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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da questão do ensino de gramática nas escolas públicas de ensino 

fundamental II, enfocando especificamente o ensino do verbo proposto em manuais didáticos 

adotados no triênio 2014-2016. Para isto, são analisadas 2 (duas) coleções aprovadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2014).  Apresentadas de forma equitativa pelo 

‘Guia de livros didáticos: PNLD 2014 – língua portuguesa: ensino fundamental – anos finais’, 

as duas coleções selecionadas para análise vêm a ser a 1
a
 (primeira) e a 12

a
 (décima segunda – 

isto, é, a última do ranking) mais solicitadas para aquisição e distribuição nas escolas públicas 

de todo o território nacional. Adota-se a perspectiva proposta por Travaglia (2011) de que as 

atividades de ensino/aprendizagem de gramática – que devem visar, sobretudo, ao 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos – têm de focar na análise das 

condições linguísticas de significação e de produção de efeitos de sentido bem como no 

domínio – não necessariamente explícito – e manuseio adequado dessas condições de 

significação. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo empreender uma revisão 

teórica em torno das quatro categorias semânticas do verbo, a saber: o modo, o tempo, o 

aspecto e a voz, correlacionando-as às formas verbais não-nominais (flexões modo-temporais 

e perífrases/locuções verbais) que as codificam para, posteriormente, apreender – no corpus 

analisado – diferenças no trabalho em torno do verbo e suas condições gramaticais de 

significação. Baseado na linguística aplicada ao ensino-aprendizagem de língua materna, ele 

se propõe também a indicar tópicos sobre o verbo que poderiam/deveriam ser enfocados, mas 

que são ignorados pelos livros didáticos. Esta pesquisa consiste, sobretudo, numa análise 

documental, acompanhada de ampla pesquisa bibliográfica, de modo a fornecer sustentação 

(i) às escolhas teóricas referentes à nomenclatura, à conceituação e à subdivisão das quatro 

categorias semânticas do verbo e (ii) à opção pela terminologia das morfotaxes da língua 

portuguesa a mais adequada possível. A pesquisa corroborou o discurso de que manuais 

apresentam, hoje em dia, inconsistências e incoerências internas e elucidou a necessidade de 

uma teorização científica dos fenômenos linguísticos com um olhar já voltado para sua 

didatização, i.e., da construção de uma ponte entre a linguística e a linguística aplicada, a 

nosso ver único caminho que pode levar à tão aguardada renovação da educação linguística. 

 

Palavras-chave: verbo, manuais didáticos, ensino de português língua materna, educação 

linguística formal, categorias semânticas verbais.  



 

ABSTRACT 

 

This research addresses the issue of grammar teaching in the final years of public elementary 

schools, specifically focusing on the teaching of verb proposed in textbooks adopted in the 

triennium 2014-2016. To do this, we analyzed two (2) collections approved by the National 

Textbook Program (PNLD / 2014). Presented equally by the 'Guide to textbooks: PNLD 2014 

- Portuguese: elementary school - final years', the two collections selected for analysis turn 

out to be the 1st (first) and the 12th (twelfth - that is, the last ranking) more requested for 

procurement and distribution in public schools across the country. The research adopts the 

perspective proposed by Travaglia (2011) that the activities of teaching / learning grammar - 

which should focus mainly on the development of the communicative competence of students 

- must focus on the analysis of linguistic conditions of significance and of production effects 

of significance as well as the grasp - not necessarily explicit - and proper handling of such 

significance conditions. Thus, this study aims to undertake a literature review concermimg the 

four semantic categories of the verb, namely: the mode, the time, the aspect and the voice, 

correlating them to non-nominal verb forms (temporal-modal inflections and periphrases/ 

verb phrase) that encode them for, later, apprehend - in the analyzed corpus - differences 

concerning the verb teaching and its grammatical conditions of significance. Based on 

Applied Linguistics for Native Language Teaching and Learning, the research also proposes 

to indicate topics on verb that could/should be addressed but are ignored by textbooks. 

Choosing the theoretical-practical methodology, this research is mainly a documentary 

analysis. This comes with extensive literature research to support (i) the theoretical choices 

regarding nomenclature, the conceptualization and the subdivision of the four semantic 

categories of the verb and (ii) the choice of terminology of the morphotax of Portuguese 

language the most appropriate possible. The research verified the perspective that textbooks 

have, nowadays, internal inconsistencies and incoherencies and elucidated the need for a 

scientific theory of linguistic phenomena with an outlook already facing its didactization, e.g, 

building a bridge between linguistic and applied linguistics, which is, in our view, the only 

path that can lead to the long-awaited renewal of language education. 

 

Key-words: verb, textbooks, teaching of portuguese as first language, formal language 

education, verbal semantic categories. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Delimitação do tema e problematização da pesquisa 

 

Procurarei explicitar nesta seção o percurso do discurso desta dissertação, que vem se 

tecendo há um tempo cujo início não conseguiria demarcar. Franco-brasileira licenciada em 

Letras (dupla habilitação: Português/Francês) pela Universidade Federal do Maranhão (2010) 

e mestranda em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), tenho experiência 

sobretudo no ensino de FLE – Francês Língua Estrangeira, adquirida na rede de ensino da 

língua e de difusão da cultura francesa – Alliance Française. Graças à experiência em ensino 

de língua estrangeira, ao contato (pesquisa e análise de material, e trabalho em sala de aula) 

com inúmeros manuais didáticos (méthodes de français), à formação contínua oferecida nos 

meus locais de trabalho e ao caminhar teórico intertextual empreendido, pude apreender o 

lugar e o papel da gramática – e, especialmente, do verbo – na educação linguística dos 

aprendizes. Foi-me possível, ao longo dos anos, tomar consciência não só da relevância da 

categoria do verbo no estudo de uma língua (que retomaremos mais à frente), mas também da 

imprescindibilidade de um trabalho preciso e rigoroso de escalonamento dos conhecimentos a 

serem disponibilizados aos aprendizes.  

Desde a divulgação e progressiva vulgarização do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas – aprendizagem, ensino, avaliação
1
 (veja Christien, 2014), 

publicaram-se alguns Référentiels (ferramentas de consulta, propostas de programas 

curriculares) linguísticos a serem seguidos no percurso de ensino-aprendizagem da língua-

alvo. Tais publicações deram alento à conscientização da necessidade e teorização, por parte 

tanto dos elaboradores de material didático quanto dos professores, de um planejamento 

rigoroso quando da elaboração de um programa. Tornaram mais explícita, a nosso ver, a 

necessidade da educação linguística preocupar-se com uma organização dos tópicos a serem 

                                                           
1
 Documento, redigido por especialistas a pedido do Conselho da Europa e tornado público em 2001, visando 

fornecer “uma base comum para a elaboração de programas de línguas, linhas de orientação curriculares, 

exames, manuais, etc., na Europa” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, 19), entre outros feitos, que “descreve 

exaustivamente aquilo que os aprendizes de uma língua têm de aprender para serem capazes de comunicar nessa 

língua e quais os conhecimentos e capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação” 

(idem, ibidem). 
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ensinados que visasse a facilitar a aquisição da tão defendida competência comunicativa dos 

aprendizes. 

Paralelamente, aqui no Brasil, com a supressão do currículo mínimo e sem sua 

substituição por um documento oficial que oriente a elaboração de programas de língua 

portuguesa, a relevância do escalonamento de tópicos feito pelos elaboradores de manuais 

didáticos só fez crescer. Como já alertava Soares:  

Os programas de língua portuguesa são, quase sempre, organizados a partir 

do livro didático: raramente os professores organizam antes o programa para 

em seguida procurar o livro didático mais conveniente; em geral, os 

professores escolhem primeiro um livro e então organizam o programa em 

função dessa escolha (1979, p. 89). 

 

E tal assertiva está sendo ainda válida para os diais atuais, como verificado por Nunes (2001), 

por meio de entrevistas de professores e observação de aulas. 

Pelos motivos acima apresentados, o presente texto intenciona contribuir para a 

reflexão em torno do papel do ensino de língua materna e de um dos próximos passos a serem 

dados em direção a uma educação linguística efetiva, a saber: um trabalho rigoroso, conforme 

os princípios teóricos da Linguística Aplicada ao Ensino-Aprendizagem de Língua Materna, 

de escalonamento das quatro categorias semânticas do verbo (e suas subdivisões) a serem 

trabalhadas no processo de ensino-aprendizagem dos anos finais do Ensino Fundamental 

(também conhecido como Ensino Fundamental II). É em decorrência dessa constatação que 

decidimos elaborar esta pesquisa a respeito do ensino do verbo nas aulas de português língua 

materna (PLM). 

Convém ressaltar aqui que não estamos nos propondo a elaborar um currículo, 

tampouco um programa escolar. Apoiemo-nos em Dolz e Schneuwly (DOLZ et al, s.d., p. 

42, grifos meus) com o intuito de apreender o significado de ambos os conceitos: 

Enquanto que [sic] o programa escolar supõe uma centração mais exclusiva 

sobre a matéria a ensinar e é recortado segundo a estrutura interna dos 

conteúdos, no currículo, esses mesmos conteúdos disciplinares são definidos 

em função das capacidades e das experiências necessárias ao aprendiz. Além 

disso, os conteúdos são sistematicamente postos em relação com os objetivos 

de aprendizagem e os outros componentes do ensino. 

 

Nesse sentido, deixamos claro que o escalonamento supramencionado não constitui 

nem programa nem currículo escolares, mas uma proposta de organização dos conteúdos 
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acima especificados (vale lembrar: apenas as quatro categorias semânticas do verbo e as 

flexões desse, tanto prefixais – quando da incidência de auxiliares – quanto desinenciais), à 

semelhança do defendido por Dolz e Schneuwly no que tange ao trabalho com os gêneros 

discursivos depois de terem constatado a aleatoriedade das sequências didáticas, e 

presumirem a permanência dessa situação enquanto os objetos de ensino não tiverem um 

lugar mais claro nos guias curriculares do primário e do secundário obrigatórios (DOLZ et al, 

s.d., p. 54; idem, 2004). Dessa forma, inspirando-nos nos dois estudiosos do ensino de língua 

materna (idem, ibidem), defendemos a proposição de uma “concepção de conjunto da 

progressão curricular da expressão” mas, neste caso, da expressão no que tange 

exclusivamente à semântica (e sintaxe) do verbo. 

Como comentado anteriormente, o foco na questão do verbo se deve ao fato de ser 

uma das classes mais recorrentemente estudadas nas coleções de livros didáticos de Francês 

Língua Estrangeira. E, tomando por base o que já disse Câmara, o ensino de língua materna 

no Brasil não haveria de ser diferente, já que “o verbo é em português o vocábulo flexional, 

por excelência, dada a complexidade e a multiplicidade das suas flexões” (2013, p. 104), o 

que demanda, portanto, muito trabalho e dedicação por parte dos alunos e estudiosos da 

língua em geral. Ademais, trata-se de “uma das palavras mais importantes, senão a mais 

importante do discurso. Forma, com o substantivo, a sub-classe das ‘palavras nocionais’, que 

se referem a coisas existentes no mundo extra-linguístico [...]” (MELO, 1976, p. 157). E como 

bem o explicita Bagno (2011, p. 508), a palavra verbo é herança direta do latim verbum, 

‘palavra’ [e,] ao definir o verbo como ‘a palavra’, os latinos demonstraram consciência da 

importância do verbo como núcleo” dos enunciados. 

De fato, “desde Aristóteles
2
 o verbo constitui matéria de acurada atenção e nele foi 

vista a palavra por excelência, entre outras razões, porque [...] funciona como ápice da frase 

oracional”, chegando ao ponto de, no português, poder concentrar em si toda a afirmação. E, 

se os linguistas modernos – assim como os antigos filósofos – aproximam o nome (ou 

substantivo) ao verbo em critério de relevância, eles não o fazem sem acentuar que o verbo, 

diferentemente daquele, situa as coisas no tempo. Com efeito, ao indicar ação, estado ou 

                                                           
2
 “Está em Platão [...] a primeira divisão das partes do discurso, mas, na verdade, o nome e o verbo platônicos 

não são propriamente elementos linguísticos, e Platão nem mesmo os define separadamente; apenas os indica 

como elementos (agente e ação) formadores do lógos” (NEVES, 1987, p. 207). 
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mudança de estado – sempre em movimento – supõe, ainda que vagamente, um antes e um 

depois (MELO, 1976, p. 157). 

Mas, acreditamos que não reside só aí a singularidade do verbo. Não é fortuito o 

interesse de certos pensadores por tal categoria gramatical. O linguista Émile Benveniste e o 

filósofo Michel Foucault, por exemplo, se debruçaram sobre as especificidades do verbo. 

Foucault, em seu Les mots et les choses, define assim:  

A proposição é para a linguagem aquilo que a representação é para o 

pensamento: sua forma a um só tempo a mais geral e a mais elementar, posto 

que, a partir do momento em que é decomposta, não se encontra mais o 

discurso, mas seus elementos tal qual diversos materiais dispersos. Aquém 

da proposição, consegue-se encontrar palavras, mas não é nelas que a 

linguagem se realiza3 (2010, p. 107, tradução nossa). 

 

Em termos gramaticais, todas as funções da linguagem são redirecionadas em torno 

dos únicos três elementos indispensáveis à formação de uma proposição, a saber: o sujeito, o 

atributo e a ligação entre ambos. Sendo o sujeito e o atributo da mesma natureza (é o que 

afirma a proposição), a única diferença – mas diferença decisiva! – é aquela que se manifesta 

pela irredutibilidade do verbo (idem, ibidem). 

Aliás, Hobbes (apud Foucault, 2010) já dizia que em toda proposição só há três coisas 

a considerar: os dois nomes (sujeito e predicado) e a ligação (ou cópula). Os dois nomes 

despertam a ideia de uma só coisa, mas a cópula faz brotar a ideia da causa pela qual esses 

nomes foram impostos a esse estado de coisa. De tal forma que Foucault conclui assim: “O 

verbo é a condição indispensável a todo discurso: e lá onde ele não existe, ao menos 

virtualmente, não é possível dizer que há linguagem”
4
 (idem, ibidem, p. 108, tradução nossa). 

O limiar da linguagem está lá onde o verbo surge. Deve-se, portanto, tratar o 

verbo como um ser misto, a um só tempo palavra como outras, sujeita às 

mesmas regras, obedecendo como elas às leis de regência e de concordância; 

e – também – à margem de todas, numa região que não é a do falado, mas a 

região de onde se fala. O verbo está na fronteira do discurso, na junção entre 

aquilo que é dito e aquilo que se diz, lá exatamente onde os signos estão 

vindo a ser linguagem
5
 (idem, ibidem, p. 108, tradução nossa). 

                                                           
3
 « La proposition est au langage ce que la représentation est à la pensée : sa forme à la fois la plus générale et la 

plus élementaire, puisque, dès qu’on la décompose, on ne rencontre plus le discours, mais ses éléments comme 

autant de matériaux dispersés. Au-dessous de la proposition, on trouve bien des mots, mais ce n’est pas en eux 

que le langage s’accomplit » (FOUCAULT, 2010, p. 107). 
4
 « Le verbe est la condition indispensable à tout discours : et là où il n’existe pas, du moins de façon virtuelle, il 

n’est pas possible de dire qu’il y a du langage » (idem, ibidem, p. 108). 
5
 « Le seuil du langage, il est là où le verbe surgit. Il faut donc traiter ce verbe comme un être mixte, à la fois mot 

parmi les mots, pris dans les mêmes règles, obéissant comme eux aux lois de régime et de concordance ; et puis 
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E é em função desta particularidade que se deve, segundo Foucault (2010), interrogar 

o verbo: não se deter, junto com Aristóteles no fato de que o verbo significa os tempos (posto 

que os advérbios, adjetivos, substantivos podem igualmente carregar significações temporais); 

nem se deter no fato de que ele expressa ações enquanto os substantivos designam coisas, 

inclusive porque a palavra ação, por exemplo, se encaixa na categoria gramatical de 

substantivo e não de verbo6; tampouco se prender ao fato de que os verbos se flexionam 

conforme as pessoas, dado que os pronomes também têm a capacidade de designá-las. 

O verbo afirma, isto é “[ele indica] que o discurso no qual esta palavra é empregada é 

o discurso de um homem que não apenas concebe os nomes mas julga-os”
7
 (Antoine Arnauld, 

Pierre Nicole apud Foucault, 2010, p. 109, tradução nossa). 

Valhamo-nos das palavras de Julia Kristeva para melhor apreendermos a relevância do 

verbo na teoria de Benveniste apresentada em seu Problèmes de linguistique générale. A 

filóloga francesa de origem búlgara, em depoimento concedido a Irène Fenoglio (2013, p. 6), 

resume a distinção substantivo/verbo da seguinte forma: 

para além da distinção objeto/processo, o verbo é definido por Benveniste 

como o elemento assertivo e coesivo, enquanto a frase nominal é assertiva 

mas “isenta de qualquer relação com o locutor”: ela estabelece o “absoluto” 

(não a situação) [...] e o “discurso” (não a narração)8 (tradução nossa).  

