral para transformá-1 o em texto escrito.Walser recria o

No texto de Boell realizamos o mesmo teste.e mant ivemos

nível de significância (0,05),o
31,02. Constatamos também ele(n.g.1.=8) que usaoe

é maior qued i st intamente o

émostra queXc , queo
texto de Boel1,do que outros.mais comum
dema is autores.seguimos os

privilegia alguns tempos verbais maisWolf e Walser,Boel1 , como

Em seu texto predomina quase exclusivamenteoutros.do oque

enquanto o Perf é usado dentro do esperado(1011,86),Praesens
incidência ma i or(0,72) um poucoe o

A questão seria analisar(49,72) .

2 Xc =

O Xo (1432,55)

einpraejen.”

em seus textos

consonância com o

a ocorrência de certos tempos verbais

a hipótese de que

de texto seu uso

0 que nos

o número de graus de liberdade

o por quê do uso tão freqúente

mesmo que este

com a

o uso do verbo sagen

mesmos critérios adotados para os

Mit ae-u oder e-u? Mit

os tempos verbais.

Praet aparece com uma

Para a escolha do



Uma hipótese que levantamos isso decorre doé,do Praesens. se

inclusive entra aqui a perguntatipo de texto, texto é

narrado na primeira ou terceira pessoas, ou

énarraçãoterceira determinanteapessoas para para a

ocorrência de Praesens, a

pelo uso desse tempo verbal. único dado relevanteoptar O que

ao contrário de Wolf e Walser,seu texto, é suaencontramos em

semelhança com o texto da dramaturgia, no entanto, não analisamos

sob essa perspectiva, pois seria tematexto outropara umo

trabalho.

observamos que somente os verbos modais nãoNa Tabela II

vez

Perf ou Praet.no

três obras do a 1emão entre si ,Ao compararmos as

termos de uso de Perf Praet, somente textoverificamos que e oem

de que Praet é o tempo verbalde Walser confirma a regra, o por

texto de Wolfnarraçao. incidênciaexce1ênc i a da No

Praesens seguido pelo Perf e t exto deverbosdema i or nono

verba 1.tempo DeBoe11, Praesens superao

o Perf pertencem ao grupo doso Praesensacordo com WEINRICH, e

característica 1ínguacomentado, dado mundoverba i stempos

que Boell e Wolf não recriaramconcluímosondefa 1ada, de o

seus textos.diálogo em
Gat ta i, Louzeiro etextos dos autores,Em português, os

critériosobedecendoescolhidosforamFreire, sempre os

do uso de PP textosaná1i se PIestabelecidos e emapara
de diferentes autores de época.escritos com diálogos,

teste estatístico.Para mesmo

há '.uma

ocorrem no Perf;

ou que outros fatores levam o autor

se o uso de primeira

o português também realizamos o

os demais foram registrados pelo menos uma

o uso de qualquer

uma mesma

se o
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meio desse teste,Por o

de significância énível

36,62. Nos textos de Gattai,é igual Louzeirodez , a eo

que não usam denotamos,Freire,

uniforme os tempos verbais, f reqúênci amaneira

maior de alguns tempos verbais em relaçao aos demais.

3048,56 e 2451,16,(1357,39; respect ivamente) é0

(36,62) , nossa afirmação anterior

eles usam distintamente os tempos verbais.de que

é usado com frequência muitoNo texto de Gattai, PP uma

229,83,(535,46 respectivamente), aliásPImaior eque o

predomina sobre os demais tempos verbais. (2,70) ,0 presente que

aparecia comanalisados até agora, f reqúênc i atextos umanos
quando não predominava no texto, aproxima-se aquiconsiderável,

é considerado padrao normal de uso.dentro daquilo que

texto de Gattai 1 eva a0 uso mais frequente de PP no nos

averiguar se isso éPrimeiro,hipóteses.duasformular uma

segundo, éda autora,textosconstante ou, se umanos

característica do texto escrito em português.

A primeira hipótese seria tema para um trabalho onde se

tipo de texto e de linguagem.considerasse o estilo da autora, À

verificar aopodemosporém,segunda hipótese, compararmos os

de Louzeiro e Freire.textos de Gattai aos
textos analisados, todos tendemConstatamos a

510,63Louzeiro:535,46;(Gattai: e

doentanto,respectivamente). No528,00,Freire: o emprego

(1660,80) Freiretextos de Louzeiropredomi napresente enos

uso de PI texto deainda,Ver i f i camos,(772,70) . nooque

2Xc

2Xo

Xcmaior que o

e onde o número de graus de liberdade

que nos

o que comprova a

a exemplo dos textos em alemão,

o PPusar em maior escala

em que estabelecemos 0,05 para

destacando-se a



dentro do previsto (0,44) .Louzeiro está No texto de Freire o

(134,42).emprego de PI é maior

Embora não tenhamos conhecimento de nenhum estudo

específico do comportamento dos tempos verbais em textos escritos

constatamos nos textos de Gattai,do português, Louzeiro e Freire

sendo que PPcer ta PI , éuma

Não sabemos,usado mais freqúentemente. entretanto, isso ése

particularidade do tipo de texto escolhemosqueuma para o

é uma tendência natural do uso dos tempos verbaisCorpus,

textos escritos do português. Talvez fosse interessante fazerem

um estudo comparativo, em diferentes tipos

como texto de linguagem popular, jorna 1í st i co,de textos, entre

outros.

De acordo com a teoria de WEINRICH,

românicas não existe o tempo principal da narraçao,1ínguas mas

são juntos tempos principais e possuem juntos maisPIPP oue

proporção numa frequência de mínimonomesmaamenos

(WEINRICH,1964:71-72)(1)

é um tanto exageradade WEINRICH quandoaf i rmaçãoA

porcentagem dele com nossa Tabela I , onde no sub-a

presente lidera em termos de frequência, seguido de pertototal o

exceção fica por conta do texto de Gattai, ondea

PI
a 1 emao, organi zamosassimpor tuguês,No um

específico da ocorrência dos verbosIII)(Tabelaquadro ser ,

Não incluímosestar, nessa

como fizemosprecisar,acabar,os verbos poder,tabe1 a
constituempois no alemãodo alemão,modaisverbos um grupo

80?”

ocorrem mais vezes.

com os

"no francês e demais

ou se

como no

comparamos a

ter e haver em relação aos demais.

com base nesses dados.

regularidade no emprego de PP e

real mente o PP e

pelo PP e PI,
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espec í fico,

Tabe1 a III nos mostraA texto de Gattai ,que , no os
estar, ter e haververbos ser, em PI do quevezes em

0 verbo estar não apareceu nenhuma vezPP. em PP o verbo havere

o que representa 0,23% do total de verbos em PP.somente uma vez ,

O quadro se mantém estável nos outros textos. Um dado curioso que

tabe1 a é que , com exceçãoconstatamos nessa os

estar, ter nãoverbos PP,vezes em

margem dos 3% no total de verbos,ultrapassando em PIea sua

é um pouco mais representativa, sobressaindo-sefreqúência do

texto de Louzeiro, que apresenta o maior número de vezesgrupo o

contraria nossa expectat iva,o que

que façam parte do vocabulário básico deconsideramospois uma

que fale, leia e o português conseqúentemente,escreva e ,pessoa

marcante nos textos. esse dado nao mudaMas comotivesse presença

não realizamos uma análise maisperfil deste trabalho, detidao

quanto a esse aspecto.

Tabela I,A

dá as primeiras informações de que nossa hipótese de trabalhonos

dese ja,procede, ocorremou

do uso de Perf e Praet. sabermosMasdiferentemane ira para

dessessãoqua i s emprego

a 1emão português, respectivamente,verba is,tempos e emem

ao elaborar um sistema verbalà teoria de BULL, querecorremos
linha de tempo que possui quatro EO,estabe1ecehi potét i co, uma

classifica os tempos verbais em funções sistémicas não-onde e

sistêmi cas.

partir do sistema verbal hipotético de BULL, podemosA

ocorrem mais

o uso dos tempos verbais PP e PI

de verbo ser,

o mesmo não ocorrendo com o português.

e haver ocorrem poucas

o resumo da ocorrência dos tempos verbais,

em que ocorrem esses verbos.

essas diferenças que existem entre o



para o alemão quatroestabelecer EO ,

os dois sistemas possuem tempos verbais que representampois e

Para continuar este trabalho,existência dos EO.determinam a

01da Fi gura pe los tempos verba i ssiglassusbt i tuimos as

correspondentes do alemão e do português. Como os tempos verbais

pertencem ao modo indicativo, não relacionamos o modoPIPP e

página seguinte, primeiramente,subjuntivo. Apresentamos, na os

verbais do alemão em substituição às siglas,tempos (F i gura

é anterior ao Praesens,Observamos que o Perf ou seja,02) . a

acaba antes do momento da fala, mas não é um tempo verbalação

De acordo com BULE (1968), EO no caso do Perf,retrospect ivo. o

é estabelecido pelo verbo auxiliartempo verbal composto,um

do auxiliar que o verbo principaldependendosein,haben ou

(haben) ou intransitivo (sein),é um verbo transitivorequer, se

enquanto o verbo principal particípioconjugado no Praesens, no

define o aspecto perfectivo (concluído) da ação no Ptçp. Podemos

gráfico todo »■ tempo verbalainda,constatar, quenesse

por exemplo,retrospectivo tem o seu equivalente no PtÇP, para o

assimPlusquamperfekt há o Perf, Praesens, e

por diante.