 

Salientamos que a distinção entre discurso e narração tem aqui uma significação não 

usual. Discurso e narração remetem, respectivamente, à concepção/abstração de 

verdades/fatos/situações universais e a afirmações assumidamente enunciadas e, portanto, 

                                                                                                                                                                                     
en retrait de tous, dans une région qui n’est pas celle du parlé, mais celle d’où on parle. Il est au bord du 

discours, à la couture de ce qui est dit et de ce qui se dit, là exactement où les signes sont en train de devenir 

langage » (FOUCAULT, 2010, p. 108). 
6
 Lyons (1970) distingue as três entidades básicas representadas nos discursos linguísticos no seu nível 

semântico, a saber: (i) as entidades de primeira ordem, compostas pelos objetos físicos (humanos, animais e 

objetos inanimados), cuja caracterização principal é a localização na dimensão espacial; (ii) as entidades de 

segunda ordem, aquelas compostas pelos estados, processos e eventos, caracterizadas sobretudo pela localização 

na dimensão temporal; e (ii) as entidades de terceira ordem, compostas por elementos abstratos que não se 

localizam especificadamente nem temporalmente nem espacialmente, como as entidades anteriores. As 

proposições, às quais pode ser atribuído o valor de verdade ou falsidade, são exemplos de entidades de terceira 

ordem.  
7
 « [le verbe indique] que le discours où ce mot est employé est le discours d’un homme qui ne conçoit pas 

seulement les noms, mais qui les juge » (Antoine Arnauld, Pierre Nicole apud Foucault, 2010, p. 109). 
8
 « La distinction nom/verbe : par delà la distinction objet/procès, le verbe est défini par Benveniste comme 

l’élément assertif et cohésif, tandis que la phrase nominale est assertive mais « hors de toute relation avec le 

locuteur » : elle pose l’« absolu » (non la situation) et le « discours » (pas la narration) » (KRISTEVA apud 

FENOGLIO, 2013, p. 6). 
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narradas. Isto decorre do fato de “na frase nominal, o elemento assertivo, sendo nominal, não 

é suscetível às determinações que a forma verbal carrega: modalidades temporais, pessoais, 

etc. A asserção terá essa particularidade de ser intemporal, impessoal, não-modal”9 

(BENVENISTE, 1966, p. 159, tradução minha, grifos do autor). 

Desse modo, para Foucault, o verbo “[...] ao permitir-lhe dizer o que diz, o torna 

sujeito a verdade ou erro. E nisto ele se diferencia de todos os signos que podem ser 

conformes, fiéis, ajustados ou não ao que eles designam, mas não são nunca verdadeiros ou 

falsos”
10

 (FOUCAULT, 2010, p. 109-110, tradução nossa). Isto porque, segundo Aristóteles, 

“uma palavra é símbolo (portanto, entidade intencional) de um conteúdo mental, e este é 

semelhante à coisa significada” (NEVES, 1987, p. 66) havendo, pois, nos nomes, significação 

“algo que resulta de acordo e convenção, algo que está na esfera do simbólico
11

, não portanto, 

no reino da phýsis, onde só se entra quando vem acrescentado ser ou não ser, isto é, na 

proposição” (idem, ibidem, grifos da autora). Neves (1987, p. 213, grifos da autora) assim 

resumiu em outra de suas obras: os textos de Aristóteles indicam “que a proposição não é 

simplesmente símbolo, não é por convenção; não simplesmente significa, mas revela as 

coisas”. 

 Ainda que se considerem os conhecimentos gramaticais, segundo os quais: 

na predicação [...] o sujeito se interpreta como referindo-se a um indivíduo 

cuja existência é pressuposta no universo do discurso; o sintagma verbal 

expressa uma propriedade do sujeito, que é, pois, temático. Na apresentação 

[...], o SV denota, essencialmente, a introdução do sujeito no universo do 

discurso (Franchi e Negrão apud CASTILHO, 2002, p. 84),  

 

convém concordarmos com a filosofia de Platão, nO Sofista: “a mais simples das proposições 

(proté symploké) é um complexo de elementos heterogêneos, o nome e o verbo. Desse 

modo, somente com o verbo unido ao nome há um entrelaçamento (symploké), e, dessa 

combinação, nasce o discurso” (NEVES, 1987, p. 132).  

                                                           
9
 « Dans la phrase nominale, l’élément assertif, étant nominal, n’est pas susceptible des déterminations que la 

forme verbale porte : modalités temporelles, personnelles, etc. L’assertion aura ce caractère propre d’être 

intemporelle, impersonnelle, non modale [...] » (BENVENISTE, 1966, p. 159, grifos do autor). 
10

 « [...] en lui permettant de dire ce qu’il dit, le rend susceptible de vérité ou d’erreur. En quoi il est différent de 

tous les signes qui peuvent êtres conformes, fidèles, ajustés ou non à ce qu’il désignent, mais ne sont jamais vrais 

ou faux » (FOUCAULT, 2010, p. 109-110). 
11

 Cabe aqui ressaltar a etimologia da palavra símbolo: o sentido primitivo de sýmbolon sendo o de “objeto 

cortado em dois, do qual dois hóspedes conservavam cada um uma metade, que era transmitida aos filhos; a 

reaproximação dessas duas partes (sýmballo, ‘lançar junto’) fazia que os portadores se reconhecessem e 

provassem as relações de hospitalidade contratada anteriormente” (NEVES, 1987, p. 64, grifo da autora). 
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Esperamos ter elucidado a razão pela qual priorizamos o debruçar-se, do presente 

estudo, sobre a questão do verbo nos livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental. 

 

2. Caracterização dos objetivos, da metodologia e procedimentos da pesquisa 

 

Este estudo trata da questão do ensino de gramática em escolas públicas de nível 

fundamental II, enfocando especificamente o ensino do verbo em manuais didáticos adotados 

no triênio 2014-2016. 

Para isto, são analisadas 2 (duas) coleções aprovadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD/2014) constando, portanto, da lista de 12 (doze) coleções de livros 

didáticos de língua portuguesa indicadas pelo Ministério da Educação (MEC); e únicas 

passíveis de financiamento público por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE.  

Apresentadas de forma equitativa pelo ‘Guia de livros didáticos: PNLD 2014: língua 

portuguesa: ensino fundamental: anos finais’, as duas coleções selecionadas para análise vêm 

a ser a 1
a
 (primeira) e a 12

a
 (décima segunda – isto, é, a última do ranking) mais solicitadas 

para aquisição e distribuição nas escolas públicas de todo o território nacional: 

respectivamente, Português: Linguagens (2013), de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães, e A Aventura da Linguagem (2012), de Luiz Carlos Travaglia, Maura 

Alves de Freitas Rocha e Vania Maria Bernardes Arruda Fernandes.  

Buscou-se – por meio da seleção apresentada acima – traçar um recorte de corpus de 

análise que viabilizasse uma pesquisa qualitativa mas que representasse, ao mesmo tempo, o 

espectro que se inicia na coleção de livros didáticos (do 6º ao 9º ano) mais encomendada pelas 

escolas de todo o território nacional e culmina na coleção de manuais menos solicitada por 

essas instituições. Esclarece-se, dessa forma, que a triagem não se deu por meio de um 

escolha específica de autores; e tampouco é de ordem pessoal. 

A partir deste recorte, procura-se apreender – no corpus analisado – diferenças no 

trabalho em torno do verbo, especificamente no que tange aos conceitos das quatro categorias 

semânticas que são (i) o modo, (ii) o tempo, (iii) o aspecto e (iv) a voz, mas igualmente no 

que diz respeito à familiarização com as formas verbais não-nominais. Por fim, o estudo se 
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complementa com a indicação de tópicos sobre o verbo que poderiam/deveriam ser 

enfocados, mas que são ignorados pelos livros didáticos. 

Justifica-se a opção pelo Ensino Fundamental II em vez do Ensino Médio pelo fato 

de haver quase o dobro de matriculados nesse nível de ensino. De fato, o INEP fornece como 

números absolutos, para os Anos Finais do Ensino Fundamental em 2013, os de 10.133.216 

alunos inscritos em tempo parcial e de 1.180.646 inscritos em tempo integral, tanto nas 

escolas municipais quanto nas estaduais, totalizando 11.313.862 matriculados em todo o 

território nacional. O Ensino Médio, por sua vez, apresenta os números de 6.765.586 para 

estudantes inscritos em tempo parcial e de 300.831 no que tange ao tempo integral, 

totalizando 7.066.417 inscrições em todo o país. 

Tal desproporção aumenta quando analisamos o anexo II do Censo Escolar de 2013, 

referente à educação especial. O INEP fornece como números, para o Ensino Médio, os 

números de 42.577 para estudantes inscritos em tempo parcial e de 1.308 no que tange ao 

tempo integral, totalizando 43.885 inscrições em todo o país. Já, os Anos Finais do Ensino 

Fundamental apresentam os de 164.649 alunos inscritos em tempo parcial e de 13.799 

inscritos em tempo integral, tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais, totalizando 

178.448 matriculados em todo o território nacional, isto é, o quádruplo do cômputo referente 

ao Ensino Médio. 

Por outro lado, elegeram-se os Anos Finais do Ensino Fundamental frente aos Iniciais 

por já se considerar os aprendizes aptos a uma abordagem mais abstrata e mais rigorosa com a 

linguagem verbal. 

Fundamentamos nossa teoria em algumas concepções sobre ensino de Língua 

Portuguesa, encontradas em autores como Neves (2010a, 2010b), Soares (2006) e Travaglia 

(2009, 2011), bem como dos Parâmetros Curriculares Nacionais, entre outros. 

Apresentamos, igualmente, reflexões acerca do livro didático de língua portuguesa, 

embasadas em Rojo (2003), Batista (2003), Bunzen (2005), Bunzen e Rojo (2005), Bräkling 

(2003) e Neves (2010b). 

Da mesma forma, é preciso salientar que a escolha do livros didático como corpus de 

pesquisa deve-se ao fato de os professores raramente irem além dele, pois o consideram um 

norteador, um modelo e um planejamento completo e adequado para se trabalhar em sala de 

aula. Segundo Neves (2010b, p. 250), mais de 90% dos docentes recorrem exclusivamente ao 
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livro didático. Soares (1979, p. 89) também avalia que – a despeito dos três fatores citados 

como responsáveis pela coexistência das diferentes filosofias de ensino de gramática, a saber: 

diversidade de posições, de orientação e influência da formação do professor – o livro 

didático tem sido objeto quase único de pesquisa e modo de trabalhar conteúdos, retendo o 

maior poder de influência. Tamanho domínio e intervenção chegou, aliás, a se 

institucionalizar de tal modo que “um dos pontos que evidenciam a importância do livro 

didático para o sistema educacional brasileiro é o Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD, o maior programa governamental de aquisição de livros didáticos do mundo” 

(MANTOVANI, 2009, p. 11). 

Soares já evidencia sagazmente, por exemplo, o influxo apresentado no programa 

escolar: 

com o passar do tempo, o livro didático tem-se tornado o centro da 

programação do ensino de português. Ele tem assumido o papel de 

determinar o que, o quanto da gramática apresentar aos alunos de 1
o
 grau, 

bem como o escalonamento dos conteúdos gramaticais nas diversas séries 

(1979, p. 88). 

 

Nesse sentido, o livro didático de língua portuguesa constitui-se como “referência 

daquilo que pode ser dito nas aulas de língua materna; uma vez que é o locus de 

recontextualização do discurso pedagógico e um meio autorizado de transmitir saber legítimo 

aos alunos” (BUNZEN, 2005, p. 28, grifo do autor), tal faceta dos LDs – ressaltamos – torna-

se mais saliente ao termos em mente as aprovações no Plano Nacional do Livro Didático. 

Ora, como explica Batista, ao longo da década de 80, as pesquisas e estudos sobre o 

livro didático se associam cada vez mais  

ao surgimento de novos paradigmas teórico-metodológicos e aos resultados 

de um acentuado processo de reorganização curricular relacionado ao 

processo de redemocratização do País. Esses paradigmas e resultados 

tendem a enfatizar o processo de aprendizado em detrimento dos processos 

de organização do ensino; a privilegiar a relevância social dos conteúdos de 

ensino e sua dependência contextual, em detrimento, com certa frequência, 

das necessidades propriamente escolares e do caráter sistemático do 

processo de ensino-aprendizado; tendem, ainda, a marcar a necessidade da 

reorganização autônoma das práticas docentes, de seus pressupostos 

conceituais e políticos, em oposição, muitas vezes, às fortes relações de 

interdependência entre disciplinas, níveis e sistemas de ensino (2003, p. 44-

45, grifos meus). 
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Em suma, o que está em jogo é a definição da constância e da variabilidade no ensino 

de um objeto – o verbo – caracterizado por uma imensa maleabilidade, de modo que este 

trabalho tem como objetivo geral buscar novas possibilidades analíticas de se pensar e se 

ensinar a sintaxe numa correlação mais estreita com a Semântica (na denominada interface 

Semântica–Sintaxe), refletindo acerca do que tem sido privilegiado nos livros didáticos para 

os Anos Finais do Ensino Fundamental no que concerne às quatro categorias semânticas do 

verbo, a saber: (i) modo, (ii) tempo, (iii) aspecto e (iv) voz, bem como das diversas formas 

verbais não-nominais (morfotaxes e perífrases verbais) e como esses tópicos têm sido 

escalonados. 

Como objetivos específicos, apontamos: a) apresentar uma revisão teórica das quatro 

categorias semânticas do verbo, relacionando-as a suas codificações verbais (flexões modo-

temporais e incidência de auxiliares); b) apreender o escalonamento (se existente) dessas 

quatro categorias subjacente nos variados volumes das duas coleções analisadas, e; c) propor 

um escalonamento do ensino dos principais tópicos relacionados à questão do verbo no 

Ensino Fundamental II. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é caracterizada como qualitativa, mais 

precisamente do tipo análise documental – visto que utiliza a coleta de dados por meio da 

análise das duas coleções de manuais didáticos, mas vem acompanhada de ampla pesquisa 

bibliográfica, pois busca-se alicerçar devidamente as escolhas teóricas referentes (i) à 

nomenclatura, à conceituação e à subdivisão das quatro categorias semânticas do verbo e (ii) à 

terminologia das morfotaxes da língua portuguesa. A metodologia é abrigada, por 

conseguinte, sob a denominação de teórico-prática. 

Para a execução dos objetivos pretendidos, foi prevista a seguinte sequência de 

procedimentos: a) levantamento bibliográfico e análise documental, como do guia de livros 

didáticos aprovados, dos documentos relativos à transparência do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, das gramáticas da língua portuguesa, dos textos acadêmicos 

relacionados ao tema das quatro categorias semânticas do verbo, além dos já citados livros 

didáticos e manuais do professor selecionados; b) cotejamento do que é apresentado nas 

principais gramáticas e demais obras de referência acerca da língua falada no Brasil, mais 

precisamente (i) do modo, (ii) do tempo, (iii) do aspecto e (iv) da voz, mas também no que diz 

respeito à familiarização com as formas verbais não-nominais (morfotaxes e 
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perífrases/locuções verbais); c) sistematização dos dados da pesquisa documental (acerca do 

que é apresentado, onde ou quando); d) análise dos tipos de explicações e conceitos 

apresentados nas lições repertoriadas conjuntamente com o cotejamento do conteúdo 

apresentado nas obras teóricas com o que é ensinado nos variados volumes das duas coleções 

selecionadas no que tange às quatro categorias semânticas do verbo eleitas para a presente 

pesquisa, e; (e) proposta de elencamento dos tópicos relativos às quatro categorias semânticas 

(valores semânticos e codificações/construções) nos anos finais de Ensino Fundamental. 

 

 

3. Um primeiro panorama da dissertação 

 

A construção das reflexões teóricas e o trabalho de análise documental conferiram ao 

texto que ora oferecemos à leitura uma organização que se estrutura da seguinte forma: 

 Na apresentação/introdução, como de praxe,  delimitamos o tema, problematizamos a 

pesquisa, traçamos os objetivos e apresentamos a metodologia. 

 O capítulo 1, Concepções de ensino e gramática norteadoras de nossa pesquisa – a 

seguir, apresenta as concepções de ensino de língua materna e de gramática, amparadas 

em Neves (2013) e Travaglia (2011), que embasam e norteiam toda a pesquisa teórico-

prática. 

 Já o capítulo 2, intitulado Conhecimentos acerca da classe gramatical ‘verbo’, traça um 

panorama dos conhecimentos já obtidos acerca das quatro categorias semânticas do verbo 

na língua portuguesa do Brasil e ensaia uma revisão teórica dos mesmos. Para tanto, não 

hesita em aproximar variadas gramáticas no intuito não só de estabelecer relações mas 

também de cotejar as diversas abstrações em torno da classe gramatical ora analisada. 

 No capítulo 3 – Análise dos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2014 selecionados, 

apresenta-se, inicialmente, um breve histórico do Livro Didático de Língua Portuguesa – 

doravante LDLP – no Brasil, tecendo algumas considerações a respeito do papel desse 

material no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Explicitam-se, em 

seguida, alguns critérios de classificação. Nesta parte do texto, as atenções voltam-se, 

principalmente, para a descrição do tratamento que os LDs selecionados oferecem para as 

rubricas supramencionadas em torno do verbo. 
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 Em Como poderia ser o ensino de verbos, o capítulo 4 do presente trabalho, propomos 

um escalonamento dos tópicos em torno do verbo a ser seguido ao longo dos anos finais 

do ensino fundamental. Tal esboço de organização de programa não especifica o quanto 

de gramática a ser apresentada em cada ano do fundamental II, apenas enseja enfatizar o 

caráter sistemático do processo de ensino-aprendizagem e realçar as fortes relações de 

interdependência entre níveis de ensino. 

 Por fim, apresentamos as considerações finais sobre o trabalhado; as referências; os 

apêndices – inseridos com o intuito de que cada leitor conheça os escalonamentos 

propostos nos 8 (oito) volumes das 2 (duas) coleções e tenha uma visão do todo – e os 

anexos – de modo que seja facilitada a averiguação das afirmações do presente texto a 

respeito das unidades estudadas, além de possibilitar ao leitor tecer outras reflexões, que 

não se circunscrevem nos limites do presente estudo.  
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1 CONCEPÇÕES DE ENSINO E GRAMÁTICA NORTEADORAS DE 

NOSSA PESQUISA 
 

 

Firmamos nossa concepção de ensino de gramática maiormente em Neves (2010a, 

2010b, 2013) e Travaglia (2001, 2009) mas também em Bakhtin (2013). Ao passo que os 

primeiros trazem aportes muito valiosos à teorização dos objetivos do ensino do português 

língua materna (PLM) e dos princípios a guiarem a gramática escolar, esse último trata da 

abordagem que se pode fazer dos recursos (não só itens – morfológicos – como também 

construções – sintáticas) disponíveis nas línguas, enfocando seus valores “estilísticos”, 

entendidos aqui como as produções de sentido oriundas de seus respectivos empregos, o que 

vem aproximar sobremaneira Travaglia e Bakhtin. Visando, no entanto, a tratar da educação 

linguística no âmbito formal – isto é, o ensino de língua materna – por nós defendida, cabe 

aqui iniciarmos pontuando como concebemos a educação formal. 

Vale apontar, primeiramente, a particularidade do espaço escolar. Nele, o saber “não 

tem mais a mesma função, posto que o contexto de seu uso original desaparece de modo 

inelutável nesta instituição definida como skholè”
12

 (SCHNEUWLY et al, 2009, p. 22, 

tradução minha). Assim, ainda que concebamos a educação linguística como o fenômeno 

ininterrupto de letramento – no seio da família, dos amigos, das instituições de ensino, das 

associações e organizações (estatais, não-governamentais e outras), dos mais variados meios 

de comunicação (televisão, internet, radio etc.), etc. – enfocamos a educação linguística no 

âmbito formal, buscando não perder de vista suas particularidades. 

 Assim, a “definição dos conteúdos e a elaboração do conjunto de situações, atividades 

e exercícios [no ensino de qualquer disciplina] se concretizam [a priori] numa organização 

progressiva do ensino-aprendizagem”
13

 (SCHNEUWLY et al, 2009, p. 20, tradução minha). 

Logo, o papel da escola seria (i) organizar e distribuir em categorias alunos e professores, (ii) 

ordenar e hierarquizar ações e tarefas, (iii) dividir e avaliar o trabalho, mas, antes de mais 

nada e em última instância, (iv) selecionar, no amplo campo da cultura, dos conhecimentos, 

das ciências, das práticas sociais, os saberes e as competências a serem ensinados e 

                                                           
12

 « Le savoir n’a plus la même fonction, puisque le contexte de son usage originel disparaît inéluctablement 

dans cette institution définie comme skholè » (SCHNEUWLY et al, 2009, p. 22). 
13

 « La définition des contenus et l’élaboration d’ensemble de situations, d’activités et d’exercices se concrétisent 

dans une organisation progressive de l’enseignement et de l‘apprentissage » (SCHNEUWLY et al, 2009, p. 20). 
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aprendidos. E nessa ordenação encontramos os LDs que, independente de seus formatos, suas 

disciplinas ou matérias – das concepções de língua e de gramática reveladas por eles, no caso 

dos LDPs – terão como marca permanente a característica de serem os organizadores dos 

saberes autorizados e institucionalizados. 

 

 

1.1 EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA 
 

 

Segundo Bronckart e Chiss (s.d., s.p., tradução minha),  

Na maior parte dos sistemas escolares das nações ocidentais – e sem dúvida 

muito além deles, o ensino da língua materna é confrontado a um conjunto 

de dificuldades que engendram regularmente diagnósticos de crise, ou de 

estado endêmico de inadaptação e de fracasso desse tipo de formação.14  

 

O primeiro fenômeno a gerar tal dignóstico seria o “fraco domínio da língua atingido 

por uma parcela considerável dos alunos ao término da escolaridade obrigatória, com por 

conseguinte uma persistência do iletrismo, ou até mesmo do analfabetismo” (BRONCKART 

et al, s.d, s.p.) e as diferenças “existentes entre a língua materna (que é na verdade a língua 

nacional, ou uma das línguas nacionais, erigida em língua de ensino) e as práticas verbais 

efetivas dos alunos” (idem, ibidem). Para Schneuwly e Dolz (2009, p. 9) – que se embasam 

em Bronckart – não haveria de ser diferente tendo em vista que, além do desenvolvimento das 

capacidades de comunicação – oral e escrita – e do conhecimento do código gramatical, ao 

ensino da língua materna são atribuídas e cobradas outras finalidades – na maioria das vezes 

implícitas – tais a promoção e reprodução de uma língua literária consagrada e a unificação 

dos falares no território nacional. Ora, nenhum procedimento no âmbito de uma única 

disciplina escolar é capaz de atingir a um só tempo objetivos tão diversos e, para os teóricos  

(BRONCKART et al, s.d, s.p.; SCHNEUWLY et al, 2009, p. 9), aí residiria a causa profunda 

da situação de crise da insatisfação dos atores envolvidos na questão. 

Ao contrário, a educação linguística deveria ser entendida  

como o conjunto de atividades de ensino/aprendizagem, formais ou 

informais, que levam uma pessoa a conhecer o maior número de recursos da 

sua língua e a ser capaz de usar tais recursos de maneira adequada para 

                                                           
14

 Dans la plupart des systèmes scolaires des nations occidentales – et sans doute largement au-delà –, 

l'enseignement de la langue maternelle est confronté à un ensemble de difficultés qui engendrent régulièrement 

des diagnostics de crise, ou d'état endémique d'inadaptation et d'échec de ce type de formation (BRONCKART 

et al, s.d., s.p.). 
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produzir textos a serem usados em situações específicas de interação 

comunicativa para produzir efeito(s) de sentido pretendido(s) 

(TRAVAGLIA, 2011, p. 24). 

 

Infelizmente, em vez disso, temos, muitas vezes, a imposição da norma culta, que 

soma seus aspectos inibidores e repressivos aos, de caráter mais geral, da escola. Por 

imposição da norma culta, entende-se aqui, não a inclusão entre os objetivos instrucionais do 

“domínio dessa norma em situações formais, particularmente de linguagem escrita” (EGLÊ 

FRANCHI apud GUEDES, 2006, p. 47), mas (i) a estigmatização da linguagem da criança e 

atribuição de um valor corretivo e substitutivo à linguagem padrão, e; (ii) a avaliação – não do 

progresso dos alunos no domínio dessa norma, em resposta a atividades graduadas, segundo 

objetivos escolares – mas em bloco, pela sua linguagem, pelos mais variados reflexos dela em 

sua escrita, rotulando-se a grande maioria do alunado como maus falantes da língua, como 

aqueles que escrevem errado (idem, ibidem). É preciso retirar, de certo modo, aquele usuário 

“da situação de ‘falante competente’, pelo menos do ponto de vista sociopolítico-cultural” 

(NEVES, 2013, p. 18, grifo meu), pois “há um padrão valorizado, sim, mas [...] o uso do 

padrão prestigiado não constitui, em si, intrinsecamente, um uso de boa linguagem, e [...] essa 

avaliação só ocorre pelo viés sociocultural, condicionado pelo viés socioeconômico” (idem, 

ibidem, p. 35). 

 Nesse sentido, ainda que um dos objetivos por trás da elaboração de uma gramática de 

referência possa ser o de fornecer – além de uma descrição do uso efetivo – “um conjunto de 

proposições que sirva de orientação sobre os recursos disponíveis ao falante comum” 

(CAMACHO, 2006, p. 168), tal projeto pode se concretizar num tipo de atividade mais 

próxima da elaboração normativa que da prescritiva, a distinção aqui operada entre a 

prescrição e a norma repousando, essencialmente, sobre a acepção de norma enquanto 

elaboração decorrente da observação das frequências de usos dos fatos linguísticos 

observáveis (NEVES, 2013). 

 

 

1.2 ENSINO DE GRAMÁTICA 
 

As reflexões voltadas para o ensino e para a aprendizagem de língua materna são 

inúmeras. Efeito disso, temos os estudos nas áreas da linguagem e do ensino de línguas, 
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buscando contribuir para a mudança das práticas escolares, ao permitir uma visão muito mais 

acertada da questão: a consciência dos fenômenos enunciativos, de significação/interpretação, 

e a análise tipológica dos textos, ou melhor, dos gêneros textuais-discursivos. 

No entanto, para os Parâmetros Curriculares Nacionais, a isso não se resume a 

educação linguística necessária para o desenvolvimento da competência comunicativa – 

principalmente no que se refere à modalidade escrita. O trabalho metalinguístico (verbal) 

também se revela fundamental. Mas é bom não perder de vista que – como alertam 

Schneuwly e Dolz – a gramática escolar “não é a cópia da descrição e da análise linguística da 

língua”
15

 (SCHNEUWLY et al, 2009, p. 20). Afinal, por encerrar objetivos diversos, é natural 

que a linguística e a gramática escolar se distinguem nas extensões e naturezas. Bechara vem 

já nos avisava desse fato ao salientar que, a despeito de a formação do professor de língua 

portuguesa, sem dúvida, não poder prescindir da linguística e disciplinas afins, não se pode 

pretender que o professor de linguística (ou de teoria da comunicação, por exemplo) possa 

substituir esse professor (BECHARA, 2006, p. 57). 

Infelizmente, muita gente não traça com a devida segurança os limites desses 

campos, e transforma, assim, a aula de língua portuguesa numa aula de 

linguística, de objetivos bem diferentes. Uma nomenclatura que se aplica ao 

linguista pode ter utilização restrita na aula de português; mas muita gente 

vê, por exemplo, em SINTAGMA a pílula salvadora para combater todos os 

males de um péssimo ensino de língua materna (BECHARA, 2006, p. 58-9). 

 

Não caiamos, no entanto, no erro – diametralmente oposto – de defender a abolição do 

ensino teórico da gramática. Esse, que muito comumente predomina nas aulas de Português, 

deve ceder espaço para os outros tipos de atividades, ocupando um mínimo do tempo 

disponível – não desaparecer por completo – da disciplina escolar, mas, sobretudo ser 

oferecido aos educandos visando a objetivos específicos, tais como: 

a) facilitar no ensino, referência a elementos da língua, mas não deve ser 

cobrado dos alunos, sobretudo no Ensino Fundamental e em especial nas 

suas séries iniciais (1a a 4a); portanto, ser um instrumento de mediação e não 

um fim em si; b) ser objeto de uma cultura científica necessária na vida 

moderna; c) ser usado como um instrumento para ensinar a pensar (objetivo 

geral da educação e não um objetivo de ensino de língua) (TRAVAGLIA, 

2007, p. 82). 

 

                                                           
15

 « La grammaire scolaire [...] n’est pas la copie de la description et de l’analyse linguistique de la langue” 

(SCHNEUWLY et al, 2009, p. 20). 
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Travaglia (2011, p. 100-102), explicita que, ao ofertar teoria gramatical, ao “dar ao 

aluno nomenclaturas e noções conceituais e/ou prática de análises sobre determinados 

elementos da língua”, visando possibilitar a aplicação prática (e imediata) de tal conhecimento 

como recurso didático auxiliar para a consecução do objetivo – final – de desenvolver a 

competência comunicativa, o professor não deve perder de vista que é preciso tratar a teoria 

apenas como mediação na discussão de elementos da língua (em, de preferência, atividades de 

gramática reflexiva, de uso ou normativa), como um recurso auxiliar no ensino, e não torná-la 

novamente o centro e o fim das aulas de língua materna. Desse modo, o autor aconselha que, 

no ato de escolher a(s) teoria(s) a ser(em) trabalhada(s) em sala de aula, o professor se valha 

de critérios diversos, tais como: 

a) seus objetivos para dar teoria; b) a qualidade da teoria, ou seja, se ela é 

capaz de descrever/explicar todos os elementos envolvidos no fato/fenômeno 

em observação (ou pelo menos uma parte significativa deles); c) sua 

simplicidade; d) se a(s) teoria(s) chama(m) a atenção para aspectos que se 

considera importante (sic) observar, descrever, explicar nas atividades de 

ensino/aprendizagem (idem, ibidem, p. 92-93). 

 

Cabe, entretanto, aqui ponderarmos a responsabilização dos professores de português 

língua materna (PLM) no Brasil por tais decisões, trazendo um apontamento realizado por 

Neves. Para a autora, compete especialmente aos formadores de professores de língua 

materna, isto é, aos docentes de graduação em Letras “preparar as bases de um tratamento 

escolar cientificamente embasado – e operacionalizável – da gramática do português para 

falantes nativos” (2013, p. 17), o que representaria dar aquele passo tão aguardado “entre o 

conhecimento das teorias linguísticas e a sua aplicação na prática” (idem, ibidem). A 

assinalação do especialmente visa a esclerecer que, ainda assim, cabe tanto ao autor do livro 

didático de português quanto ao professor de língua materna buscar sempre não somente 

reproduzir/transpor teorias linguísticas mas agir sobre elas, modificando-as. 

Ponderada a responsabilidade dos diferentes agentes responsáveis na renovação da 

educação linguística, mantemo-nos com a concepção – límpida – de que, para uma profícua 

educação linguística, é preciso “entender a gramática não como teoria linguística, mas como o 

conjunto de conhecimento linguísticos que um usuário da língua tem internalizados para uso 

efetivo em situações concretas de interação comunicativa” (TRAVAGLIA, 2011, p. 15, grifos 

do autor), ou ainda, como “o próprio estudo e trabalho com a variedade dos recursos 
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linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos para a construção do 

sentido em textos” (TRAVAGLIA, 2011, p. 16, grifos meus). 

Desse modo, aproximamo-nos sobremaneira de Bakhtin. O teórico russo denota 

coerência entre suas análises literárias “e sua metodologia de ensino da língua russa, que 

partem da materialidade linguística para chegar às relações dialógicas, à dramatização de 

diferentes pontos de vista, efeitos estilísticos, vozes sociais e individuais” (GRILLO et al, 

2013, p. 114). Bakhtin defende que, sem abordagem estilística, o estudo da sintaxe não 

enriqueceria a linguagem dos alunos e, “privado de qualquer tipo de significado criativo, não 

lhes ajuda a criar uma linguagem própria; ele os ensina apenas a analisar a linguagem alheia 

já criada e pronta” (BAKHTIN, 2013, p. 28, grifo do autor). 

Ora, para Neves (2013, p. 184), o que se observa no ensino de língua materna 

atualmente é “um tratamento distorcido, que vê o enunciado como uma peça que, escrita num 

papel, registrada em letras, tivesse ficado à disposição dos estudantes para irem mexendo 

nela, fazendo substituições, trocas, remendos”. Para a autora, não haveria “nenhum empenho 

em despertar o interesse dos alunos para a atividade de produção de sentido, já que das trocas 

podem resultar efeitos completamente diferentes dos pretendidos no texto” (idem, ibidem, 

grifos meus). 

A autora brasileira reitera pois a afirmação de Bakhtin (2013, p. 27), para quem o mais 

importante seria “mostrar a necessidade absoluta da interpretação estilística de todas as 

formas sintáticas parecidas” mas que constata em sua volta que, de modo geral, os professores 

têm dificuldade em dar tais explicações. Às questões dos alunos sobre 

quando e para quê fazer a transformação (que eles costumam fazer com 

frequência e insistência), o professor limita-se a responder de modo 

recorrente que convém evitar [...] repetição excessiva [...] e orientar-se pelo 

que for mais harmonioso. Tais respostas são insuficientes, além de incorretas 

em essência (BAKHTIN, 2013, p. 27). 