Quando no

gráfico,

às demais formas do sistema.

ê determinado apenas pelo verbo eNo entanto, os

devemHá outros elementos quetempo verbal.demorfemas ser

análise indicamtempos verbaisdosconsiderados que suana

posição no sistema verbal

PtOR-V,podeexemplo,Perf , ocorrer noO sepor

como um todo.

posição fixa em relação ao seu EO e

eles ocorrem em sua função sistémica, pois estão em sua

para o Praet há o

nem sempre o EO

os tempos verbais se encontram nessa posição

também para o português e
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+

estabelecidos por BULL(1968):!
FuturPerf <E01: Praesens

Praet Futur IIPlusq. <E02 :
PtÇAOV PtÇA-VE03 : Kon j I

> Pt2RA-VKonj Perf <— PtÇRAOVE04 :
++

+------------------------------------------------------------
I FIGURA 02: Representação dos tempos verbais do alemão nos EO



combinado a outros elementos do sistema do calendário público ou

outros tempos verbais em sua função sistémica.pessoal, Dessaou

Para cada tempo

uma função sistémicapelo não-exi ste outraverba 1 menos e

Exemplos:s i stêmi ca.

bin einfach auf dem Kúchenstuhl si tzen gebli eben undI ch(3)

schwersten faellt: warten".getan, mir (Wolf,habe amwas

1987:57)

Hústermann habenbe i Sie z uv i e1Vorgestern(4) H.Wubler:

1985:84)(Boe11 ,geredet. "

und ausser meinem privaten(5)

wieviel Sie abgehoben haben.Kontofuhrer wird niemand erfahren,

ich werde es wissen wo11en." (Boe11, 1985:149)Nicht einmal

(3) um exemplo de PerfNos três exemplos acima, temos em

sistémica e nos outros dois (4) função não-função eem
Perf encontra funçãoDi zemossistémica. se em suaque o

porque não há nenhum outro elemento (advérbio) (3)sistémica. em

si stema; açãopos i ção tem aspectoaltere no asuaque

no Pt2P (PtOQV)iniciativo

verificamos que um tempo verbal(5) ,Nos exemplos (4) e

deslocar-se de sua função básica, se vieré,istopode migrar.

elementos de outros sistemas, que do ponto dedeacompanhado

vista semântico se sobrepõem aos símbolos de morfemas: (4)em o

que define(vorgestern),pelo advérbio PtopmarcadoéEO o

é definido pelo(Ptop-V). (5)Em(PtopOV)

(5) \a

"Sie bekommen einen Blankoscheck,

e não está orientado ao PtÇ’R.

e não pelo verbo o EO

no Pt<>P e continua em desenvolvimento

forma o Perf ocorre em sua função não-sistémica.
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verbal, especificamente pelos verbaiscontexto tempos que

P e r f .antecedem frase iniciaA açãosegueme o com uma

imperfect iva no PtÇP (bekommen) antecipa as outras açõese no

wird erfahren) , (PtÇP-V = abgehoben haben)(Ptop+VPtop e

= werde wissen wollen). "Abgehoben haben” dever i a(PtÇP+v ser

Pt9A+V = abgehoben haben werden (Futur II). Não podemos esquecer

ao momento da fala e éPtgPOV refere-se EOque o queque o

estabelece o foco-comum entre o falante é a partir

que estabelecemos todos os demais tempos verbaisPtgPOVde no

sistema verbal de BULL.

a descrever as funções sistémicasEm seguida, passamos e

Praet, apliçandonão-sistêmicas de P e r f , PP e PI, teor i aa

desenvolvida por BULL.

d i scut i rmos funções sistémicasde não-Antes as e

relaci onados,verbais acimados tempossistémicas recorremos

de BULL para conceituarmos o que autorteoriaànovamente o

entende por aspecto perfectivo e imperfectivo.

de aspecto, precisamoss i stemadefinirPara o

estabelecer a

cícli co.
levantar-se como exemplos deverbos girar eBULL cita os

Em física diz-evento cíclico e dormir para

é cíclico quando o estado inicial da evoluçãose
igual ao estado final. Daí afirmamosésistemade que emum

início e o fim sãomeio e fim, onde oexiste um início,girar
não há intervalo de tempo.é ,istosimultâneos,

fim confundem. Emou vários ciclos:ciclo seoum
doinícionão hálevantar-se o

que um evento

simultaneidade entre o fim e

e o ouvinte e

o evento não-cíclico.

início e o

mesmo se houver

diferença que existe entre um evento cíclico e não-
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logo, não há uma série de ciclos sem intervalos de tempo,ci cl o,

repet i r époi s preciso vo1tar à pos i çãopara o processo

inicial, seja, deitar-se, que constituiou

1 a d o , dormi r,ou t r oPor evento n ã o - c í c 1 i c o ,em um

é perceptí ve1.somente inicio f i m0 do evento n a o éo

pode ter duração infinita.automát i co e, t eor i camente,

intervalo deDormir tempoe

acordar e deitar,

respectivamente.

0 aspecto perfectivo, compreende o início

Como no evento cíclico início nãofim de um evento. éoou o

todas as formas perfectivas indicam aspectoclaramente definido,

do evento.fim Porém, af i rmamosterminativo, o comoou

pode indicar o início deaspectoanteriormente, evento.umo

nao-cíc1i co aspectoevento perfectivo podeEntão, oumem

início ou o fim do evento.caracterizar o

eventos cíclicos e não-cíclicos através de verbos, ? eles não são

que pode conter a noção de evento cíclicoexpressos pelo verbo, e

contexto em que são usados.nao-cíclico de acordo com o

issopróprio BULL0

é um evento não-cíclico,si só ,”comer, e comerporocorre:

é cíclico, porque há umNo entanto,i d em.maçãs,

fim quando a maçã acaba."(2)

evento não-cíclico, início deO verbo saber, um

i ni c i at ivo,o aspecto conformelogo ,saber,

exemplificamos abaixo:

jagunço Galho Dentro esteve na casa de(6)

1987:318)(Louzeiro,minha amiga Janete Aguiar."

um novo evento.

saber em PP marca

(1968:46) dá-nos um exemplo em que

comer uma maçã

Embora BULL explique os

marca o

soube que o

levantar-se têm em comum o

"Um dia eu

entre as repetições e um evento intermediário,

por sua vez,



Na sequência, apresentamos primeiramente os resultados

do Pare, seguido pelo PP, Praet e PI

P.ar.a analisar Q uso dcn Pet-f, s;eauimos os l)ossos

descritcns PF.la teari.l ílp 13tJt.l.. Inca.llmei-ite loc.l lizamos sua

llosxçào 110 110 E:ttt ftrlação (l(3 tc)t'Iria (lo IJel-f, come)or;ta de vet-bo

auxiliar conjugado no Praesens e í:lo verbo) çlrincipal rlo particít)io

passado, te)nos dois elementos a considerar para classifica-lo no

EO. O verbo auxiliar que ocorre no Praesens define o EO, que é o

Eol, ou Pt9P, e o verbo principal no particípio passado define a

posição (V) doPerfnoEOI. ouseja, seoPerf é anterior

simultâneo ou Enosterior ao Pt9POV

A diferença básica entre o Pera e o Praesens, é que o

Pera marca o aspecto perfectivo, logo, 3ua fUHcyãO FiO ststeírlã de

Vetores é in.arcar Q -V, que é anterior ao Pt9POV, ou presente,

Fnorque Q Enresente, de m.lrleira geral, rn.arca o êvorito [lo seu

aspecto imperfectivo, isto é, um evento que não acabou e ainda

est á em desenvo l vi mento

De acordo com BIJLL, o Pele posslli três sitia.anões em que

ocorre em função sistémica. Isso significa que dentro de sua

posição básica definida no EO, o Pera ocorre CRt três situações

distintas, cieterlBinadas pelo t.ipo de evento, se é cíclico, não-

cíclico ou t.{ma série. No Corpus fizemos um levantamento da

ocori-ência de Pera, para verificar seu uso de acor(]o com as

funções e se os resultados corresponclerrl â teoria de BIJLL.

Recorre)Bos ao ..teste est.atístico para dFidlisdr como os

a\.ítores emlnreqa)n cl Pera, segundo .] premissa de qlle usam as

funções de maneio-a idêntica. Alt.eramos o valor do Xc, de acordo

caiu Q número de funções que estão representados no Corpus. Isso

\

Z



cl e <i r a u ssignifica número cie 1iherdade (n . g . 1 . )que o que

é um númerodetermina constante, seja,o ou

devaria de cada

0 nível de significância, é estável,autor. por por

é igualisso não muda ao a 0,05.
,2.No texto de Wolf é 5, e corresponde ao Xc =

264,98, é maior: logo, nossa premissa22,14,

pois Wolf usa as funções de maneiranão procede, d i ferente, ou

algumas funções estão mais representadas do que outras.se ja , A

sistémica I predomina sobrefunção dema i sf reqúência da as

da função sistémica (11,90),(214,51), seguida II enquanto a

é usada dentro do padrão consideradonão-sistémica IIIfunção

texto Wolf usa Perf(0,11) .norma 1 Isso quer nesse o

funções sistémicas I f unçõesII . não-Aspr ivi 1egiando eas

si stêmi cas II e

longo de seus textos.característica ao OutroWolf mantém essa

III , ondeéreievantedado o

é relembrado no momento da fala, mas ocupa lugar no E02,evento

pois o verbo auxiliar deixa de marcar o EO, porque háou PtOROV,

do ponto de vista semântico,elemento de um outro sistema que,um

Perf indica éaux i1i ar. aspectoOsobrepõe que oaose

perfectivo engloba tanto o início quantoNo entanto,perfectivo.

normalmente indicado pelo significado do verbofim de uma ação,o
Por exemplo:ou pelo contexto.

korpulent,Krankenschwester,heuted i e"Seit Frau,(7)
hat, h i e r , aufunterri chtetmi chdauergewelItes H a a r , was

fúnfundvi erz i gdem i ch st and, im SommeraufF1 ecken,d i esem

valor de Xc não

enquanto o Xo

sua vez,

o n . g . 1 .

V nao ocorrem nenhuma vez,

~ V.o uso da função não-sistémica-

dizer que

longo da análise e

porém nao sabemos se

acordo com as funções encontradas nos texto
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(Wolf, 1987:44)stattgefunden hat. ”

No uso do Perf no texto de Walser, n. g . 1 . é igualo a

15,623 , 35,72. Isso mostra que

usa de maneira diversa as funções sistémicaseletambém não-e

Perf. Nao encontramos exemplosdesistémicas funçãopara a

funções não-sistémicas I,si stêmica III II e V. Com maior
função sistémica (31,50) ,f reqiiênci a Iocorreu enquantoa a

sistémica II estãofunção pouco

cada) .representadas (1,79,

No uso de Perf no texto de Boell, é 5, logo , o

= 226,90,= 22,14 o

acentuado de' al gurnas funções .

0 comportamento do uso do Perf se mantém semelhante nos

No texto de Boell também ocorre em primeiro lugartrês autores. a

seguida pela função sistémica(164,73), IIsistêmcia Ifunção

pela função nao-sistêmica III (4,16). Nao registramos(9,27) e

texto a ocorrência das funções não-sistêmicas II IV.eseuem

função não-sistêmica II não ocorreu em nenhum dos textosAliás, a

é usada em situaçõesintegram o Corpus,autores quedos porque

que requerem um tipo de texto específico.específiças,

função não-sistêmica II indica um evento externoA ao

denominado por BULL dehomem, que

não pode ser definido nem pelo sistema de"t ime-free", portanto

pelo sistema do calendário. Como exemplo temosvetores asnem

descrição dede um drama,textoinstruções a processosno

eventos hipotéticos.ainda,científicos ou,

texto dedoAtravés

onde aWalser e Boel1,Wolf,

2 Xc

?_ o Xo =2 logo, o Xc =

teste do X^ , verificamos que no

o uso do Perf mantém-se constante,

que revela um uso mais

o n . g . 1 .

e a função não-sistêmica III

não se orienta a nenhum EO,

é menor que

é menor que o Xo

e as
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função sistémica em relação às dema i s.I 0 uso

frequente da função não-sistêmica III explica-se pelo fato de que

linha do tempo como sendo uma linha infinita e

o PtOROV seria o prolongamentonão subdividida em quatro EO, do

não são a mesma coisa e só consideramosentanto,Ptçp-v. No o

se havia elementos dosendo PtOROV s i stemaexemplo docomo

que definissem ocalendário público ou pessoal na frase, novo EO.

falta desses elementos o PerfNa

FUNÇÕES SISTÉMICAS:4.1.1.
evento termina antes do E01, mas não se encontraI . E02Um no

é perfectivo e compreende tantoaspecto(PtoQV). 0 aspectoo

ini c i at ivo quanto o terminativo. Exemp1 o:

zweimal mit ihm getanzt,"Ich hab’ und tanzen kann(8) nur

und immer hilft er mir in den Mantel, bevor Sie eso Gotter,

legt mir die Haende auf die Schultern und schautversuchen; er

1985:82)mich an.” (Boel1,

é iniciada donão-cíclico anteseventoUmII.

Exemplo:PtopQV e está

"Haat du dich wenigstens in mich verliebt, fragte sie."(9)

1987:50)(Walser,

Du bist also krank geworden."(Boel1, 1985:34)"Wubler:(10)

PtopQVO e

pode ser definido pelo léxico (3), pelo

(11)contexto (10) e

erwirtachaftet haben,wirwollen"Also,(12) was

ou uma série

se mantivéssemos a

que não acaba no PtopQV,

em desenvolvimento no PtopQV.

ou pelo foco-comum

ocorre sempre como Ptop-v.

evento não-cíc1ico >ou uma série que começa antes do

se sobressai
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brúderlich teilen. FF (W a 1 s e r , 1987:22)

série de eventos acaba antes do PtoPOU, mas nao estáUmaIII .

orientada ao PtOROV. um

é feita pelo contexto ou pelo uso deevento isolado. A distinção

Exemplo:advérbios.

ich bin bald wieder da, das ist doch(13)
Wiedergekommen iat der Mann aberMissverstaendnis.ein

1987:44)(Wolf,

FUNÇÕES NAO-SISTÊMICAS:4.1.2.
é antecipado no PtopQU, ocorre antes de Pt2A-V.0 eventoI . mas

Exemplo:

"Ich habe den Sonnenuntergang nicht veraaeumen wollen,(14)

bin auf den Boden gelaufen, ais die Sonne noch zwei Finger breit

vom Bodenfenster aus habe ichdem Horizont gestanden hat,tiber

fúnfzehn Minuten lang zugesehen, wie sie untergegangenihr zehn,

1987:94)(Wolf,

é relembrado no Pt2P0V, mas está PtOROV. 0eventoIII . 0 no

Exemplo:iniciativo ou terminativo.aspecto pode ser

auch nicht mehr hoeren wollen, diedasshabe"Ich(15)
Ortschaftenden umliegenden denEvakuierungenersten umaus

entgleisten Reaktor schon am Sonnabendmittag begonnen wurden und

in wenigen Stunden beendet gewesen sein sollen. Diese Bilder habe
voratellen wollen.jenem Mittag nicht auch nochmi chich an

1987:65)(Wolf,

nicht."

0 foco-comum nao distingue uma série de

ist. "

"Heul man nicht,
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0 evento começa ou acaba antes do PtÇROV; pode ser indicadoIV.

pelo advérbiocontexto, outro tempo verbalpor um ou por

retrospectivo usado na função sistémica. Exemplo:

Meissner hat sie heute,"Dorle sprach erst im Auto.(16) Dr .

in sein Búro gebeten, hat ihr Rotweinais alie gegangen waren,

wenn Dorle wolle,eingeschenkt und dazu hat er gesagt, gehe er

auch in ein Café mit ihr.” (Walser, 1987:55)

ocorre antes do PtÇRA-V, mas está ant ec i padoeventoV. 0 no

Pt.oROV . Exemplo (2) foi o único que encontramos no Corpus.