 

De fato, em quaisquer país e no que concerne qualquer idioma, “uma linguística 

eminentemente frasal acaba ignorando a complexidade da linguagem em todo o seu esplendor 

social e histórico” (SOUZA, 2002, p. 22).  

Além disso, apesar de preferir o emprego do futuro do subjuntivo – derem – à 

formulação do autor (com o pretérito imperfeito do subjuntivo – dessem) e, 

consequentemente, o verbo poder no futuro – poderá – e não no modo condicional – poderia 
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–, de modo a sermos mais otimistas, ao denotar maior probabilidade (ou plausibilidade) de 

uma resolução do problema, concordamos com Sírio Possenti quando este afirma que 

no dia em que as escolas se dessem conta de que estão ensinando aos alunos 

o que eles já sabem, e que é em grande parte por isso que falta tempo para 

ensinar o que eles não sabem, poderia ocorrer uma verdadeira revolução. 

Para verificar o quanto ensinamos coisas que os alunos já sabem, 

poderíamos […] ouvir o que os alunos do primeiro ano dizem nos recreios 

(ou durante nossas aulas), para verificar […] se já dizem ou não períodos 

compostos (e não precisaríamos mais imaginar que temos que começar a 

ensiná-los a ler apenas com frases curtas e idiotas), se eles sabem brincar na 

língua do “pê” (talvez então não seja necessário fazer tantos exercícios de 

divisão silábica) […], e assim quase ao infinito. Sobrariam apenas coisas 

inteligentes para fazer na aula, como ler e escrever, discutir e reescrever, 

reler e reescrever mais, […] etc. (apud ANTUNES, 2007, p. 37, grifos 

meus). 

 

Bechara já o afirmava em 1986, acrescentando: o “currículo tradicional que se põe em 

execução com vistas à educação linguística se mostra, em geral, na prática, antieconômico, 

banal, inatural e, por isso mesmo, improdutivo” (2006, p. 23, grifos do autor). Ele seria 

antieconômico por despender muito tempo e energias no ensino de fatos da língua que os 

alunos já dominam, em decorrência do que pode ser denominada educação linguística 

informal. Como bem disse Neves (2013, p. 125) ninguém “precisa primeiro estudar as regras 

de uma disciplina gramatical para depois ser falante de sua língua”; precisa-se levar em 

consideração “o saber linguístico prévio” como “a função distintiva dos fonemas, a 

morfologia flexiva e a sintaxe elementar” (BECHARA, 2006, p. 23). Tal faceta do ensino é, 

pois, a descrita nas palavras de Possenti (apud ANTUNES, 2007), acima.  

A banalidade do currículo, por sua vez, decorreria da inutilidade das informações 

subministradas aos alunos – que se limitariam a atividades classificatórias correlacionadas a 

um rol de nomenclatura – para a “capacidade operativa do falante” (BECHARA, 2006, p. 23). 

Uma de nossas representantes do Interacionismo Sócio-Discursivo no país, Irandé Antunes, já 

alerta para o fato: 

Certamente há alguém ou alguns que tiram proveito da manutenção desses 

padrões de ensino da língua [o estudo inócuo das nomenclaturas e 

classificações gramaticais] – padrões que, na verdade, só ‘despistam’ a 

atenção e embotam a criticidade das pessoas para perceberem o que, de fato, 

se pode fazer e se pode sofrer pelo domínio da palavra (2003, p. 17). 
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Ora, a presença de tópicos gramaticais deve sim elucidar para os estudantes quais são 

os elementos fundamentais dos sistemas linguísticos; mas a adequada denominação e 

definição das categorias não deve ser o objetivo final visado pelos educadores. A terminologia 

e as classificações (com suas respectivas subdivisões) são menos importantes que o 

oferecimento de atividades que possibilitem ao alunado a familiarização com a análise dos 

textos verbais (orais e escritos) e o apto desempenho de suas competências linguísticas 

(receptivas e produtivas), com o domínio da norma culta, quando for esse o caso. Convém, 

entretanto, salientar que, muitas vezes, os defeitos apresentados pelos LDs consistem antes na 

incorreção de suas definições e classificações que na apresentação dessas, ou, ainda, antes na 

conceituação de termos que não necessitariam de conceituação em determinadas etapas do 

ensino básico. De modo que, a educação linguística não deveria, 

em sua essência, ser constituída pelo ensino/aprendizagem de 

metalinguagem, de teorias linguísticas/gramaticais, embora eventualmente se 

possa considerar desejável que os aprendizes saibam alguns elementos 

teóricos como, por exemplo: a) o que é um verbo em oposição a um nome 

(substantivo, adjetivo); b) o nome dado a certos elementos flexionais 

indicadores de categorias gramaticais (número: singular X plural, gênero: 

masculino X feminino, tempo, modalidade, voz, aspecto, pessoa do discurso) 

e o que cada um indica [...] (TRAVAGLIA, 2011, p. 26). 

 

Por fim, mas não menos importante, o currículo de língua portuguesa seria inatural em 

decorrência da ilogicidade de se seguir, muitas vezes, 

o caminho estruturalmente inverso à direção do desenvolvimento linguístico 

dos alunos, partindo dos componentes linguísticos não dotados de 

significação para os dotados dela; por exemplo, da fonética e fonologia para 

a morfologia e, depois, a sintaxe e a semântica (BECHARA, 2006, p. 23). 

 

Além do mais, a tradição do ensino de língua materna no Brasil tem sido trabalhar, de 

um lado, com a forma, isto é, com os tipos de recursos existentes em uma língua: unidades, 

construções, flexões, etc., e; por outro, com a classificação dos elementos linguísticos, ou 

seja, o trabalho de metalinguagem, que consiste em analisar e nomear tais recursos, mas ainda 

não permite apreender como os recursos da língua podem significar e sobretudo o que podem 

significar e em que condições (TRAVAGLIA, 2011, p. 12) de modo que, ao passo que a 

primeira abordagem se revela presa à materialidade da língua, a segunda se restringe à 

abstração da língua verbal. Ora, se 

os recursos da língua são pistas e instruções de sentido, ao trabalhar com o 

ensino de gramática, adotamos, sobretudo, a concepção pedagógica de que 
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no ensino, para o desenvolvimento da competência comunicativa, a 

gramática deve ser vista como um estudo das condições linguísticas de 

significação (TRAVAGLIA, 2007, p, 78). 

 

Aliás, tal assertiva é corroborado com a ideação do tratamento escolar da linguagem 

empreendido por Neves (2013, p. 19). Segundo a autora, ele: 

tem de fugir da simples proposição de moldes de desempenho (que levam a 

[sic] submissão estrita à [sic] normas linguísticas consideradas legítimas) 

bem como da simples proposição de moldes de organização de entidades 

metalinguísticas (que levam a [sic] submissão estrita à [sic] paradigmas 

considerados modelares). 

 

Nosso estudo parte, pois, da premissa de que as categorias semânticas do verbo são 

fundamentais para a construção do sentido dos enunciados e que seu estudo é, portanto, 

indispensável para uma educação linguística de qualidade, isto é, uma educação linguística 

que vise efetivamente ao desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Porém, 

fazemos questão de ressaltar que as análises da expressão verbal não podem restringir-se à 

categorização e definição de formas e sentidos (referentes a aspectos, modos, modalidades, 

referências temporais, auxiliaridades, diáteses e construções de voz, por exemplo) e posterior 

classificação de enunciados e suas respectivas formas verbais (flexões modo-temporais, 

formas nominais e locuções verbais). 

Se assim for, perde-se a oportunidade de, por exemplo, propiciar aos educandos uma 

análise do embate em torno da redação de projetos de lei, cujo poder se dá principalmente por 

meio do maior controle na produção de sentidos, razão pela qual a disputa pela versão final 

dos textos é muito concorrida. Assim aconteceu com o projeto da Ficha limpa. Ao vir da 

Câmara para o Senado, o texto dizia que teriam suas candidaturas impedidas os políticos que 

tivessem sido condenados (cf. “tenham sido condenados”) na Justiça por um colegiado. O 

Senado não hesitou em alterar substancialmente o texto por meio de uma pequena emenda de 

redação: a substituição da forma verbal “que tenham sido condenados” por “que forem 

condenados”; assim, do texto atual apreende-se que a inelegibilidade alcançaria apenas os 

políticos condenados após a sanção e publicação da medida pelo então presidente, Luiz Inácio 

Lula da Silva. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, teria 

recorrido a um professor especialista em semântica16 e chegado à conclusão de que os 

                                                           
16

 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tse-decide-que-politicos-condenados-antes-da-lei-da-ficha-limpa-

tambem-estao-inelegiveis,568293 
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políticos condenados antes da lei poderiam ser barrados. Apesar de não nos opormos a tal 

posicionamento (político e jurídico), ficamos com a interpretação generalizada17 segundo a 

qual o texto abrangeria apenas as candidaturas dos condenados posteriormente. Para que a 

causa de inelegibilidade, a um só tempo, incidisse sobre a situação do candidato no momento 

do registro da candidatura – posterior, portanto, à sanção da lei – e dissesse respeito a 

condenações anteriores à norma, deveria ter sido formulado a seguinte locução (ou perífrase) 

verbal: “que tiverem sido condenados”. 

Esperamos ter esclarecido a relevância da reflexão do fenômeno verbal na educação 

linguística, sobretudo como um acontecimento semântico e discursivo, passível de promover 

interpretações e debates. 

Nossa conclusão é que o estudo das quatro categorias semânticas do verbo – de tempo, 

aspecto, modo e voz – ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem ofertado durante 

as aulas de língua portuguesa pode contribuir para o desenvolvimento da competência 

comunicativa do educando, tanto no que tange à compreensão e utilização dos recursos e 

mecanismos disponíveis na língua para a produção de sentidos quanto no que se refere à 

efetiva identificação dos rastros que o sujeito enunciador deixa de si mesmo no discurso, 

daquilo que objetiva compartilhar, negar ou omitir, por meio de seus textos orais e escritos. 

Por fim é preciso atentar para o fato de que, se, por um lado, é salutar atentar para o 

que “ocorre no uso que o aluno faz da língua como produtor ou recebedor” (TRAVAGLIA, 

2011, p. 57) a fim de lhe ofertar conhecimentos (e facilitar aquisição de competências) dos 

quais carece, por outro, “deve-se desenvolver uma abordagem dos elementos da língua que é 

mais sistemática e não fica[rmos] condicionad[os] apenas àquilo” (idem, ibidem). Afinal, 

apenas dessa forma oferece-se ao alunado a vantagem de descobrir e incorporar a sua 

competência comunicativa e linguística novos recursos e possibilidades. 

E um caminho para a sistematização do ensino de gramática – se não o único – é fazer 

tanto um levantamento dos objetos de ensino que seriam interessantes estudar quanto um 

ordenamento dos mesmos para sua abordagem progressiva, em uma série e entre séries e 

ciclos de ensino (da pré-escola ao ensino médio, passando pelo ensino fundamental, e até 

mesmo na Universidade). 

                                                           
17

 http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/eleicoes/2010/ficha-limpa-so-vai-atingir-politicos-que-forem-

condenados-apos-sancao-060je4mzg0aotn14n0m46pmby 
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2 CONHECIMENTOS ACERCA DA CLASSE GRAMATICAL VERBO 
 

 

Firmamos nossa pesquisa em variadas gramáticas do português brasileiro: entre elas, a 

de Mário Alberto Perini (1996), que opera no campo gerativo/cognitivo; as de Neves (2000) e 

de Evanildo Bechara (2009), que trabalham, cada um a seu modo, teorias funcionalistas – a 

primeira, debruçada sobre um corpus bem amplo, retrato dos mais variados usos; o segundo, 

focado numa variedade padrão escrita, sedimentada principalmente nos textos literários; a de 

Azeredo (2014), gramática descritiva cujo objeto é a variedade padrão do portugês em uso no 

Brasil; as de Castilho (2014) e de Bagno (2011), que operam com teorias diversas: 

funcionalistas, gerativistas/cognitivistas, pragmático-discursivas em geral. Fazemos, pois, 

uma exposição teórica sobre a classe de palavras constituída em torno da terminologia verbo e 

sua temporalização, modalização, aspectualização e construção de voz. Esta fundamenta 

nossa análise no que concerne à forma como os livros didáticos abordam essa questão. Aqui, 

apoiar-nos-emos igualmente em Castilho (2002, 2014), Ilari (2013), Ilari e Basso (2014), 

Mattoso Câmara (2013), Neves (2002), Perini (1996) e Travaglia (1991, 2006). Ataliba 

Teixeira de Castilho (2002, 2014) embasará sobremaneira nosso estudo por elaborar quase 

tratados de descrição da língua falada, sintaxe funcionalista do português brasileiro e realizar 

proficuamente uma análise multissistêmica do português brasileiro. Enfocaremos igualmente 

Luiz Carlos Travaglia (1991, 2006), que se destaca particularmente como expoente brasileiro 

no estudo do verbo; Rodolfo Ilari (2013), por se debruçar na aspectualização e temporalização 

(verbais bem como operadas por meio de substantivos, advérbios), e; a dupla Rodolfo Ilari e 

Miguel Basso (2014), por analisar extensiva e aprofundadamente a categoria gramatical 

verbo. 

 

 

2.1 ESPECIFICIDADES E CONCEITOS 

 

A classificação de palavras proposta por Perini na sua Gramática descritiva do 

Português (1996) aponta que há classes fechadas – aquelas com inventário limitado de 

palavras, conhecidos por todos os falantes da língua – e classes abertas – cujo inventário é 

aberto. Ainda que a classe de palavras composta pelo verbo seja aberta e a lista completa das 
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classes ainda não tenha sido limitada por meio de uma ampla e abrangente pesquisa (PERINI, 

1996), o verbo seria uma das classes já razoavelmente definidas, sendo uma palavra que varia 

em pessoa, tempo e número, e a única que pode desempenhar a função de núcleo do 

predicado. Razoavelmente, pois, Castilho é um dos poucos gramáticos a empreender uma 

análise multissistêmica de nossa língua. Para ele, o “reconhecimento do estatuto categorial do 

verbo toma em conta os sistemas de que é feita uma língua” (CASTILHO, 2014, p. 392). Mas 

há “definições (i) gramaticais; (ii) semânticas; e (iii) discursivas dessa classe, de que não se 

excluem as definições mistas” (idem, ibidem). Ademais, ainda que haja diversas definições 

gramaticais, alguns autores se focam na morfologia e outros privilegiam os aspectos sintáticos 

do verbo. Assim, somos levados a concordar com Nunes (2001, p. 54) quando esta diz que 

“muitas vezes, o problema da má definição ou conceituação não é do livro didático em si” e 

indaga retoricamente:  

se não há, ainda, um conceito desejável para o verbo, por que passar para 

crianças de 5
a
 série (a maioria das coleções inserem o conceito no volume 5) 

um conceito deficiente o [sic] incompleto? Acreditamos que seria um 

caminho mais viável [...] não apresentar conceito explícito para o verbo, 

utilizando-se de exercícios que levem o aluno a perceber o que é o verbo nos 

três aspectos (morfológico, sintático e semântico) à medida que eles são 

apresentados” (idem, p. 55). 

 

Mas não caiamos na impressão de que o único obstáculo para uma correta 

conceituação do verbo seria esta não se dar de forma multissistêmica; bastaria então juntar os 

variados conceitos já formulados. Valhamo-nos da coleta de conceitos do verbo operada por 

Nunes (2001, p. 32): 

Para Macambira [...], sob o aspecto mórfico, pertence à classe do verbo toda 

palavra que admitir as seguintes flexões ou, mais tecnicamente, que se 

enquadrar no seguinte paradigma: -r corresponde ao infinitivo, -ndo 

corresponde ao gerúndio, -rei corresponde ao futuro do presente e -ria ao 

futuro do pretérito. Sob o aspecto sintático, o verbo é toda palavra que se 

combinar / concordar com os pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vós, eles. 

Sob o aspecto semântico, o verbo é toda palavra que exprime processo na 

perspectiva do tempo, sendo processo: ação, fenômeno, estado e outros. 

 

Ora, tal definição desconsidera que os verbos impessoais (como chover e nevar) não 

se flexionam nas primeira e segunda pessoas: por exemplo, *choverei e *nevaste. 

Desconsidera também a forma nominal do verbo chamada particípio, que não exprime 

perspectiva de tempo: chovido, nevado, dançado, dormido, comido, etc. pois, se ninguém 

pode “negar que a forma verbal, em várias famílias de línguas, carrega, entre outras 
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categorias, a do tempo” (BENVENISTE, 1966, p. 153), “não decorre, no entanto, desse fato 

que o tempo seja uma expressão necessária do verbo” (idem, ibidem)18. Esperamos que estes 

exemplos sejam suficientes para a compreensão da complexidade da questão. 