4.2. ANÁLISE DE PP:

Seguindo etapas início daas que propusemos no

di scussão, à análise de PP. Deixamos PI e Praetpassamos agora

f im, portanto,e,para o

faremos a análise simultaneamente dos tempos verbais em questão,

características próprias de cadaseparadamente,d i scut indo, as

à análise efetiva de PP, apresentamos umAntes de passarmosum.

68, onde estabelecemos(Figura 03) na páginagráfico anovo

posição dos tempos verbais em português.

único tempo verbal que não possuié oBULL , PPPara

verba 1tempotornaEO1 ,equivalente comumque oono

O que o distingue de PI é que estecaracterísticas peculiares.
aspecto i mperf ect i vo,duração de uma ação, ou seja omar ca a

aspectoPP marca o aspecto perfectivo.enquanto

perfectivo não caracteriza somente a ação acabada/concluída, como

início,todo evento tem um me i o(1968:66) define: "Desde queBULL
é possível estabelecer três relações de ordem entrefim, oe

porque no EO ocupam a mesma posição

Também em PP o
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I FIGURA 03:

Presente< > FuturoEO1 : PP comp
> FPres compPP/PI<EO2 : + q PP

> Pt2A-VPtÇAOV IEO3 : FPP
PtORAOV > Pt2RA-V<EO4 : FPPcomp

+

Representação dos tempos verbais do português nos EO! 
estabelecidos por BULL (1968):

+



o evento pode ter início, ser imperfeito ouPtORQV

ter terminado no PtçROV. PI descreve o meio,

do evento.(3)

(1968) estabelece duas funções sistémicas.Para PP, BULL

Nos textos de Gattai, quanto à

frequência, como podemos

Mesmo assim aplicamos o teste estatístico,constatar na Tabela V.

V,

de significância manteve-se igual (0,05)níve 1O nos

é igual a 6,enquanto o n.g.1. no texto de Gattai,textos, o que

= 25,18, observadoequivale queao

nossa afirmaçao de que Gattai tende aconfirma a825,86), queo

diferenciadamente as funções de PP.usar
é significativouso da função sistémica II (598,57)O

pois supera o uso de qualquer outra função. Emseu texto,em

(30,9è). Emboralugarsegundo as

não-sistémicas estejam apenas escassamente representadasfunções

há exemplos para todas as funções.

as funções de meiod i scut i rmos dede PPAntes por

apresentamos os resultados que obtivemos com os textosexemplos,

25,18No texto de Freire, (n . g.1 . = 6)dos outros autores.

Portanto, tambémtambém

Freire usa PP de maneira distinta

(1548,52), enquanto as outras funções tiveramfunção sistémica II

representaiividade baixa.

No texto de Louzeiro,

de seis para cinco, éa representação das funções,
2 portanto o Xc

2 o Xc =

(Xo

(Xo = 1827,32).

70

alteramos o n.g.l.,

em seu texto,

em seu texto,

PP o começo e

é menor que o observado

de acordo com

estabelecendo a relação de uso entre uma função e outra.

pois esse teste interpreta os números que obtivemos na Tabela

ocorre a função sistémica I

é menor que o

sobressaindo-se a

e o evento:

a função si stêmi ca II domina o quadro,

o fim

Louzeiro e Freire observamos que,
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i gua 1 22,14. seu texto não encontramos exemplosEma para a

função não-s i st êmi ca texto de Louzeiro,IV. 0 verdade,na

confirma o que tínhamos observado nos textos de Gattai Freire,e

(1198,17) maioréseja, também aqui que ooou

a frequência da função sistémicadestacando-se do IIgrupo

dentro da frequência(1038,91) aparecee

prevista.

princípio, conf i rmamdados, BULLEsses em o que

ou seja, dos tempos verbais encontrados

é o mais estável de todos;PP

de sua posição original. No EO2 é PtORQV, no EO1ou saimigra,

PtçP-V e tem aspecto perfectivo.é

apresentamos as funções sistémicas não-segui r,A e

através de exemplos extraídos do Corpus.sistémicas de PP,

FUNÇÕES SISTÉMICAS:4.2.1.

mas tem aspecto iniciativoé relembrado no Pt2P0V,O eventoI.
eventocontexto e não-peloindicadoPtÇROV, umno

Exemplos:cíclico.

olhando a mata,de pé ,(17) "Ficou procurassecomo se

1986:234)algo.

1986:294)"Adormeci,(18)

aspectoPtopQV, temrelembradoéeventoUmII . masno

cíclico é indicado peloeventoPtORQV. Oterminat ivo no

Exemplo:contexto e pelo evento cíclico.

Xo 2Xc ,

constatou em sua teoria,

é o que menos

por ser

deitado na grama."(Freire,

" (Freire,

no sistema verbal,

a função sistémica I



"Foi Matei um trabalhador(19) a

além de provocare feri outro, incêndio no barracão,

registro de luz elétrica."(Louzeiro, 1987:321)

Para BULL

verbos do discurso são, sob o ponto de vista(1968:59), doos

foco-comum, pois quando umaspecto,

é necessário especificar que o eventoé citado não éf a 1 ante

perfeito.

FUNÇÕES NAO-SISTÊMICAS:4.2.2.

evento não-cíclico continua por algum tempo, mas terminaI. Um

O aspecto é terminativo, definidodo EO (PtgpQV). peloantes

contexto e uso de advérbios. Exemplo:

durante muito tempo," Não consegui,(20) esquecer

estender-mehomem como se mea

1987:141)desse uma esmola.”(Gattai,

Uma série de eventos termina antes do PtçPOV. Exemplo:II.

já repetiu umas trêsEle quatro"Você quer ouvir?(21) ou

1987:127)(Gattai,r»vezes.

mas não está orientado aoUm evento acaba antes do PtQPOV,III .

Exemplo:EO2 .

diante de mimpostando-se"Subi tamente,(22) comparou,

1986:21)expressão de suplica."(Freire,

o dinheiro no fim da colheita,

a cara do

ao acertar o

ambivalentes ao estabelecer o

Nesse grupo incluímos os verbos do discurso.

última vez que usei o M-16.



IV. 0 evento é relembrado, mas perfectivo antes do PtOROV, isto

é, está na posição do PtOR-v. Exemplos:

(23) "Certa propr i etár i o, lados devez um pequeno pros

Itatuba, resolveu não vender as terras que ganhou de
1987:318)(Louzeiro,

evento é antecipado no PtçPOV.V. O Exemplos:

É cigano! Eu aprendi(24) eleeu uso

alguém chega atrasado.quando o doce já

1987:138)(Gattai,se acabou ..

Segundo resume a

entanto português temosacabou", s i tuaçao"se em umano

na frase " Cê já imaginou?”:antecipada em relação ao PtÇPOV,

"Eles amam como respiram. Só de(25)

procr i ar. Cê já imaginou?produzir, Não

só pra procriar." (Freire,prec i sam

1986:190)

ANALISE DO PRAET E PI:4.3.
havíamos afirmado no início da análise podemosComo e

termos de funções esses tempos03 , em

na medida do possível,verbais e ,

representadosdevidamente Corpus,desdese ja , noqueou
lado a lado. A principalapresentamos os exemplos de Praet e PI,

segundo BULL (1968),é,característica de Praet e PI marcar a

imperfectiva no PtOROV. os demais temposNo entanto,ação como

funções sistémicas e não-sistêmicas.verba i s,
encontramossistémicas, não IVfunçõesEntre aas

herança."

podem ocorrer em

às vezes eles param

estão na mesma posição no E02

amar pra trabalhar,

(...) Tu chegou tarde e

com uma cigana e

verificar nas Figuras 02 e

do sexo pra amar e criar,

BULL (1968) a função não-sistêmica se
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Nessa função, como afirma BULL (1968:100)nenhuma vez. "o falante

dever ia, ao relembrar uma sequência de eventos,

manter essa característica. No entanto. é

mais fácil o falante organizar

o aspecto arbitrariamente.”(4)onde pode escolher

problemática e confusa a elaboração dessaCons i déramos

conclui: "Em termos de análi sefunção, pois BULL uma

é não-sistémico.” Como nãoestritamente sistémica,

registramos nenhum exemplo no Corpus, nao pudemos avaliar melhor

a questão.

Também em Praet e PI a ocorrência das funções (Tabela IV

foi submetida ao teste estatístico, onde mantivemos o nívele V)
igual a cinco(0,05)si gn i f i cânci ade

determinar nopara

texto de cada autor.

No texto de Wolf verificamos que,

onde o

demais no Praet. funçãoÀdeuso

sistémica Ib ocorre com maior frequência (57,95), acompanhada de

perto pela função sistémica Ia (41,15). A função sistémica II é

usada dentro do limite esperado (0,02). Nao encontramos exemplos

para as não-sistémicas II,funções sistémicas III e IV, e

V e VI.
de Walser estão representadas a maioria dastextoNo

função sistémica IV e não-sistémica VI, e1evandofunções exceto a

mas também aqui31,02,n . g . 1 . , logo,oito o opara
função s i stêmi catexto destaca-seé maior. Em seu(286,28) a

Essa função estánão-sistémica I,

2 sendo o Xc =

o Xc = Xo

Xo = 104,04,

um uso assim

22,14 e o

o Xc de acordo com as funções representadas

e estabelecemos o n.g.l.

a realidade em termos de uma série

com uma frequência de 108,52.

ao reiembrar

não presa ao E02,

o evento

para as

umas se sobrepõe ao uso das

as funções foram usadas de maneira diferente,
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mais representada, porque incluímos os verbos do discurso (sagen,
sprechen, rufen, etc. ) 0 verbo do discurso tem a

característica de marcar o diálogo, porém não define o EO, como

veremos mais adiante neste trabalho.

frequência funçãoCom um ocorreuma a

(90,37) , enquanto as demais funções estãosistémica Ia pouco

representadas.

texto de Boel1, não registramos além da funçãoNo

sistémica IV a função não-sistêmica VI, n . g . 1 .

31,02, 309,77. Também aquiigual a oito e

funções tendem a ocorrer mais freqúentemente,a 1gumas como por

(138,12) ,função sistémica III seguida pela funçãoexemplo: a

(111,55). A função sistémica Ib aparece dentrosistémica Ia da

prevista (0,75) . Em resumo podemos afirmar quefrequência nos

alemao a função nao-sistêmica é representai ivadotextos na

análise do Praet.
V.é oito e mantém-sedo português o n.g.l.textosNos

31,02. Nem todas as funções foramestável,

função sistémica IV não aparece em nenhum dosrepresentadas. A

Gattai não usa a função não-sistêmicaalém dessa função,textos,

a função não-Louze i ro,V,

sistémica VI.

396,24 e 721,51,453,75, textos deOs para os
respectivamente, maiores que éLouzeiro e Freire,Gattai, o

diversamenteautores tendem apoissignificativo, usar asos

No texto de Gattai contabilizamosem PI.Praet efunções no uma

acentuada da função sistémica Ia (180,46). Emfreqúênci a mais
(135,19) funçãofunção não-sistêmica Iseguida e aocorre a

h ll

l Xo
1 Xc

2 o Xc =

pouco menor

o que determina o

nesse grupo.

, zo que equivale ao Xc =

a função não-sistêmica III e Freire,

menor que o Xo =
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sistémica lb (48,03)

Nos textos de Louzeiro e Freire a função não-sistêmica l

é mais usada (3C)7,48 e 550,53, respectivamente). No texto de

Freire destacamos ainda a função 8iE3têmica 111 que ocorre dentro

da freqiiência considerada normal (0,15)

Notamos uma freqiiência relativamente alta da função não

sistémica l nos textos do português. porque de acordo com a

teoria de BULL(].968:101), essa função indica que "o evento é

relembrado no EOI, mas não está orientado ao E02",(5) ou ao

ptgnOV. Para que isso ocorra é preciso haver um outro elemento,

além do verbo e, na ausência desse elemento, a ocorrência de PI

foi classificada como sendo não-sistêmica

A seguir descrevemos as funções sistêmicas e não

sistêmicas do Praet e de PI, discutindo as diferenças relevantes

entre eles, na medida em que surgem.

4. 3. 1 FUNçõES SISTEMICÀS

1. Um evento é relembrado no EOI, mas imperfeito no E02. Éa

função básica de PI e Praet e é equivalente à função sistémica

do presente

(Pt9POV) no Pt9ROV não pode servir de

léxico ou pelo contexto. Exemplos:

léxico

EO que

l.a. O

(26) "Esse é o outro ponto que pretendo desenvolver, (...)
tenente-coronel Hilárioí Santini que, no ano de 62, era o

comandante da Políé:ia Militar em Jogo PeE3aoa."(Louzeiro.

1987:291)

O momento da fala

é estabelecido pelo

E02 é definido pelo
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Grobsch:(27) ... Denk nach, die wohnten damals direkt
neben der Faehre." (Boell, 1985:97)

é o ponto onde outroE02I.b. (PtÇROV)0 evento começa ou

termina, também definido pelo léxico:

(28) Anoitecia não estava
n (Freire, 1987:203)mais na porteira.

(29) meine Namensvetterin ist,

an dem gleichen Tag,wie ich inzwischen weiss, an dem ich anfing,
gestorben.”(Wolf, 1987 -.91)sie zu schreiben,úber

É relembrado no E01 que uma fase preliminar era imperfeitaII.

há dois eventos operantes no EO2,ou seja,no EO2,

relembrar o evento, antecipa o atual, estabelecidofalante, ao

pelo contexto ou pelo uso de um verbo auxiliar. Exemplos:

"Quando chegou a carta de Jorge, participando que ia(30) se

ser só jorna lista,ia deixar os estudos, Joãopracasar
1987:61)ficou doi-dinho! ". (Gattai,

wie der Tag gewesen sei,"Ais Dorle ihn abends fragte,(31)
ni cht schlecht."aliem (Walser,Alies i nkonnte er sagen:

1987:39)

EO2 , éé imperfeita noeventosdesér i eUma o queIII.
Exemplos:definido pelo léxico ou pelo contexto.

aindaIIhéus, Jorge"Quando(32) eraa
três galinhas debotar duas.costumava vez paraeupequeno,

(Gattai, 1987:138)chocar."

"E.

"Meine alte Londener Freundin,

e que

quando desci a colina e o Bruxo

sendo que o

gente morava em
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(33) "Der Wirt arbeitete sich verbissen am Flipper ab. Das

wenn am frúhen Abend noch zu wemg Gaeste datat

tief in der Nacht zwe i oder dreioder wenn erwaren wegen

Betrunkenen aufbleiben musste.” 1987:59)(Wa1 ser,

FUNÇÕES NÃO-SISTÊMICÀS:4.3.2.

evento é relembrada no EDI, mas nãoI. Um está

orientado ao E02 (PtÇROV). Exemplos:

dos pintores era simples"A donos.”(34) como seuscasa

1987:65)(Gattai,

"Aber satt wurde er nie ist unersaett1ich."(Boe11,(35) er

1986:162)

(1968:100) , "uma série de eventosSegundo BULL

relembrados no EDI ,

verbos do d i scursopossível somente com oséissoaná1i se,

mesmo depois dos falantes terema 1 emão, que

Exemplos:

saqte Nina.” (Wa1 ser, 1987:22)J ti r g e n ,"Die Witze,(36)

du kannst es mir schon glauben, i chrief er,"Ach, Nina,(37)
i chhin oder hoer’ mich um, bevor etwasmalschonschau so

1987:27)Weitreichendes behaupte." (Wa1 ser,

peloexemplos em português seriam expressos PP,Esses
correspondaalemao não possui um tempo verbal quecomo omas

pois o alemão tem apenas uma forma verbaltotalmente a PP, no

ocorrem no Praet,

ou uma série

mas não orientados ao E02,

De acordo com a nossa 
V.

pode ser expressa

estabelecido o foco-comum.

que são variantes livres."(6)

er sonst nur,

por PI ou PP,



PtÇROV. O Praet é usado como equivalente de Perf, ou seja, os

verbos do o
Praet, isto é, marcar o

Praet pode substituir o Perf quandoaspecto perfectivo. Logo, o

No texto de Wolf, registramos a ocorrência doo diálogo.marca

Perf Boel 1nos os

do Praet.verbos Embora a

frequência tenha sido representativa, propomos que a questão seja

incorpore outros tipos de textos,analisada em um Corpus que para

possíve1 apresentar essa característicaverificar ése como

Um evento hipotético relembrado no E01 é antecipado no E02II .

(PtOR-V). Exemplos:

bonde na Rua do Catete hora,nãomeia"Tomei(38) um

podia resolverd i ante da pessoa queencontre i-memais, , meu

1987 : 201)rr (Gattai,problema.

d i eBewacher bi tten, Túrseinenkonnte"Wolf(39) zu

ist dem wahrscheinlich verboten." (Walser,dasAberoef fnen.