Se, do ponto de vista semântico, “os verbos expressam os estados de coisas, 

entendendo-se por isso as ações, os estados e os eventos de que precisamos quando falamos 

ou quando escrevemos” (CASTILHO, 2014, p 396), do ponto de vista da interseção/interface 

entre a sintaxe e a semântica – que será a principal perspectiva do presente estudo – é 

ensinado que verbo é aquela classe de palavras ricas “em variações de formas ou acidentes 

gramaticais [e que estes] acidentes gramaticais fazem que ele mude de forma para exprimir 

cinco idéias: modo, tempo, número, pessoa e voz” (NUNES, 2001, p. 33). Ora, esquece-se, 

como veremos a seguir, o aspecto. 

 

 

2.2 CATEGORIAS SEMÂNTICAS DO VERBO E SUAS CODIFICAÇÕES 

 

 

Procederemos na presente seção a uma revisão teórica das quatro categorias 

semânticas do verbo, a saber: o modo, o tempo, o aspecto e a voz, correlacionando-as às 

formas verbais não-nominais (flexões modo-temporais e perífrases/locuções verbais) que as 

codificam. Embasar-nos-emos tanto em gramáticas quanto em textos oriundos da linguística, 

buscando fazer o melhor proveito dos conhecimentos ofertados pelos diversos autores. Vale 

esclarecer que nossa perspectiva é, no entanto, maiormente linguística. 

Advertimos, entretanto, que – ainda que nos embasemos em autores já consagrados – a 

terminologia que empregamos difere, por vezes, daquela pela qual optaram outros estudos. 

Ademais, a mesma terminologia pode – como acontece na maior parte dos textos teóricos – se 

encontrar, por vezes, comprometida com conceitos e acepções diferentes. Razão pela qual é 

importante estar atento às conceituações que fazemos. Essa é a razão pela qual, para o início 

da presente seção, faz-se necessário esclarecermos, antes de mais nada, o que entendemos por 

formas verbais não-nominais, flexões modo-temporais, desinências verbais, morfotaxes, 

tempos compostos, perífrases e/ou locuções verbais e verbos auxiliares e/ou auxiliantes. 

                                                           
18

 « Nul ne niera que la forme verbale, en plusieurs familles de langues, dénote, entre autres catégories, celle du 

temps. Il ne s’ensuit pas que le temps soit une expression nécessaire du verbe » (BENVENISTE, 1966, p. 153).
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Comecemos reiterando que não trabalharemos com todas as formas verbais – apenas 

as não-nominais. Visando, então, a distinguir essas formas do gerúndio, do particípio e do 

infinitivo, pode-se lançar mão da locução flexão (ou desinência) modo-temporal. Por 

intermédio dessa, refere-se aos conjuntos de morfemas verbais, ou seja, estaremos dando à 

expressão o sentido que a norma gramatical dá tradicionalmente a tempos (ou tempos verbais) 

simples. Cabe pontuar aqui que o sistema verbal português é, para renomados estudiosos da 

questão, como Coseriu, o mais rico e complexo em comparação com as línguas da mesma 

família, a saber: a românica (BECHARA, 2009). 

Essas flexões, contudo, podem ser aplicadas a verbos auxiliares. Outra denominação, 

então, muito proveitosa para se referir a estas formas verbais não-nominais (não só às simples 

mas também às compostas) seria a de morfotaxe. Proposta por Herculano de Carvalho a fim 

de “exprimir o tal conjunto coerente de formas, que o inglês designa por tense” (MELO, 

1976, p. 158), a terminologia morfotaxe diz respeito às flexões e locuções verbais 

tradicionalmente alçados ao status de tempos verbais. 

Dentre todas as perífrases verbais, sete (7) são consideradas, de forma quase unânime, 

morfotaxes e recebeu atenção da Nomenclatura Gramatical Brasileira: 

a) o pretérito perfeito composto do indicativo (ex.: tenho cantado); 

b) o pretérito mais-que-perfeito do indicativo (ex.: tinha cantado); 

c) o futuro do presente composto do indicativo (ex.: terei cantado); 

d) o futuro do pretérito composto do indicativo (ex.: teria cantado); 

e) o pretérito perfeito do subjuntivo (ex.: tenha cantado); 

f) o pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo (ex.: tivesse cantado), e; 

g) o futuro composto do subjuntivo (ex.: tiver cantado). 

Alternaremos eventualmente tal terminologia pela palavra conjugação, não 

entendendo, portanto, como por exemplo Bechara (2009) e Azeredo (2014), por essa palavra, 

cada um dos 3 (três) grupos de verbos19 caracterizados pela vogal temática, a saber: 

 1ª conjugação – vogal temática a: amar, falar, tirar; 

 2ª conjugação – vogal temática e: temer, vender, varrer, e; 

 3ª conjugação – vogal temática i: partir, ferir, servir, 

                                                           
19 “Não existe a 4ª conjugação; pôr é um verbo da 2ª conjugação cuja vogal temática desapareceu no infinitivo, 

mas permanece em outras formas do verbo” (BECHARA, 2009, p. 225, grifo do autor). 
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mas embasando-nos na explicação de Bechara (2009, p. 225) do que vem a ser conjugar um 

verbo, a saber: “dizê-lo, de acordo com um sistema determinado, um paradigma, em todas as 

suas formas nas diversas pessoas, números, tempos, modos e vozes”.  

 Em se tratar da Nomenclatura Gramatical Brasileira, Perini (1996) resumiu assim a 

questão de ela aludir às categorias semânticas de tempo, aspecto e modo para se referir às 

categorias morfológicas modo-temporais (como presente do indicativo, pretérito imperfeito 

do subjuntivo, imperativo negativo, etc.) fazendo o seguinte alerta: 

a nomenclatura tradicional é aqui especialmente enganadora. Fala-se, 

tradicionalmente, de “tempos” e “modos” verbais, e os nomes de certos 

tempos verbais incluem termos como “perfeito” e “imperfeito” que são em 

geral usados para designar aspectos. Além disso, a nomenclatura tradicional 

não distingue o lado formal do lado semântico do fenômeno; e, na área de 

tempos, aspectos e modos, a discrepância entre forma e significado é muito 

grande (1996, p. 252). 

 

Na presente seção, isto é, a seguir, operaremos principalmente com a apresentação 

dessas categorias morfológicas, deixando para as quatro seções seguintes – do mesmo 

capítulo – a análise das codificações semânticas operadas morfologicamente por esses 

recursos verbais. 

Ao verbo são comumente atribuídos de três a cinco modos morfológicos (conforme o 

paradigma e a referência), a saber: indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo e condicional.  

O indicativo pode ser ilustrado no português pelas seguintes formas: canto, cantei, 

cantava, cantara, cantarei, cantaria20, assim como tenho cantado, tinha cantado, terei 

cantado e teria cantado. Tem-se, dessa forma – respeitando-se a ordem dos exemplos: (i) o 

presente, (ii) o pretérito perfeito simples, (iii) o pretérito imperfeito, (iv) o pretérito mais-que-

perfeito, (v) o futuro do presente, e (vi) o futuro do pretérito
21

, além dos chamados “tempos 

compostos”: (vii) o pretérito perfeito composto, (viii) o pretérito mais-que-perfeito composto, 

(ix) o futuro do presente composto e (x) o futuro do pretérito composto. Conforme Câmara 

(2013, p. 99), não há, no categoria morfológica do modo indicativo “assinalização’ modal, 

mas não se afirma a sua inexistência”. Debruçar-nos-emos acerca dessa questão na seção 

destinada a tal categoria semântica. 

 

                                                           
20

 Que pode ser visto como um modo à parte, como veremos mais a frente. 
21

 Que pode ser visto como um modo à parte, como veremos mais a frente. 
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Existe um debate em torno da classificação das formas em –ria (tais como falaria, 

venderia e partiria). Há autores que consideram que estas correspondem a uma categoria 

morfológica modal própria (batizada condicional), na linha da tradição gramatical 

portuguesa, e outros que defendem a sua classificação como manifestação do modo indicativo 

(como tempo denominado futuro do pretérito) (cf. Cunha e Cintra, 1984), na linha da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira. Optou por essa última terminologia, por exemplo, Melo 

(1976, p. 165), que considera que “não raro o chamado condicional exprime apenas fato 

futuro hipotético, mas independente de condição”. É certo que essas formas podem expressar 

um evento que aconteceu antes do momento de fala e depois do momento de referência, 

revelando ter um valor temporal relativo – por estar correlacionado à ordenação dos fatos 

verbais em sua sucessão cronológica no mundo biopsicossocial. Vemos tal emprego em: 

“Guimarães Rosa publicou seu primeiro livro, Sagarana, em 1946. Somente dez anos mais 

tarde publicaria novas obras literárias: Grande sertão: veredas e Corpo de Baile.” (BAGNO, 

2011, p. 556-7). No entanto, como foi demonstrado por Bagno (2011, p. 557), o valor 

semântico mais usualmente atribuído a esta morfotaxe é de modo: 95,5% das ocorrências 

destas formas verbais no corpus NURC-Brasil são motivadas pela sua significação modal e 

não temporal. Ademais, os dez empregos registrados dos morfemas em –ria se concentraram 

em apenas três falantes, todos de ensino superior completo: uma advogada e duas professoras 

universitárias, que tiveram aulas suas gravadas, de tal modo que ao recorte diastrático (na 

variação social) se soma a busca por correção linguística, típica dos gêneros textuais 

monitorados (sejam eles orais ou escritos). Optamos, por estas razões, na esteira de 

gramáticos como Bechara (2009), pela terminologia de modo condicional, em referência ao 

agrupamento de formas verbais que expressam “fatos dependentes de certa condição” (2009, 

p. 222) como cantaria. 

A escolha por tal terminologia não se opõe todavia – vale esclarecer – aos argumentos 

que sustentam a ideia de que a mesma morfologia pode contribuir, conforme a ocorrência, de 

diversas formas para a produção de sentido dos enunciados. Ora tem um valor hipotético, pelo 

que é admissível considerá-lo um valor, portanto, modal; ora marca a noção de futuro 

relativamente a um ponto anterior ao momento de enunciação (ou fala), o valor semântico 

sendo, portanto, de tempo (mais precisamente, de posterioridade ao passado). Além do mais, 

numa só ocorrência, a forma em –ria pode expressar ambos os valores semânticos (o temporal 
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e o modal): como quando estamos diante da sentença: “[...] prometi pra mim mesmo que 

voltaria pra ser campeão e chegou a hora.”, proferida por Muricy Ramalho. Tal exemplo 

contém a um só tempo a noção de tempo relativo (a saber: de futuro de um passado) e a noção 

modal decorrente do ato de fala que é a promessa. Em conclusão, lançaremos mão ora da 

terminologia futuro do pretérito (simples – faria – e composto – teria feito) ora da 

nomenclatura condicional, para nos referirmos às formas em –ria, conforme os valores 

semânticos em questão. 

Câmara (2013, p 99) inclui o imperativo no subjuntivo, em decorrência da mesma 

assinalação modal – a saber: a de uma “tomada de posição subjetiva do falante em relação ao 

processo verbal comunicado” – e da existência de diferenças tão somente sintáticas – como 

veremos logo abaixo, enquanto o “subjuntivo tem a característica sintática de ser uma forma 

verbal dependente de uma palavra que o domina, seja o advérbio talvez, preposto, seja um 

verbo de oração principal” (idem, ibidem, grifo do autor), o imperativo não apresenta 

subordinação sintática”. Diferentemente, a maioria dos demais teóricos distingue mais 

incisiva e nitidamente ambos os modos, postura que seguiremos no presente estudo.  

De modo geral, a categoria morfológica denominada imperativo é tradicionalmente 

descrita como aquela “em que o falante emite uma ordem, um comando, uma exortação, um 

pedido, etc” (BAGNO, 2011, p. 566) ou aquele que se refere “a um ato que se exige do 

agente” (BECHARA, 2009, p. 222). Suas formas dividem-se em afirmativo e negativo e só 

existiriam “para as segundas pessoas; as pessoas que faltam são supridas pelos 

correspondentes do presente do subjuntivo” (BECHARA, 2009, p. 237). Todavia, a descrição 

exaustiva dos usos de tu e de vós, nos quais “[a tradição gramatical da língua portuguesa] e os 

materiais didáticos [...] insistem em se pautar” (BAGNO, 2011, p. 566) dar sobrevida a “um 

quadro de formação do imperativo que não corresponde em nada à realidade do PB falado e 

escrito nos dias de hoje” (idem, ibidem). Isso porque, as “terceiras pessoas do imperativo se 

referem a vocês(s) e não a ele(s) (BECHARA, 2009, p. 237). 

Ainda que esse tópico seja sobremaneira pertinente, não aprofundaremos essa questão 

verbal das pessoas (acerca dos pronomes tu, vós, você, vocês, ele e eles), em razão de não 

caber nos limites do presente estudo. Diferentemente, o uso das formas do subjuntivo onde, 

conforme as regras das gramáticas normativas, espera-se o imperativo é um fenômeno 

pertinente no que tange à codificação da categoria semântica de modo e será pontuado. 
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Conforme Bechara (2009, p. 237), “não se usa o imperativo nas orações negativas; 

neste caso empregam-se as formas correspondentes do presente do subjuntivo”. Mas, 

curiosamente, essa substituição ocorre com muito mais frequência, justamente, em muitas das 

áreas do Brasil onde é seguido o preceito do uso do tu – como no Pará e no Maranhão – e se 

concentra nas regiões Norte e Nordeste (BAGNO, 2011, p. 567). Outrossim, enquanto a regra 

tradicional estipula que o imperativo afirmativo da segunda pessoa se obtém com a supressão 

do –s final da conjugação do presente do indicativo e que, ao se valer do pronome você para 

se referir a seu interlocutor, deve-se empregar a forma da 3
a
 pessoa do singular do presente do 

subjuntivo, “nas regiões onde se usa amplamente o você, a forma do imperativo mais 

frequente é justamente a que, supostamente, deveria corresponder ao uso de tu” (idem, ibidem, 

p. 568). Tais tendências concorrem pois para uma quase nula obediência à norma prescrita 

nos livros didáticos de português. Feitos esses apontamentos acerca da sintaxe, deixaremos 

para retomar esse tópico quando da análise da codificação da categoria semântica de modo 

operada por meio do emprego de cada uma dessas duas categorias morfológicas de modo. 

Por seu turno, ao subjuntivo tende-se a atribuir, de modo geral, a referência a fatos 

incertos (BECHARA, 2009, p. 221), duvidosos (CASTILHO, 2014, p. 438) irreais, possíveis 

ou desejados ou, ainda, a fatos reais sobre os quais se emitem julgamentos (BAGNO, 2011, p. 

561). Mas veremos a categoria semântica de modo no seu devido momento. Interessante notar 

que o “português é, das línguas românicas, aquela em que o subjuntivo é empregado em todos 

os seus tempos simples e compostos” (idem, ibidem, p. 561): (i) o presente (que eu fale), (ii) o 

pretérito imperfeito (se eu falasse) e (iii) o futuro (quando eu falar), além de seus compostos: 

(iv) o pretérito perfeito (que eu tenha falado), (v) o pretérito mais-que-perfeito (se eu tivesse 

falado) e (vi) o futuro composto (quando eu tiver falado). Embora o modo subjuntivo possa 

expressar as três referências temporais básicas (presente, pretérito e futuro), a “divisão 

tripartida não é [...] fiel à realidade linguística” (CÂMARA, 2013, p. 101), havendo, na 

verdade, duas dicotomias distintas.  

De um lado, temos uma oposição entre presente e pretérito [...]. Indica 

diretamente o passado nas orações independentes precedidas do advérbio 

talvez, ou, em orações subordinadas, se relaciona com um indicativo 

pretérito da oração principal; ex.: talvez fosse verdade; supus que fosse 

verdade. Comparem-se no presente: talvez seja verdade; suponho que seja 

verdade. De outro lado, temos uma oposição entre pretérito e futuro nas 

orações subordinadas que estabelecem uma condição prévia do que se vai 
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comunicar; ex.: se fosse verdade, eu partiria (ou – partia) sem demora; se 

for verdade, eu partirei (ou - parto) sem demora (idem ibidem, p. 101). 

 

Aliás, as ocorrências nas orações subordinadas são uma caracterização sintática 

recorrente do subjuntivo. Sendo uma das características mais marcadas desse modo, a própria 

etimologia do termo se encarrega se enfatizá-la: (subjunctivu-, “preso por baixo”), pois remete 

à “ordenação das sentenças numa posição de dependência” (CASTILHO, 2014, p. 438). De 

fato, mesmo “quando ocorrem numa sentença aparentemente principal, os verbos no 

subjuntivo estão, de fato, numa estrutura subordinada em que a sentença principal foi 

apagada” (BAGNO, 2011, p. 561), como corrobora o uso quase sistemático da conjunção que 

antes dessas formas finitas “avulsas”. Não é por menos que o subjuntivo é designado em 

muitas línguas – tal o português europeu – como conjuntivo. Contudo, sendo igualmente as 

formas do indicativo introduzidas por conjunções, consideramos mais produtiva a 

terminologia pela qual assinalamos atualmente esse modo verbal no Brasil.  