1987:171)

encontramos somente exemplos cont i nhamNo Corpus que

sollen e wollen e, no português,como koennen,’modal’,verbo
é possível estabelecerNo alemao sópoder.

formas de sollen e wollen do PtÇROV e do PtOR-contexto,
não acontece com o verbo koennen.V são idênticas. O mesmo

é anterior PtORQV.no PtopQVrelembradoevento aoUmIII .

discurso ocorrem exclusivamente no

pois as

o uso de Praet.

que assume as características do Perf,

verbos do discurso e nos textos de Walser e

discurso no alemão ocorrem mais freqúentemente com

e em

regra p a r a

o PtOROU a partir do
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Exemplos:

(40) tu ainda não conhecia ele, ele estavavez ,

toda hora parava, i a pro quintal, f i cava

abaixado junto de um formigueiro,

1987:135)(Gattai,

mein Bruder, beim Militaer(41) wurde er

1985:169)lustig." (Boe11 ,

é antecipado no PtÇROV.Um evento relembrado no PtSPOV O EOIV.

pode ser descrito como sendo (PtOR-V) (PtopAOV). Exemplos:ou

"Passaríamos dois dias em Salvador,(42)

devíamos chegar a tempo para o comício do candidato dasaonde

Governador de Pernambuco, engenhe iroesquerdas Pe1ópidasoa

1987:141)Silveira.” (Gattai,

(. - ) VorStallwaechterparty. dem 30 ."Am 28 .(43) war
dann noch nach Fellbad,konnten sie nicht abfahren, also musate
Eintreffen nicht moeg1i ch 2.sofort mitteilen:denen vorer

1987:59)(Walser,August."

é muito mais frequente do queportuguês essa funçãoNo

à tendência das pessoas de substituíremIsso se deveno alemão.
como o futuro de pretér i to,formas verbais mais complexas, por

simples e usuais. No alemão essa função émaisformas quase

inexpressiva.

é antecipado no PtçPOV.Um evento hipotéticoV.

migraçao. Exemplos:

"Er war lustig,

"Uma

È um caso de

vendo o carreiro das formigas.”

escrevendo um romance e

na ida para recife,
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(44) acrescentei apoio do
pretendia proteger CoioteBruxo de rosário.” (Freire,e que

1986:171)

"Es gehoert mir nicht, das Grundstiick, und wenn ich mich(45)

es gehoerte mir, jetzt, hier, dann saqevorstel1e, i ch : Nein, du

1985:163)(Boel1 ,bekommst es nicht.”

Um evento hipotético presume-se é imperfeito no PtopQV.VI . A

é um exemplo de migração. Exemplo:função

fosse ele,"Se esperava o reforço da capital- diz(46) o

mais para gordo." (Louzeiro, 1987:169)homem de idade,

apresentação dos tempos verbais de acordoApós a com

não-sistêmicas, constatamoss i stêmi casfunções que ,esuas

estritamente a teoria de BULL(1968), os tempos verbaisseguindo

analisados só podem substituir outro tempo verbal quando ocorrem

De onde podemos concluir que cada tempo

um valor de troca dentro do sistema. dadoOutropossu iverba 1
é o fato de estarmos 1idando trêsanáli sereievante comna

E01 (principal).(retrospectivo)E02formas eno

característica distingue o Perf do grupo de tempos verbaisessa

auxiliar.é definido pelo Isto nãopois seu EOpassado,do
não podemos designar ações do passado com o Perf ,signi f i ca que

o. verbo auxiliar deixa de marcar EOo quecaso,apenas nesse

definido por outros elementos que constituem a frase,ser

os advérbios, ocomo

0 Perf na função sistémica ocorre de três maneiras, onde

"E

léxico e o contexto.

em função nao-sistêmica.

que para

uma forma no

passa a

isso contava com o
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d i ferença referea ao

evento que pode ser um evento isolado (lê) (3ê) , e

constitui um desdobramento desnecessário da primeira função, pois

contexto e o uso de advérbios definem o tipo

portanto, poderíamos eliminá-la, até porquede evento e, como

índice de frequência (3,21%).função isolada teve um baixo

o tempo verbalPraeteri tum é aspecto0 que marca o

é estabelecido pelo léxico ou pelofunção sistémica quando o E02

se oriente ao E02 é precisoou seja,contexto,

além da forma verbal. Quando nãoconsiderar outros elementos, é

E02 do Praet, ele ocorre função não-def i ni rpossível emo

persiste a marca doonde aspecto.sistémica I, apenas

básica entre PP e PI português,d i ferençaA em como

afirmado no decorrer deste capítulo, é o aspecto,havíamos ou

é perfectivo e em PI é imperfectivo. Alémseja,
mais-que-perfeito,frequênciacom maissusbt i tuidisso PP o

é mais usado para antecipar eventos,em substituiçãoPIenquanto

doiscomposto.simples epretér i to Nosdofuturo casosao
é trocadaforma verbal mais complexapercebemos porumaque

1ínguatendência dapodesimples. Issomaisoutra
não foi discutido neste trabalho, pois necessitariafalada, mas

de textos específicos.

ou uma série

em PP o aspecto

ser uma

para que o Praet

em ambos os casos o

entre a primeira função e a terceira se

0 Praet ocorre emimperfectivo e equivale ao presente na memória.
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NOTAS

is

a middle,

(Buli,

towhich

these two forms are potential free variants.

reco 11ect i on 
organizes 
rather 
choose

an 
an 
or 

the

(4) 
sequence

"Either a single event or a series is recalled at PP but 
(Buli, 1968:101)

(6) 
or i ented

to PP. 
reality in terms of a series of retrospective 

than as a sequence of events and he can, as a 
arbitrarily which aspect to use in recalling the 

(Buli,1968:100)

(2) ”The act of eating (comer),
and comer manzanas is likewise noncyclic. 
manzana is cyclic; 
end to the apple.”

(5) 
is not oriented to RP."

(3)
end, there 
event: the 
terminated at RP.

"Instead of treating all events as part of an integrated 
is recalled at PP but not oriented to RP, the 

speaker alternates between recollection without orientation to RP 
and recollection in which some events are oriented to RP. He 

in terms of a series of retrospective azes 
sequence of events and he can, as a result, 

event."

”(...) a series of events recalled at PP but not 
to RP may be expressed by either the Retro-imperfect or 

£ q RetlVO"-° T,T F r\rma o >- d -F »" c* c* T/n r i n n t a rT

(Buli, 1968:100)

"Since every event has a beginning, a middle, and 
are three possible order relations between RP and 
event may be initiated at RP, imperfect at RP, 

The Retro-imperfect describes the middle, 
Retro-perfect the two ends of the event." (Buli, 1968:66)

for example, is noncyclic 
However, comer una 

the action comes to an end because there is an 
(Buli, 1968:46)

(1) "Im Franzoesischen und in den romanischen Sprachen 
úberhaupt gibt es nun nicht daa Haupttempus der Erzaehlung, 
sondern Imparfait und Passé simple sind zusammen Haupttempus und 
haben beide zusammen mehr oder weniger gleichen Anteil an einer 
Frequenz, die ebenfalls bei mindestens 80% liegt.” (Weinrich, 
1964:71-72)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho era verificar o uso dos tempos

verbais Pera e Praet do alemão e PP e PI do português, com base

na teoria verbal de BULL (1968)

Para realizar o trabalho estabelecemos as funções de

cada tempo ve!'bal em relação à posição em que se cnccJHtFdH no E:Ó

e quais eram os valores de troca possíveis. Concluímos que

nenhum tempo verbal ocorre apenas em uma situação definida e que,

em conjunto com outros element.os da frase, pode assumir

características de outro tempo verbal. Isso é possível porque a

noção de tempo nem sempre é expressa pelo tempo verbal. O

sistema verbal é, na verdade, uma combinação de vários sistemas

diferentes, onde o homem, como integrante da realidade objetiva

organiza a realidade onde os eventos Bão experimentados apenas em

uma direção, mas podem ser contemplados bidirecionalmente.

No firlal do capitulo anterior destacamos algumas

situações onde. B parti!- das Euilções, observamos que há uma

semelhança maior entre o uso de Praet e PI. excluindo os verbos

do discurso, naturalmente.