Convém pontuarmos outrossim nossa discordância com a distinção e categorização 

dos modos operada por Bechara (2009), que discerne: (a) indicativo, (b) subjuntivo 

(conjuntivo), (c) condicional, (d) optativo e (e) imperativo. Enquanto o renomado gramático 

concebe o subjuntivo (conjuntivo) e o optativo como dois modos distintos – o primeiro, usado 

“em referência a fatos incertos” (idem, ibidem, p. 221); o segundo, empregado “em relação a 

ação [tida] como desejada pelo agente” (idem, ibidem, p. 222) – consideramos que se trata de 

uma só categoria morfológica de modo. Como veremos na seção dedicada ao modo verbal, 

apenas diferem os valores semânticos modais desses dois empregos das mesmas formas 

verbais. Poder-se-ia ainda argumentar em favor de tal posicionamento o fato de que costuma-

se desejar somente algo tido como incerto – seja ele irreal ou possível – e não algo certo, 

factual ou evidente, a conceituação do modo subjuntivo proposta por Bechara englobando, 

dessa forma, o modo optativo proposto pelo mesmo gramático. Ademais, o epíteto atribuído 

pelo autor ao modo subjuntivo – de conjuntivo – convém perfeitamente ao que seria o modo 

optativo, por esse ser igualmente introduzido por conjunções, impostas pelos verbos das 

sentenças principais, tais como esperar que, querer que, desejar que, pedir que, etc. Sucede 

dessa forma que a sentença não-conjuntiva de modalidade volitiva “E viva eu cá na terra 

sempre triste” (exemplo para o que seria o optativo retirado da Moderna Gramática 
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Portuguesa de Bechara) consiste numa exceção. Em verdade, tanto pela aparecimento na 

oração principal do verbo na forma subjuntiva quanto pela ausência de conjunção.  

Em suma, o 

modo subjuntivo ocorre normalmente nas orações independentes optativas, 

nas imperativas negativas e afirmativas (nestas últimas com exceção da 2ª 

pessoa do singular e do plural), nas dubitativas com o advérbio talvez e nas 

subordinadas em que o fato é considerado como incerto, duvidoso ou 

impossível de se realizar (BECHARA, 2009, p. 280, grifo do autor). 

 

Apesar de Bechara lembrar-se das orações independentes optativas – isto é, das 

orações principais de modalidade volitiva, esqueceu-se de citar nesse trecho as orações 

subordinadas que expressam tal modalidade, muito mais frequentes no português falado no 

Brasil. 

 

* 

 

Reitera-se que estaremos referindo-nos, ao empregar as denominações de todos essas 

morfotaxes, ao paradigma da conjugação, independentes, pois, “das categorias verbais que 

possam veicular ou estejam veiculando. Isto porque tais formas podem veicular, por si ou com 

o auxílio de outros elementos do texto, várias categorias” (TRAVAGLIA, 1991, p. 75). 

Assim, por exemplo, a morfotaxe (conjunto de seis formas divididas entre singular e plural e 

primeira, segunda e terceira pessoas) chamado ‘presente do indicativo’ nem sempre se refere 

a um fato que se está dando no momento presente (PERINI, 1996, p. 253). Essas flexões 

temporais podem, como ilustra Travaglia (1991, p. 75), 

exprimir tempo presente ou futuro, além de poder expressar situações 

passadas e onitemporais, exprimir a modalidade de certeza e aspectos como 

imperfectivo/perfectivo, começado, cursivo, habitual/indeterminado/ 

durativo/pontual. Além disso, pode[m] ter uma espécie de uso modal para 

exprimir a certeza em oposição ao futuro do presente, usado para exprimir a 

dúvida e o futuro do pretérito, para exprimir a irrealidade. 

 

Não nos restringiremos, contudo, às morfotaxes, levando igualmente em consideração 

a incidência de verbos auxiliares outros que ter, haver, ser e estar. Nesse sentido, para nos 

referirmos às expressões verbais – muito comuns em português moderno – constituídas por 

meio de um verbo auxiliar e uma base verbal, geralmente descrita como “verbo de sentido 

pleno”, numa das formas não-conjugadas ou “nominais” (infinitivo, gerúndio ou particípio), 

empregaremos os termos perífrase verbal ou locução verbal. Vale salientar que não 
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trabalharemos, no presente estudo, com distinções semânticas entre os termos locução e 

perífrase. Do mesmo modo, aos morfemas-vocábulos prefixais – que compreendem os verbos 

ser, estar, ter, haver, ir, acabar, etc. – que acompanham as formas nominais das perífrases 

verbais, daremos os nomes ora de auxiliares ora de auxiliantes – apropriação e adaptação do 

termo auxiliant retirado de Benveniste (1974) – sem distinção de significado. 

A propósito, a concordância entre os gramáticos no tocante à classificação como 

tempos compostos das perífrases com os auxiliantes ter e haver não se reproduz no que tange 

a ser e estar. Aliás, verifica-se maior concordância em considerar o verbo ser do que estar, 

como formador de morfotaxe. Pontes (1973, p. 18), que se debruçou sobremaneira sobre a 

questão afirma que é muito difícil encontrar quem se preocupe em justificar a distinção entre 

tempo verbal (composto) e conjugação perifrástica. Emitiu-se a hipótese de que isso talvez se 

desse porque a maioria de nossas gramáticas se destine ao curso secundário. A gramática para 

o curso superior de Silveira Bueno, todavia, também se omite neste ponto. 

Ao passo que Castilho (2002, p. 91) resume sucintamente os testes que têm sido 

aplicados para a identificação de verbos auxiliares em “(i) sujeito da expressão, (ii) escopo da 

negação, (iii) alterações do sentido lexical do primeiro verbo, [e] (iv) lugar da perífrase no 

quadro conjugacional”, Ilari e Basso (2014, p. 79-80), elencam as sete condições 

distribucionais de auxiliaridade mais frequentemente invocadas na bibliografia a esse 

respeito: 

i) o auxiliar e a base verbal precisam ter o mesmo sujeito; 

ii) o auxiliar e a base verbal não podem ser afetados, de forma independente pela negação; 

iii) a ocorrência de elementos entre V
1
 e V

2
 é nula, ou fica limitada a palavras de um tipo 

muito particular (por exemplo, pronomes átonos e adjuntos adverbiais); 

iv) o todo formado por V
1
 e V

2
 encaixa-se no quadro conjugacional emparelhando-se com a 

forma simples; 

v) V
1
 sofreu esvaziamento semântico (ou seja, quem estabelece condições semânticas sobre os 

demais termos da sentença é V
2
); 

vi) V
1
 não se nominaliza de maneira independente. Contrastem-se, nesse sentido, O rei decidiu 

recompensar o mendigo (que se transforma facilmente em A decisão do rei de 

recompensar o mendigo) e O rei ia recompensar o mendigo (que não aceita uma 

transformação análoga * A ição/ida do rei de recompensar o mendigo); 

vii) o verbo auxiliar aparece numa posição altamente previsível. 

 

mas não adentraremos nessa questão sintática. Consideramos auxiliares (ou auxiliantes) todo 

e qualquer verbo que codifica os valores semânticos aos quais dedicamos a presente pesquisa. 
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Podemos, desta forma, assumir a filiação de nosso posicionamento a Benveniste (1974, p. 

179), para quem há: 

três tipos de marcas distintivas, definindo três classes de auxiliação, cada 

uma caracterizada por uma oposição diferente à mesma forma simples, que 

chamaremos de auxiliação de temporalidade, auxiliação de diátese e 

auxiliação de modalidade
22

 (BENVENISTE, 1974, p. 179, tradução 

minha). 

 

com a única diferença que nos debruçaremos igualmente sobre a auxiliação de aspecto. 

 Tal escolha teórica apresenta, entre outras vantagens, a de abstrair os “diferentes graus 

de gramaticalização dos verbos plenos em sua alteração para verbos auxiliares” (CASTILHO, 

2002, p. 94) e não cair numa análise sobretudo diacrônica da língua portuguesa. 

Retomando o início da seção, toda vez que quisermos nos referir não apenas aos 

chamados tempos verbais simples e compostos que recebem nomes – tais como futuro do 

pretérito, pretérito perfeito composto e pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo – e tendem a 

ter seus respectivos paradigmas conjugacionais apresentados nas gramáticas e nos manuais (e, 

consequentemente, ensinados nas escolas), mas também a todas as perífrases verbais de (i) 

tempo – como ir + infinitivo; (ii) aspecto – tais como ficar + gerúndio e passar a + infinitivo; 

(iii) modo – como ter de + infinitivo, e; (iv) voz – como ser + particípio (não perdendo de 

vista às inúmeras flexões modo-temporais que podem carregar os auxiliares), utilizaremos a 

expressão genérica formas verbais não-nominais, o termo nominais sendo aqui necessário 

para a exclusão das formas infinitivas, gerundiais e particípias simples. A propósito, 

consideramos, como Ilari e Basso (2014, p. 174), em pé de igualdade com a flexão a possível 

incidência de auxiliares. 

 

 

2.2.1 Tempo verbal 

 

Para mais clara organização da presente revisão teórica acerca da categoria de tempo, 

divido o trabalho em duas partes. Na primeira, resgato alguns conceitos formulados para essa 

categoria semântica do verbo e elenco as diferentes significações temporais permitidas na 

                                                           
22

 « Il y a trois types de marques distinctives, définissant trois classes d’auxiliation, chacune caractérisée par une 

opposition différente à la même forme simple [...]. Nous les appellerons : / 1) auxiliation de temporalité / 2) 

auxiliation de diathèse / 3) auxiliation de modalité » (BENVENISTE, 1974, p. 179). 
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língua portuguesa. Na segunda, correlaciono essas significações às diversas formas verbais, 

simples e compostas que as codificam, atentando tanto para os morfemas modo-temporais 

quanto à incidência de auxiliares. Para este efeito, convém esclarecer que tratamos da 

estrutura temporal básica, isto é, a referência temporal (ou categoria semântica de tempo) 

expressa por uma sentença na qual não interferem advérbios e demais modificadores 

temporais. 

 

* 

 

Nesta primeira parte, como esclarecido, procedemos a uma revisão teórica do conceito 

de tempo verbal. Oriundo da tradução latina da palavra grega que significa “tempo” (grego 

khrónos, latim tempus) (LYONS, 1970, p. 233), o termo gramatical tempo faz parte do 

vocabulário de nosso quotidiano e é comum acreditar que todos dominam seu conceito; não 

cometamos esse engano. Estipula-se, tradicionalmente, que a categoria semântica de tempo – 

também denominada referência temporal – seria a apresentação da situação como tendo 

realização anterior (passado), simultânea (presente) ou posterior (futuro) ao momento da 

produção do texto, ou seja, ao momento do ato de dizer.  

Bechara (2009) seguiu essa linha e dividiu os tempos do verbo em três tipos: (i) 

presente – “em referência a fatos que se passam ou se estendem ao momento em que falamos” 

(2009, p. 221); como o presente do indicativo da forma canto; (ii) pretérito – em referência a 

fatos anteriores ao momento da enunciação e subdividido em imperfeito (cantava), perfeito 

(cantei) e mais-que-perfeito (cantara), e; (iii) futuro – em referência a fatos ainda não 

realizados no momento da fala (ou enunciação) e subdividido em futuro do presente 

(cantarei) e futuro do pretérito (cantaria). 

Supôs-se um longo tempo que tal repartição (tripla oposição) fosse algo universal mas 

tal assertiva se revelou errônea (LYONS, 1970, p. 233). No que diz respeito precisamente à 

língua portuguesa, pode-se trabalhar sim com os três traços distintivos de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade, todavia esses noções podem se referir tanto a um ponto no 

passado, quanto no presente ou, ainda, no futuro.  

Além disso, para Lyons (idem, ibidem) algumas línguas permitem igualmente outra 

categorização: a de proximidade/não proximidade. Como defenderemos no presente estudo, 

tal possibilidade de expressão não só está presente como é consagrada na língua portuguesa. 
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Ela se concretiza em duas noções semânticas “que às vezes são apontadas como aspectuais, 

mas que na verdade são noções de tempo” (TRAVAGLIA, 2006, p. 42): a iminência de ação e 

o passado recente. 

Consideremos a afirmação de Travaglia de que algumas formas verbais “têm em seu 

funcionamento textual papéis que têm levado os estudos sobre verbo a falarem em tempos 

relativos, em oposição aos tempos absolutos” (1991, p. 77). Os tempos relativos teriam a ver 

com a ordenação dos fatos verbais em sua sucessão cronológica no mundo biopsicossocial e 

são expressos por morfotaxes tais como os chamados tempos compostos formados por ter + 

particípio, pelo pretérito mais-que-perfeito do indicativo e pelo futuro do pretérito. De fato, 

formas como falaria, venderia e partiria podem expressar um evento que aconteceu depois de 

um momento de referência, revelando ter um valor temporal relativo, como em: “Jamais 

poderíamos imaginar o que aconteceria no Mineirão, 51 anos mais tarde...”
23

. Não 

concordamos, entretanto, com a distinção relativo vs. absoluto. A categoria semântica de 

tempo sendo essencialmente dêitica, a diferença entre as formas citadas por Travaglia e as 

demais reside no fato de o ponto de referência ora ser diverso do momento da enunciação ora 

ser equivalente a esse. À vista disso, todos os valores temporais são relativos e nenhum chega 

a ser absoluto. 

Em suma, definimos a categoria semântica de tempo como aquela “categoria dêitica 

que expressa relações de anterioridade, simultaneidade ou posterioridade entre três momentos: 

o da fala, o do evento e o da referência” (LONGO, 1999) – doravante, respectivamente, MF, 

ME e MR. A distinção desses três momentos, “reconhecidos há mais de meio século pelo 

filósofo e lógico Hans Reichenbach (1947) e por ele utilizados no estudo dos tenses do 

inglês” (ILARI et al, 2014, p. 136, grifo dos autores) é sobremaneira relevante para a 

gramática do tempo em português falado. 

Enquanto Longo e Campos (2002, p. 457) trabalham com uma formulação abrangendo 

a um só tempo os três momentos de Reichenbach (travessões indicando anterioridade, e; 

vírgulas, simultaneidade entre os momentos), num total de seis possibilidades – às quais 

                                                           
23

 No entanto, como foi demonstrado por Bagno (2011, p. 557), esse não é o valor semântico mais usualmente 

atribuído a esta flexão modo-temporal: 95,5% dos empregos destas formas verbais no corpus NURC-Brasil 

decorrem de uma motivação modal e não temporal. Pode-se, todavia, conceber ambos os traços semânticos – 

tempo passado e irrealidade – como imbricados, tendo como área de interseção a ideia de afastamento. Além do 

mais, rejeitando-se o imperativo da dicotomia entre as categorias de tempo e de modo, pode-se considerar 

também o tempo futuro como uma noção transversal, modo-temporal (LYONS, 1970, p. 238). 
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atribuem a seguinte nomenclatura: (a) perfeito (ME – MR, MF); (b) mais-que-perfeito (ME – 

MR – MF); (c) futuro do presente com ir (MR, MF – ME); (d) futuro do presente com ter 

(MF – ME – MR); (e) futuro do pretérito com ir (MR – MF – ME), e; (f) futuro do pretérito 

com ter (MR1 – MF – ME – MR2)
24, Ilari e Basso (2014, p. 140) operam com uma 

interpretação em duas etapas, cada uma transposta em uma fórmula de Reichenbach. Ao passo 

que a primeira estabelece um elo cronológico entre o momento de enunciação e o momento de 

referência, a outra traduz a relação entre o momento de referência e o momento do evento. Tal 

procedimento se revela muito acertado ao ser aplicado, por exemplo, na leitura temporal das 

formas em –ria. Note-se que em “Durante a festa de fim do ano, João disse que escreveria a 

carta de recisão.”, a forma verbal assinalada não situa (cronologicamente) o momento do 

evento nem como posterior (MR – MF – ME) nem como anterior (MR – ME – MF) ao 

momento da fala, apenas posterior ao momento de referência (MR – MF). Por meio dessa 

leitura em duas etapas, chega-se aos seguintes nove possíveis valores temporais expressos 

pelo verbo: 

 

TABELA 1 – QUADRO DE FÓRMULAS TEMPORAIS (ILARI et al, 2014, p. 140) 

  Em relação a MR, MF é... 

  
...anterior 

MF – MR (1) 

...simultâneo 

MF, MR (2) 

...posterior 

MR – MF (3) 

E
m

 r
el

aç
ão

 a
 M

E
, 
M

R
 

é.
..
 

...anterior 

MR – ME (a) 

MF – MR – ME  

(1a) 

MF, MR – ME  

(2a) 

MR – MF; MR – ME  

(3a) 

...simultâneo 

ME, MR (b)  

MF – MR, ME  

(1b) 

MF, MR, ME  

(2b) 

MR, ME – MF  

(3b) 

...posterior 

ME – MR (c)  

MF – MR; ME – MR  

(1c) 

ME – MF, MR  

(2c) 

ME – MR – MF  

(3c) 

 

Note-se que poderíamos subdividir as noções (1c) e (3a) em duas cada (a dupla 

interpretação /MF – MR; ME – MR/ em /MF – ME – MR/ e /ME – MF – MR/ e a dupla 

leitura /MR – MF; MR – ME/ em /MR – MF – ME/ e /MR – ME – MF/. No entanto, por tais 

                                                           
24

 Como detalharemos na próxima parte da presente seção, não concordamos nem com a terminologia que 

confunde valores semânticas com morfologia nem com a leitura das perífrases com ter flexionado em ambos os 

futuros (a saber: do presente e do pretérito) ofertada por Longo e Campos. 
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especificidades se expressarem na língua por meio de recursos outros que o verbo (advérbios 

e demais modificadores temporais), não procederemos dessa forma aqui.  

Para efeitos de clareza, adotaremos uma nomenclatura própria para nos referirmos às 

linhas (a), (b) e (c) e às colunas (1), (2) e (3) do quadro anterior. Para nos remetermos à 

relação entre os pontos de referência e os momentos de enunciação (ou de fala) – 

essencialmente dêitico, empregaremos as clássicas distinções (1) futuro, (2) presente e (3) 

passado. Já, para definirmos a relação entre o momento de referência e o momento do evento, 

valer-nos-emos dos conceitos de (a) posterioridade, (b) simultaneidade e (c) anterioridade de 

tal maneira que chegamos às 9 (nove) possíveis combinações seguintes : (1a) posterioridade 

futura; (2a) posterioridade presente; (3a) posterioridade passada; (1b) simultaneidade futura, 

(2b) simultaneidade presente; (2c) simultaneidade passada; (3a) anterioridade futura; (3b), 

anterioridade presente e, por fim; (3c) anterioridade passada.  

Segundo Travaglia (1991, p. 76), as formas verbais ainda poderiam fazer outras 

marcações de tempo “apresentando a situação: a) com uma realização iniciada no passado e 

estendendo-se até o "presente [sic]; b) com realização iniciada no presente e estendendo-se 

para o futuro; [...]”. Desse modo, poder-se-ia expressar (i) o passado – por meio do pretérito 

perfeito (exemplo: fulano chegou); (ii) o passado até o presente – com a perífrase que 

podemos denominar “passado composto” (exemplo: tem feito); (iii) o presente; (iv) o 

presente para o futuro (vai lavando); (v) o futuro; (vi) a onitemporalidade, ou, ainda; (vii) 

não-temporalidade. No entanto, a leitura que contempla a extensão de um fato verbal (do 

presente ao futuro ou do passado ao presente) revela ser uma dupla interpretação, envolvendo, 

a um só tempo, a categoria de tempo e a de aspecto (como as noções de aspecto durativo, 

iterativo, ou, ainda, começado e não-acabado). Da mesma forma, divisamos a 

onitemporalidade como o valor temporal (absoluto) presente acompanhado dos aspectos 

correlacionados à duração ilimitada, a saber: indeterminado e habitual. Exporemos 

detalhadamente as categorias semânticas de aspecto na próxima seção terciária do presente 

estudo. A propósito do passado composto, pode-se inclusive negar a interpretação de passado 

até o presente, como veremos mais adiante, na próxima parte desta seção. 

 

** 
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Como esclarecido anteriormente, trabalharemos aqui o que denominamos estrutura 

temporal básica. Essa se opõe à estrutura temporal derivada, categoria semântica de tempo 

(ou referência temporal) expressa por uma sentença na qual intervêm advérbios e demais 

modificadores temporais, alterando os valores expressos originalmente pelas formas verbais. 

Convém sublinhar antes de mais nada que, ao contrário dos demais auxiliantes 

(aspectuais, modais e de voz), que indicam o tempo ao serem suportes das flexões modo-

temporais, os auxiliares de tempo geram interpretações temporais que não coincidem com a 

determinada pelo morfema modo-temporal carregado. Resultado do conjunto formado pelo 

seu lexema e sua desinência, o auxiliante funciona “de maneira análoga à de um morfema 

gramatical de tempo afixado ao radical de um verbo pleno” (LONGO et al, 2002, p. 456). 

Assim, levando em consideração esse conjunto de codificações, chega-se a um dos nove 

valores semânticos de tempo apresentados anteriormente. Entretanto, trabalhar primeiramente 

com o lexema do auxiliante e, em seguida, com o morfema carregado permite a leitura em 

duas etapadas preconizada por Ilari e Basso (2014).  

 

2.2.1.1 Tempos relacionados a posterioridade 

 

Por exemplo, de modo geral, sentenças construídas com o auxiliar ir + infinitivo “têm 

MR localizado em relação ao MF como os localizaria o ME de uma forma verbal simples, 

com os mesmos morfemas do auxiliar; o ME da sentença é posterior a MR” (ILARI, 2013, p. 

32, grifos do autor). Tal análise nos leva então a associar a perífrase ir + infinitivo 

primeiramente à linha (a) – de posterioridade – do quadro de fórmulas de Reichenbach 

anterior (MR – ME). Em seguida, a flexão do auxiliante definirá se se trata de um MR situado 

deiticamente num futuro (MF – MR) como em (1a) (irei sair), no presente (MR, MF) como 

em (2a) (vou sair) ou num passado (MR – MF) como em (3a) (ia sair). 

Como fortes candidatas ao papel de auxiliares de tempo, consideramos, além de ir + 

infinitivo, as perífrases ter + particípio, estar para + infinitivo e acabar de + infinitivo, 

(ILARI et al, 2014, p. 150).  

Comecemos pela locução estar para + infinitivo. Tal perífrase se assemelha à formada 

pelo auxiliante ir seguido de infinitivo: ao passo que o lexema do auxiliar codifica 

posterioridade, a flexão modo-temporal definirá a relação entre o ponto de referência (MR) e 
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o momento de fala (MF). O que distingue essas duas perífrases verbais é a noção de 

proximidade entre os momentos de referência (MR) e de evento (ME). Não por acaso, a 

terminologia iminência já está amplamente difundida nos estudos da categoria de tempo do 

português falado (cf. TRAVAGLIA, 2006, p. 171). 

Sendo esse valor temporal por demais pertinente, é válido postularmos as seguintes 

fórmulas de Reichenbach para representar a especificidade da perífrase de estar para seguida 

de infinitivo: /MF – [MR – ME]/ para a forma “estarei para sair”; / [MF, MR – ME]/ para a 

construção “estou para sair”, e; /MR – MF; [MR – ME]/ para a forma “estava para sair”, os 

colchetes indicando proximidade entre os dois (ou três) momentos emoldurados. 

O valor temporal de proximidade entre MR e ME é muito facilmente reconhecido 

também na perífrase acabar de + infinitivo, que, por seu turno, expressa anterioridade (ME 

– MR), conforme a linha (c) do nosso quadro de possíveis valores temporais. Seu momento de 

referência pode se situar tanto no presente dêitico (2c) – como em “acabo de sair” – quanto 

no passado (3c) – como em “acabava de sair” – chegando, respectivamente, às seguintes 

fórmulas /[ME – MF, MR]/ e /[ME – MR] – MF/. Concordamos, pois, com a interpretação de 

Ilari de que o MR de uma sentença com acabar de + infinitivo tem com o MF “a mesma 

relação temporal que caberia entre MF e ME de uma forma verbal simples, no tempo verbal 

em que está o auxiliar” (2013, p. 31). 

Voltando aos valores temporais (a), a saber: de posterioridade, desenvolvamos o valor 

(2a) de posterioridade presente (ou futuro do presente). Esta noção semântica, representada 

pela fórmula /MF, MR – ME/, se espressa por meio (i) do futuro simples (eu sairei); (ii) do 

futuro perifrástico (ir no presente seguido de infinitivo, como em: eu vou sair); (iii) da 

perífrase haver de + infinitivo conjugada no presente (como em: eu hei de sair), além da (iv) 

já mencionada locução estar para + infinitivo no presente (eu estou para sair). Outrossim, 

“nos registros semiformal e informal, o presente do indicativo emprega-se regularmente com 

o mesmo valor do futuro do presente” (AZEREDO, 2014, p. 359). 

O valor semântico (3a), de posterioridade do passado (ou “futuro do passado”), por 

sua vez, é assinalado, além das já detalhadas perífrases (i) ir + infinitivo e (ii) estar para + 

infinitivo ambas flexionadas no pretérito imperfeito (ia sair e estava para sair), por 

intermédio do (iii) futuro do pretérito (sairia). O exemplo “Como foi que você adivinhou o 

que eu ia dizer?” ilustra que o pretérito imperfeito do indicativo pode ser empregado com o 
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mesmo valor do futuro do pretérito. A propósito, Azeredo afirma que essa substituição ocorre 

regularmente nos registros semiformal e informal (2014, p. 360). 

 

2.2.1.2 Tempos relacionados a simultaneidade 

 

Convém distinguir devidamente os valores (2a) e (1b). Em ambos o momento do 

evento é posterior ao momento de fala (MF – MR), mas, enquanto o momento de referência 

do primeiro é simultâneo ao momento de fala (MR, MF), o ponto de referência do segundo se 

situa no momento de evento (MR, ME). Assim, é preciso conceber o valor (2a) como um 

“futuro do presente” ao passo que a noção (1b) revela ser um “presente do futuro” (cf. a 

nomenclatura aqui defendida de simultaneidade futura). Dessa forma, o valor temporal de 

(1b) é usualmente assinalado pelo auxiliante estar conjugado no futuro simples seguido de 

gerúndio, como em estarei fazendo. 

O falante pode empregar, para expressar o valor de presente absoluto, isto é, de 

simultaneidade ao momento de fala (2b) (MF, MR, ME), ou o presente simples (eu saio) ou o 

presente perifrástico (com o auxiliar estar flexionado no presente seguido de gerúndio, como 

em “eu estou saindo”) conforme os valores aspectuais que quer codificar. 

No que diz respeito à distinção entre as noções (3b) e (2c), distinguir-nos-emos de Ilari 

e Basso (2014, p. 144). Para os expoentes no estudo do verbo, ambos os pretéritos – não só o 

imperfeito como também o perfeito – codificariam o valor temporal transponível na fórmula 

/ME, MR – MF/. Ora, ao concordar com Azeredo (2014, p. 359), de que o pretérito perfeito 

situa o fato verbal (evento, processo, ação, etc.) “num intervalo de tempo anterior a um ponto 

de referência presente” (AZEREDO, 2014, p. 359), somos levados a considerar apenas o 

pretérito imperfeito como morfotaxe codificadora da simultaneidade passada (isto é, do 

presente do passado). Subscrevemos, portanto, tanto Azeredo (2014, p. 360), segundo quem 

essa morfotaxe situa o fato verbal num momento “simultâneo a um ponto de referência 

passado”, quanto Bechara (2009, p. 277), de acordo com quem o pretérito imperfeito é 

empregado “quando nos transportamos mentalmente a uma época passada e descrevemos o 

que então era presente”. Além dessa flexão modo-temporal, recorre-se também, usualmente, à 

perífrase estar + gerúndio conjugada no pretérito imperfeito (como em “eu estava saindo”). 
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2.2.1.3 Tempos relacionados a anterioridade 

 

Diferentemente, pois, do pretérito imperfeito, que expressa simultaneidade passada, o 

pretérito perfeito (eu saí) codifica anterioridade do presente (ou seja, passado do presente), 

de tal modo que seu valor semântico pode ser traduzido pela fórmula /ME – MR, MF/.  

Esse valor temporal (2c) tem, igualmente, como recurso o chamado pretérito perfeito 

composto (CASTILHO, 2002 e 2014) ou passado composto (TRAVAGLIA, 2006), isto é, a 

perífrase oriunda da combinação entre o auxiliar ter flexionada no presente do indicativo e o 

particípio passado do verbo principal como “Eu tenho saído muito”. Trata-se de uma 

codificação peculiar e exclusiva da língua portuguesa no conjunto das línguas românicas 

porque, ao passo que a forma análoga do francês (denominada passé composé), por exemplo, 

marca o fato verbal de forma equivalente ao pretérito perfeito, tal forma retrata, no português, 

o processo verbal como fato que se prossegue ou se reitera (conforme a classe acional do 

verbo), com regularidade, num intervalo de tempo que se estende (repete-se ou prolonga-se) 

no passado chegando a abranger, na concepção de alguns estudiosos da língua (BECHARA, 

2009, p. 278; TRAVAGLIA, 2006), o presente. Contudo, a referência temporal do evento 

expressa pelo perfeito composto é passada. Segundo Comrie, com quem concordamos 

parcialmente, é preciso “identificar um ponto temporal num passado não muito distante […] e 

um ponto temporal infinitesimamente anterior ao momento presente” (apud LONGO et al, 

2002, p. 458). De modo que preferimos manter a noção temporal de anterioridade do presente 

e casá-la com a noção de proximidade – apresentada acima – além da noção aspectual de 

duração limitada (contínua ou descontínua). Tal noção semântica será mais 

aprofundadamente analisada na seção do presente estudo dedicada a essa categoria do verbo, 

mas podemos antecipar que essa noção – duração – se opõe ao valor aspectual de 

pontualidade, razão pela qual não consentimos com o emprego da locução ponto temporal no 

trecho de Comrie citado. O pretérito perfeito composto não identifica ponto temporal mas 

situa o fato verbal num momento passado e apresenta o mesmo como repetido ou duradouro. 

No que tange à anterioridade do futuro (1c) cuja representação/fórmula é dupla: MF – 

MR; ME – MR, ela tem como recurso tanto, prototipicamente, a perífrase de ter conjugado no 

futuro do presente seguido de particípio (eu terei saído) quanto o futuro do pretérito (eu 

sairia), em registros menos formais. Não entendemos o motivo de Longo e Campos (2002, p. 
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456) terem classificado a forma verbal locucional acima como recurso de um futuro do 

presente. Defendemos, inclusive, que essa forma seja nomeada, segundo os critérios das 

autoras, futuro perfeito. Nos registros mais informais, tal forma é não raramente substituída 

pela locução ter + particípio auxiliada temporalmente, por sua vez, por uma forma de ir 

flexionada no presente do indicativo (como “eu vou ter feito”). 

Enfim, prossigamos com o último valor temporal de nosso quadro de fórmulas (3c). 

Denominado ora como mais-que-perfeito ora como passado perfeito, optaremos pela 

denominação anterioridade passada (ou, ainda, passado do passado) por situar o fato 

anteriormente a um ponto de referência passado. Tal valor pode ser traduzido pela fórmula 

/ME – MR – MF/ e tem como recurso as formas verbais chamadas (i) mais-que-perfeito 

analítico (ter e haver no imperfeito seguidos de particípio, como em: eu tinha saído; eu havia 

saído) e (ii) mais-que-perfeito sintético (eu saíra) (AZEREDO, 2014, p. 360), além de (iii) o 

auxiliante acabar de flexionado no pretérito imperfeito seguido de infinitivo, como em “eu 

acabava de sair”. 

Recapitulando, temos: 

TABELA 2 – QUADRO DE FÓRMULAS TEMPORAIS E SUAS RESPECTIVAS FORMAS VERBAIS COM 

MODO NÃO-ATUALIZADO 

  futuro (MF – MR) presente (MF, MR)  passado (MR – MF)  

p
o
st

er
io

ri
d

a
d

e 
 

(M
R

 –
 M

E
) 

 MF – MR – ME 

(futuro do futuro) 

irei fazer  

estarei para fazer 

 

MF, MR – ME  

(futuro do presente) 

vou fazer 

estou para fazer 

hei de fazer 

farei 

MR – MF; MR – ME  

(futuro do passado) 

ia fazer 

estava para fazer 

havia de fazer 

faria 

si
m

u
lt

a
n

ei
d

a
d

e 

(M
E

, 
M

R
) 

 

MF – MR, ME  

(presente do futuro) 

estarei fazendo 

MF, MR, ME  

(presente) 

faço  

estou fazendo 

MR, ME – MF  

(presente do passado)  

fazia 

estava fazendo 
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a
n

te
ri

o
ri

d
a
d

e 
 

(M
E

 –
 M

R
) 

 MF – MR; ME – MR  

(passado do futuro) 

 

vou ter feito 

terei feito 

ME – MF, MR  

(passado do presente)  

fiz 

acabo/venho de fazer 

tenho feito 

ME – MR – MF  

(passado do passado) 

tinha/havia feito 

fizera 

acabava/vinha de fazer 

  

 Até agora tratamos da expressão da referência temporal com modo não-atualizado. 

Trataremos a seguir, dos valores temporais expressos quando o modo está marcado. 

 Ao passo que o futuro do presente do indicativo pode situar o fato num momento 

simultâneo ao momento da enunciação (simultaneidade presente) conjuntamente com modo 

(epistêmica) de hipótese (ou dúvida) – como em “Por que será?” e “Quem estará acordado a 

esta hora?”, o futuro do pretérito (além de situar, como já vimos, o fato num momento 

posterior ao passado com modalidade não-marcada), exprime o valor temporal de 

simultaneidade ao passado com modo epistêmico de possibilidade ou de presente quando 

relativo a um universo hipotético (AZEREDO, 2014, p. 361). Tais valores são muito 

raramente trabalhados na educação linguística formal. 