Entre as funções nãa--siE3têmicas constatamos que a

quarta função, onde o evento é antecipado no Pt9POV, é mais

usua]. no português do que no alemão. Seria iate!-espante verificar

por que e em que situações isso acontece. No Corpus notamos que

no português o falante tende a susbtituir tempos verbais mais

comp].exos por outros mais usuais. , no caso o futuro de pretérito

simples e composto por PI. No alemão provavelmente isso ocorre

também, no entanto, não da mesma maneira, ou seja, a substituição

b
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ocorre entre as formas dos verbos onde é possível OE)tar entre o

verbo conjugado ou o auxiliar (wiirden + Infinitiv)

Entre o Pe!'f e PP existe uma diferença maior que é o

uso do Perf para eventos em desenvolvimento no Pt9POV Tanto o
Perf quant.o PP indicam aspecto perfectivo, o que levou muitos

gramáticas a classifica-los erroneamente como tempos verbais do

passado. O uso do Pera e PP se assemelha mais nas funções não-

sistêmicas onde podem, em conjunto com outros elementos.

incorporar funções pertinentes a outro tempo verbal

Constatamos também que a distribuição de Pera e Praet em

língua falada e escrita não procede inteiramente O Pera

Elredomina no texto de golf-e o Praet no texto de ÇJalser, enquanto

no texto de Boell ambos ocorrem com frecliiência elevada Seria

necessário verificar .isso em outros tipos de textos.

Para verificar se esses resultados procedem, seria

necessário, nesse instante, aplicar esses dados a um Corpus que

contenha textos traduzidos e versões. Pois, neste trabalho, nos

].imitados a descrever os temposverbais de acordo com as

funções sistêmicas e não-sistêmicas através de exemplos

extraídos de L.[m Corpus.
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Tabela II: Ocorrência dos verbos 'aodais', sein, haben e werden ea relação aos denais verbos no Perf e Praet.:
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Tabela III: A ocorrência dos verbos: ser, estar, ter e haver ei relação aos deials verbos ei PP e PI
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Tabela IV : Besuao da ocorrência dos tempos verbais Perf e Praet de acordo com as funções sistémicas e não-sistémicas de BULL:
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Tabela V : Reeuno da ocorrência dos tempos verbais, PP e PI de acordo coa as funções sistémicas e nào-sistemicas de Buli:
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t dummen, .rheinischcn Frõhlichkcit sein altos Mini- 
1 strantcnlatcin.
! WUBLER Chundt wird bõsc sein, cr wird eincn 
| Zusammehhang konstruicrcn zwischcn der vergange- 
, nen Nacht und deincm Wcgbiciben.
1 ERIKA Da braucht er gar nichts

! Und - Hcrmann, das Schhmmc ist, daB ich nicht
[ kcin Bedaucrn iibcr scincn zcrlegten Fliigel cmpiin- 
i den kann- schlimmer, daB ich antange, Karl zu vcr-
1 $tchcn\ Es ist mir unhcimlich dabei, cs war ctwas

i

} Wohnzimmcr

J Wublcr mit ihrem Mann, der grauen Eminenz* ... Ich 
i babe dicse Nacht an mcinen Brudcr gcdacht, den sic, 

ncunzehn Jahre alt, in der Normandic crschosscn
• haben- an meinen Vater hab’ ich gcdacht, der verbit- 
í ten geboren und verbittert gestorben ist - an moine 
i Mutter, die vor Erschõpfung gestorben ist, mude, 

mude, immer mude und ermudet vom Fanatismus
’ ihrcs Mannes. Ach, Hcrmann, Ruhc- und der Kardi- 
I nal preist mal wieder Erftlers Verdicnst und die christ- 
i lichen Werte, Hculbuck gcnicfit in sciner gewohnten,

---------------------------------------+
Análise Geral I

4----------- 4-------------4-------------4--------------- 4-------------4-

! Pf ! Imp! Mpf! FprI Fpt!
4----------- 4.------------4--------------- 4-------------+

i

• An Hilde muB ich immer dcnken, wcnn sie von den 
| zwanzigcr Jahrcn sprcchen, obwohTs linde der drciBi- 
i ger war, ais wir da in unscrcm Dachkàmmerchen hau-

sten. So vcrschieden voneinander und doch vercint
1 durch die gemeinsame Situation - sie mit ihren Paddel- 
! touren und ihrem Liebemachen im Ufcrgebusch stiller 
| FlúBchcn. Und ich mit meiner Angst vor «der 
( Geschlechtlichkeit des Mcnschen* und meiner Frcude 
1 darauf. Ich mit meinen Tráumcn von Nonnengelulle 
’ und Nonncnwãsche, ich auígewúhlt von Hildes 
| Erzahlungen ging dorthin, wo sie nic hingegangcn ist:
, auf die StraBe.
’ ja, wir muflten lachcn, Hermann und ich, ais wir uns 
! mit unscrcn Knõpfen beschaftigen mufítcn. Es geht 
| eben nicht, ohne dic Knõpfe aufzumachen. Wir waren
I d«><]i Ih hIc Skliut hlt iii, und das k.tiili luixhtcihch aus- 

gehcn, wie bei Kúblcrs, die nebenan wohncn. Sie 
’ hatten bcide- unabuingig voneinander - in Búchern 
! nachgelescn, wie ma t’s in der Hoch/citsnacht m.uhcn 
i muf>. in diesem cnvcheidcndcn Augenblick, wo auch 
! die zarteste, die r< manuschstc Liebe handgreiflich 

werden muB. Bei Kubicrs war‘s schief gegangen- cr 
war so plump gewccn, giob- und sic hatte ihm nic 
vcrzichcn.
Morgcns ging ich d.mn ins Geschaft zu Klogmcycrs, 
licB mir frei geben. ;s war cin kummerlicher l.adcn, 
alies knapp. Vornc i ahm ich die Kcparaturcn an, im 

waren dic Schuhkartons gcstapclt. Ilin- 
I ten saG Klogmeycr an seinem Schustcrtisch, traurig 

alies, kúminerlich, und dic cwig krànkelndc Frau
• Klogmcyer in der Kúchc. Gclcrnt hatte ich in cinem 
| schickcn l.adcn, wo die Weibcr ans l.angewcilc hin- 
i kamen und sich dutz< ndwcisc Schuhkartons vorsetzcn

lieGcn.

zu konstruieren.
í Den Zusammcnhang gibt’s- cr hatte rccht.
] WUBLER Du bist also krank gcwordcn?
, ERIKA Ich bin nicht krank geworden. Ich bin zwar 
‘ mude, aber das Hochamt wiirde ich ubcrstehen.
' WUBLER Kapspetcr verchrt dich wirklich, Heulbuck
• auch - sie mõgen dich, Erftler hat dich geradezu ge- 
i liebt.

ERIKA Ich ihn aber nicht. Er war wirklich immer
• nett zu mir, jch mochte ihn aber nic. Ich wcifi; ich war
• fúr ihn die verkõrperte Dcmokratie: Kramcrstochter, 

Verkauferin, zwcitcr Bildungsweg, íast noch Pianistin • 
geworden. Ich weifi auch, dafi Kapspetcr der grõfite,
weiseste und frõmmste aller Bankiers ist, richtig fein-

' sinmg, gcbildct, scnsibel, cxquisit in seinem Ge- 
schmask- und doch Dmlcr und doch nehmc ich an 
dais er ir^endute noch an der Kugel oder der Gra
nate vctdient hat, die meinen Brudcr gctõtet hat.

t mir
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92Análise do Pretérito Perfeito

.. gedacht E(PtÇP-V)I

(3x)

(2x)

íhat geradezu geliebt E(PtÇP-V)I

E(PtÇROV)I

E(PtÇROV)Ib

(2x)E(PtÇROV)I n-s

E(PtÇROV)Ib

(2x)E(PtÇROV)I n-s

E(PtÇR0V)I n-s

IE(PtÇROV)Ib (3x)

+ +

I 
!
I

wo sie nie hingegangen ist 
E(PtÇP-V)II

Iverdient hat E(PtÇP-V)III n-s 
I
Igetoetet hat E (PtÇP-V)III n-s

Ihabe gedacht, 
Iben ist. E(PtçP-V)III n-s

Igestorben ist E (PtÇP-V)III n-s 
!
Ibist geworden E (PtÇP-V)II

+

+
I I

lhabe .... gedacht E (PtÇP-V)I 1
1 I

lerschossen haben E (PtÇP-V)III n-sl

geboren und gestor-!

! Análise do Pretérito Imperfeito+----------------------------------
! Boell
+----------------------------------

I war E(PtÇROV)I

! mochte nie 
+-----------
! kam 
Ibrauchte eine Weile
I

íflusterte E (PtÇROV)I n-s

! war
!raufnahm

lEnde der 30 war E (PtÇROV)Ia (2x) 
Ihausten

iging dorthin,

Imussten

!waren

ÍMorgens ging E(PtçROV)II (2x) 
I 1 iess

! war 
I nahm 
! sass

igelernt hatte, hinkamen 
I E(PtÇROV)Ib

I



o •?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Frankfurt a.M. Diesterweg,

des deutschen Verbs. Akademi e

Verb. Berke1ey,the University ofW . E .BULL ,

Portuguesa

nos

Rio de

Linguística. São Paulo,

Tubi ngen, TBL

HOPPE-BEUGEL,

Ver 1ag

Grammatik. Le i bz i g,

BARTSCH,
1980 ,

DREW,
St .

Celso. Gramática do
Padrão Livraria

Kommunikation und Grammatik.
Tlibingen, Gunter Narr Verlag,

do português: 
semânt i ca.

uma
Brasllia,

BIERWISCH,
Verlag,

BECHARA, 
São

COROA,
introdução
Thesaurus,

CEGALLA,
São

Tempua Modus Aspekt.
136 S.

Verlag 
406 p.

CUNHA,
Janeiro,

Tense and
1968 .

da
ed .

Einfúhrung in die Syntax.Wiesbaden, Scriptor 
l.Aufl, 287 S.

Deutsche 
630p.

Tabelas estatísticas para ciências biomédicas, 
Triângulo, 1971.

designing
Mosby Co.,

FRITZ, 
Texte - 
1981 Bd.

Time,
Califórnia Press,

and conducting research, 
1980 .

Maria Luiza.
á

1985 .

D. P.
Paulo,

M. Grammatik
1971,187 S.

Português
Ed. Ltda.

BARTSCH, Renate.
Verlag, 1977,

Contemporâneo.
10a.ed. 1983.

DROSDOWSKI, Dr. G. e. o. DUDEN Grammatik 
Gegenwartsprache, Mannheim, Dudenverlag,

Werner.
1. Aufl.

der deutschen
1966, 2a. ed.

Gerd/MUCKENHAUPT, Manfred. 
Aufgaben - Analysen. 
163, 216p.

E. Moderna Gramática Portuguesa cursos de 12 e 22 Graus, 
Paulo, Companhia Ed. Nacional, 1977, 222 ed. p. 103-105

HELBIG, Gerhard/BUSCHA, Joachim, 
VEB Verlag 1980, 6.Aufl.

Língua 
p. 418-419.

O tempo nos verbos 
sua interpretação
10 2p.

FISHER e YATES.
São Paulo,

e outros, Dicionário de 
1978, 653 p.

DUBOIS, J.
Cultr ix,

C. J. Introduction to
Lovis: The C.V.

ENGEL, Ulrich. Deutsche Sprache im Kontrast.
Verlag Gunter Narr, 1977, 215 p.

HAUSER-SUIDA, Ulrike, HOPPE-BEUGEL, Gabriele. Die Vergangenheits 
têmpora In der deutschen geachriebenen Sprache der Gegenwart. 
Múnchen. Max Hueber Verlag Paedagogischer 
Schwann.1.Auf1. 1972.

Novíssima Gramática
Ed. Nacional, 1974, 13a.



Física, Ed . Nova Fronteira, Rio de

Ed . Vozes

Ed .

Múnchen, Max Hueber

der

NICKEL, 
a.M.

Einfúhrung
Berlin, 

261p.
deutsche

Schmidt

der deutschen Sprache.
475p.

Frankfurt 
184p.

SAID AIi,
São

de
ed . ,

Paul .
9 ,

Sprache
Verlag,

SCHADE, Gúnter.
Wissenschaften.
3.Aufl.1971.

Arbeitsbuch Linguistik.
1984 119p.

Língua Portuguesa.
1965 .

Estrutura do verbo no português coloquial, 
Petrópolis, 1972.

PONTES, Eumce.
Vozes Ltda,

ROCHA LIMA, C.H.da.
Rio de Janeiro,

NIEDER, Lorenz.
Muenchen,

Gramática Normativa da Lingua Portuguesa, 
José Olímpio Ed. 1983.

RAASCH, Albert.
Ver 1ag,

Konzepte der
2. Aufl. 238p.

Lernergrammmatik fuer Deutsch ais Femdsprache.
Max Hueber Verlag, 1.Aufl.1987.

SACKER, UIrich.Aspektueller
Franzoe-sischen,
Túbingen,

Gerhard. Reader zur kontrastiven Linguistik.
Athenaeum Fischer Taschenbuch Verlag, 1972,

in die
Er i ch

IMHASLY, Bernard/MARFURT, Bernhard/PORTMANN, 
Linguistik. Wiesbaden, Athenaion, 1982, Bd.

Verbalausdruck im 
und Deutschen.

MATOSO CAMARA JR. J. Estrutura da língua portuguesa.
Ltda., Petrópolis, 1983, 13ê ed.

SCHULZ, Dora/GRIESBACH, Heinz. Grammatik
Múnchen Max Hueber Verlag, 1981. 11.Aufl.

MACEDO, H. Dicionário de 
Janeiro, 1976.

WEINRICH, Harald. Tempus-Besprochene und 
Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, l.Aufl.

erzaehlte Welt.
1964. 358p.

und resultativer 
Italienischen, Russischen

Gunter Narr Verlag, 1983. 216p.

WUNDERLICH, Dieter. Tempus und Zeitreferenz im Deutschen.
Múnchen. 1970. 312 p.

LATZEL, Sigbert. Die deutschen Tempora-Perfekt und Praeteritum.
Múnchen Max Hueber Verlag, 1977, 287p.

M. Gramática Secundária
Paulo, Ed. Melhoramentos, 6a.

REIN, Kurt.Einfúhrung sin die kontrastive Linguistik. Frankfurt 
a.M. Wissenschaft1iche Buchgese11schaf, 1983, 169p.



95

ARTIGOS DE REVISTAS E PERIÓDICOS:
Stud iaIn:

IV,

i n

In:
41-47.n2 P -

Gegenwart.
Schwann.

Tense, 
In : in

Series 
p. 1-61.

In:
in die funktionale

Verbalaapekt und 
Eine kontrastive

KROMANN, Hans-Peter. Zur
Transformat ionsgrammatik
Sprache der
Dússe1 dorf,

Eine 
169-245.

NOMURA, Masa.
Projekt APPA,

BIERWISCH, Manfred.
Grammatika II,

SCHMIDT, Willelm.
Grammat ik.
Ber1in. p.

CZOCHRALSKI, J.
Tempussystem 
Darstellung.

Das Verb.
Einfúhrung 

1976.

"Satzgliedfolge"
Verbalsatz. In:

Dússeldorf.

Grammatik des deutschen Verbs.
Berlin, 6.Aufl. 1970. 188p.

zur Stellung der
Sprache der Gegenwart.
Schwann. (19):17-75.

As linhas diretas da gramática da língua alemã.
5, Junho/89,

Deutschen.
2. Linguistische 

24:p.135-151 und 161-181,

KUHN, Hans. Perfekt und Perfektiv im Deutschen. In: Sprache 
der Gegenwart Teil 1. Linguistische Studien III, Mannheim, 
Schwann, p.184-206.

i n der 
(Kopenhagen) In:

Studien
1973 .

ENGEL, Ulrich. Regeln zur 
Elemente im einfachen 
Linguistische Studien I,

A. Praeteritum und Perfekt. In: 
im Deutschen und Polnischen:

Warschau, 1975. p205~235.

’inflected infinitive’
1inguistics

Juergen

FLAEMIG, W. Zur Funktion des Verbs. I Tempus und Temporalitaet.
Deutsch ais Fremdsprache (4): 1-8. 1964.

MARTIN, John W. Tense, mood, and the
Portuguese. In: Readings in portuguese
North-Ho11 and Linguistik Series 22. Amsterdam,
Schmidt Radefeldt, 1976,

Grundfragen der deutschen
Sprachlehre,

Wortstellung 
des 

Teil
Bd .



96

CORPUS

BOELL, Heinrich. Frauen vor FlusalandE3chaft Koeln gerida
Kiepenheuer 8. kitsch, 1985. 197P

ÇIÀLSER, Martin. Daria und golf. Frankfurt,. a.M. Suhrkamp
Verlag, 1987, 177P

GOLF, Corista Stoerfa]].. Nachrichten eineE3 TaqeE3 DarmE3tadt,
H.Luchterhand Ver]ag, 1987. 1].9P

FREIRA. coberto. Calote. Rio de Janeiro. Record, 2a.
ed., 1986, 418P-

GÀTTÀI. Zélia. Um chapéu para viagem Rio de Janeiro.
Record. 8a. ed. 19f37. 251P

LOUCEIRO, dose, Devotos do ódio. Uma profecia camponeE3a.
são Paulo, Global, 1987. 357P