Diferentemente, as gramáticas escolares ensinam que o pretérito imperfeito do 

subjuntivo assinala o momento do evento como passado (“Ela duvidava que eu trabalhasse 

aqui.” = “Ela sabia que eu trabalhava aqui.”). Entretanto, formas verbais simples do 

subjuntivo não são autônomas para situar o fato verbal cronologicamente. De modo geral, 

tende-se a exigir o presente e o futuro do subjuntivo após verbo introdutório conjugado no 

presente – como em “Peço-lhe que me ajude se você puder.” – e o pretérito imperfeito do 

subjuntivo em orações subordinadas introduzidas por verbo no passado – “Pedi-lhe que me 

ajudasse se ele pudesse.”. Tal fenômeno não deve, todavia, ser entendido como consequência 

da sintaxe. Decorre do estabelecimento do momento de referência, de modo que não só a frase 

“Ele pediu que a gente voltasse amanhã” mas também a formulação “Ele pediu que a gente 

volte amanhã” é gramaticalmente correta. O que difere nas duas sentenças é que o presente do 

subjuntivo (volte) toma o momento mesmo da enunciação como ponto de referência e, 

portanto, presente (MF, MR), enquanto o pretérito imperfeito do subjuntivo (voltasse) 

codifica o momento de referência como aquele assinalado pelo verbo introdutório (pediu), por 

conseguinte passado (MR – MF), de modo que às formas verbais que as gramáticas chamam 
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de subjuntivo quando subordinadas a um verbo dicendi – como dizer e pedir – carregando 

valores temporais passados podem ser atribuídas fórmulas pela qual seu momento de 

referência seria simultâneo ao momento ou (i) da enunciação da sentença ou (ii) da 

enunciação (ou fala) em questão nessa. 

O futuro do subjuntivo, por seu turno, é amplamente empregado para exprimir eventos 

hipotéticos posteriores, mas também simultâneos ao momento de fala. Sendo estes também 

os usos do presente do subjuntivo, o cotexto (contexto sintático) é o que distingue o emprego 

de ambas as flexões modo-temporais – de um lado, quando, se e quem exigindo a forma 

futura, e; de outro, a conjunção condicional caso demandando a forma do presente: 

“Quando/Se você receber...” se equiparando a “Caso receba...” (ME posterior ao MF) e “Se 

alguém/Quem quiser vir...” sendo intercambiável a “Caso alguém queira vir...” (ME 

simultâneo ao MF). As orações subordinadas introduzidas pela conjunção integrante que – 

como em “Separe as frutas que estiverem/estejam amassadas.” – prevalece o uso do futuro 

do subjuntivo, embora seja possível equiparar o estado das frutas no momento do evento 

(futuro) ao estado no momento da fala (presente) e conjugar o verbo estar no presente do 

subjuntivo. 

Finalmente no que concerne ao valor temporal das formas simples do subjuntivo, é 

preciso estarmos atentos para a inexistência de um futuro do pretérito do subjuntivo, fazendo 

com que o pretérito imperfeito do subjuntivo acumule, para o modo subjuntivo, os papéis 

preenchidos, no que diz respeito ao indicativo, tanto pelo futuro do indicativo (voltarei) – com 

valor temporal de futuro do presente – quanto pelo futuro do pretérito (voltaria) – e seu 

respectivo valor temporal de futuro do passado. 

Diferentemente das formas simples, as formas compostas do subjuntivo codificam ao 

menos um valor temporal simples preciso: a anterioridade, por meio do auxiliante temporal 

(e aspectual) ter. Tanto o pretérito perfeito (composto do subjuntivo) quanto o futuro 

(composto do subjuntivo) situam o fato verbal como anterior ao presente (“Não conheço 

ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus.” ― Mahatma Gandhi ou 

“Aquele entre vocês que não tenha pecado seja o primeiro a atirar uma pedra.” ― Jesus 

Cristo e “Ninguém pode ver nem compreender nos outros o que ele próprio não tiver vivido.” 

― Hermann Hesse ou “Vá em busca do que o tiver inspirado e seja paciente.” ― O Corão) 

ou ao futuro (“Vivemos numa época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha 
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aprendido a dominar-se a si mesmo.” ― Albert Schweitzer e “A única maneira de fazer um 

bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. 

Não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado.” ― Steve 

Jobs). Assim como ocorre com o par formado pelos presente e futuro do subjuntivo, o 

contexto sintático é o que distingue o pretérito perfeito do futuro, como podemos constatar 

com a seguinte citação, atribuída a Rafael Silveira: “A história não explica e nem responde; 

apenas nos dá a possibilidade de aprendermos alguma coisa. Caso não tenha se desprendido 

do passado é porque nada aprendeu.”, que pode ser substituída por (“[...] se não tiver se 

desprendido [...]”). Por seu turno, o pretérito mais-que-perfeito (composto do subjuntivo) 

situa o fato verbal como anterior ao passado (“Todas as pessoas que tivessem recebido um 

senha seriam atendidas ontem mesmo.”) ou ao presente (“Esperava que os ingressos não 

tivessem se esgotado quando chegasse a nossa vez.”). 

Enfim, diz Cunha que “o imperativo é enunciado no tempo presente, mas na realidade 

este ‘presente do imperativo’ tem valor de um futuro, pois a ação que exprime está por 

realizar-se” (1975, p. 453). 

Em suma: 

TABELA 3 – QUADRO DE FÓRMULAS TEMPORAIS E SUAS RESPECTIVAS FORMAS VERBAIS COM 

MODO MARCADO 

 futuro (MF – MR) presente (MF, MR)  passado (MR – MF)  

p
o
st

er
io

ri
d

a
d

e 

(M
R

 –
 M

E
) 

MF – MR – ME 

futuro do futuro 

- * - 

MF, MR – ME  

futuro do presente 

que fizesse 

MR – MF; MR – ME  

futuro do passado 

que fizesse 

si
m

u
lt

a
n

ei
d

a
d

e 
 

(M
E

, 
M

R
) MF – MR, ME  

presente do futuro 

que estivesse fazendo 

MF, MR, ME  

presente 

quem estará? por que será? 

que faça 

eu faria se... 

se alguém fizer 

caso alguém faça 

MR, ME – MF  

presente do passado 

quem faria (àquela hora)? 

faria  

que fizesse  
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a
n

te
ri

o
ri

d
a
d

e 

(M
E

 –
 M

R
) 

MF – MR; ME – MR  

passado do futuro 

que tenha/tiver feito 

ME – MF, MR  

passado do presente  

que tenha/tiver feito 

que tivesse feito 

ME – MR – MF  

passado do passado 

que tivesse feito 

 

 

2.2.2 Aspecto verbal 

 

Dividiremos a presente seção em três partes. Na primeira, apresentaremos alguns 

conceitos formulados para a categoria semântica do aspecto. Nosso intuito na segunda será 

conceituar as duas classes acionais do português (denominados, igualmente aspectos lexicais). 

Por fim, apresentaremos na terceira todas as subcategorias aspectuais, correlacionando-as aos 

recursos linguísticos que as codificam. 

 

* 

 

Procedendo à revisão teórica da categoria semântica por ora analisada, comecemos por 

afirmar que, nas palavras de Bagno, o aspecto se definiria – sumariamente – como a expressão 

da “visão que o falante tem do estado de coisas relatado” (2011, p. 547, grifo do autor). Certo, 

o termo aspecto encerra o radical ide. *spek, “ver” e, conforme Castilho (2002, p. 83; 2014, p. 

417), o aspecto é uma das gramaticalizações da supra-categoria visão, “categoria segundo a 

qual o falante pode considerar a ação verbal em seu todo ou parcialmente, em fragmentos, 

entre dois pontos de seu curso” (Bechara, 2009, p. 216). Mas tal definição de aspecto se 

revelaria improfícua – por suscitar confusões entre os conceitos de aspecto e visão e, 

consequentemente, entre suas subcategorias (de um lado, visão angular, comitativa, 

prospectiva, retrospectiva, continuativa e/ou global; de outro, aspecto perfectivo, 

imperfectivo, etc). À vista disso, optamos por nos apropriarmos do conceito de Castilho 

(2002, p. 83), para quem o aspecto verbal “é uma propriedade da predicação que consiste em 

representar os graus do desenvolvimento do estado de coisas aí codificado, ou, por outras 

palavras, as fases que ele pode compreender”. Constataremos que tal conceito ainda não está 

completo mas, a partir dele, já é possível apreender mais acertadamente o aspecto e sua 
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correlação com o sentido da visão. Concebe-se o falante como um enunciador tangido por um 

transporte místico que visualizaria de fora os fatos verbais (os estados de coisas: ações, 

processos, estados, etc.) que ele mesmo acionou: como dividido em partes ou duradouro, entre 

outras possibilidades. 

 A bem da verdade, o próprio Castilho, em Introdução ao estudo do aspecto verbal na 

língua portuguesa, conceitua aspecto de três formas. Primeiramente, como “a categoria que 

atualiza o processo definindo-lhe a duração” (1967, p. 14, grifo meu) e como “a visão 

objetiva da relação entre o processo e o estado expressos pelo verbo e a ideia de duração ou 

desenvolvimento” (idem, ibidem, grifos meus), isto é, como ele mesmo conclui, como “a 

representação espacial do processo” (idem, ibidem), e; posteriormente, como “a categoria que 

se reporte aos graus de realização da ação” (1967, p. 41, grifos meus). Estas diversas 

conceituações são todas corretas mas, seguramente, não completas. Elas são, como se pode 

deduzir, complementares.  

Aproveitemos agora a ocorrência do termo espacial numa das conceituações acima. 

Convém atentarmos para a locução “representação espacial do processo”. De fato, não são 

raros os autores que aproximam as noções de espaço e de tempo (cf. “processo”). Segundo 

Travaglia (2006, p. 41, grifos meu e do autor), “alguns autores dizem que o aspecto é a 

representação ou atualização espacial do processo, isto porque, como dissemos, ele localiza 

a situação dentro do espaço temporal de sua ocorrência”. Tal afirmação não se aplica 

perfeitamente a Lyons, que endossando as palavras de outro estudioso, sublinha: 

como bem o disse Hockett, elas dizem respeito “à distribuição ou ao 

contorno temporais” de uma ação, de um evento ou de um estado de coisas, 

e não à sua “localização no tempo”
25

 (1970, p. 241, tradução minha, grifos 

meus). 

 

De todo modo, tanto o aspecto quanto o tempo podem ser concebidos como 

propriedades temporais da predicação. Castilho (2002, p. 85, e; 2014, p. 418), contudo, 

estabelece uma mais nítida distinção entre eles, valendo-se de Buhler (1934/1961). Esse autor 

dividiu os campos linguísticos em simbólico e dêitico. Castilho propõe assim que o aspecto 

seja concebido como integrante do campo simbólico, e o tempo, como inscrito no campo 

dêitico. Dessarte, a percepção de que o aspecto é uma categoria verbal de TEMPO (real) não 

                                                           
25

 « comme le dit Hockett, elles concernent « la distribution ou le contours temporels » d’une action, d’un 

événement ou d’un état de choses, plutôt que sa « localisation dans le temps ». L’aspect, contrairement au temps, 

n’est pas une catégorie déictique ; elle n’a pas trait au moment de l’énonciation » (LYONS, 1970, p. 241). 
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dêitica é amplamente acolhida na literatura da aspectologia. Ela foi compartilhada, por 

exemplo, por Lyons (1970, p. 241), Travaglia (2006, p. 40), Ilari e Basso (2014, p. 170), que 

resumem muito bem a questão: 

Como vimos, a noção de referência temporal corresponde a um conjunto de 

opções de ordenação cronológica, de anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade; no estudo do aspecto, essas relações cronológicas não 

interessam. Além disso, a referência temporal é essencialmente dêitica 

porque o cálculo das relações cronológicas sempre toma como termo de 

referência primeiro as circunstâncias da fala; ora, o aspecto e as classes 

acionais não têm nada a ver com as circunstâncias da fala; não são categorias 

dêiticas, e sim conceituais. 

 

Ainda assim, tal proximidade entre as duas categorias semânticas do verbo é geradora 

de não poucas confusões, pois o “aspecto conserva seus valores independentemente do 

tempo” (CASTILHO, 2014, p. 431) mas alguns aspectos como o não-começado e o acabado, 

estão intimamente ligados com valores de referência temporal (categoria semântica de tempo) 

em algumas flexões modo-temporais.  

Os teóricos asseveraram, inclusive, afirmações aparentemente contraditórias a respeito 

das proximidades e distinções entre ambas as categorias semânticas do verbo. Por exemplo, 

para Castilho, que se apoia numa obra de Lemos, na fase de aquisição da linguagem, primeiro 

vem o aspecto, como categoria primitiva, e depois o tempo, como categoria derivada (2002, p. 

85) enquanto que, para Melo (1976, p. 160), “nas línguas românicas, o aspecto se mistura ao 

tempo, predominando este”. Num imperfeito, por exemplo, perceber-se-ia, “antes de mais, um 

passado, ficando apenas subjacente a ideia de ação inacabada, ou sem contornos, ou solta no 

espaço, sem princípio nem fim delimitados, ou vagamente concomitante de outra, esta, sim, 

precisa e nítida” (idem, ibidem). Por não caber nos limites do presente estudo (focado na 

linguística e não embrenhado na psicologia cognitiva) nem dispormos de pesquisas empíricas 

acerca do processo de aquisição e desenvolvimento do pensamento e da linguagem, não nos 

aprofundaremos nessa questão mas permanece aqui um apontamento de indagação a ser 

levada adiante e de âmbito a ser explorado. Uma pesquisa nesse sentido que seria deveras 

proveitosa para uma organização do processo de letramento mediante escalonamento como a 

defendida no presente texto. 

 

** 

 



 

 

63 

Nesta parte, empreendemos, como adiantado, à conceituação do que vem a ser as duas 

classes acionais existentes no português. Afinal, como as “opções aspectuais podem variar a 

depender da classe acional em que se enquadra o processo” (ILARI et al, 2014, p. 194), faz-

se imperativo, antes de mais nada, abalizarmos o que vem a ser essa classe semântico-

aspectual – denominada aktionsart, classe acional ou, ainda, aspecto lexical. 

Temos uma dicotomia, com, de um lado do par opositivo, os verbos que descrevem 

fatos (ou situações) verbais que envolvem diferentes fases em sua execução, e do outro lado 

do par distintivo, os verbos cujo começo e fim de realização coincidem. A título de exemplo, 

é consensual que brincar faz parte do primeiro grupo de verbos (por implicar num começo da 

ação, na sua continuação e em seu término) e cair, do segundo ; abstrai-se desse verbo a plena 

coincidência entre sua fase inicial e final de tal sorte que Sten valeu-se dos termos verbos de 

fase e verbos de ação global para designar ambas as classes acionais (CASTILHO, 2002, p. 

88). Aliás, Castilho (idem, ibidem) resgata a terminologia empregada ao longo do 

desenvolvimento da aspectologia para designar essas duas classes semânticas, e a retoma 

alguns anos mais tarde na sua Nova gramática do português brasileiro (CASTILHO, 2014, p. 

416, grifos do autor): enquanto Diez teria falado em verbos imperfectivos e em verbos 

perfectivos, Bello teria proposto o termo verbos permanentes – “aqueles cujo atributo subsiste 

durando” – e verbos desinentes – “aqueles cujo atributo chegou à sua perfeição”. Por seu 

turno, Jespersen teria defendido o par conceitual verbos não conclusivos/verbos conclusivos; 

Sten, o de verbos de fase/verbos de ação global; Bull, de verbos não cíclicos/verbos cíclicos; 

e Garey, de verbos télicos/verbos atélicos. 

Ficaremos com essa última terminologia, assentada no grego télos, “fim”. A propósito, 

as classes acionais 

já eram um fenômeno conhecido no tempo de Aristóteles, que [...] foi 

responsável pela primeira classificação dessas classes que chegou até nós; já 

a noção de aspecto tal como a conhecemos hoje foi trabalhada no século 

XIX, de maneira relativamente independente, pelos estudiosos das línguas 

eslavas e pelos gramáticos das línguas clássicas (ILARI e BASSO, 2014, p. 

173). 

 

Na aspectologia é possível reconhecer as seguintes fases: (i) uma “fase léxico-

semântica”, durante a qual foram identificadas as classes acionais do verbo; (ii) uma “fase 

semântico-sintática”, ou “composicional”, durante a qual se examinou o aspecto como a 

resultante da combinação da classe acional do verbo tanto com a flexão e os verbos auxiliares 
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quanto com os argumentos do verbo e os adjuntos adverbiais26; e (iii) uma “fase discursiva”, 

em que se investigam as condições discursivas que favorecem a emergência dos aspectos 

assim constituídos (CASTILHO, 2002, p. 84). 

Não se deve, portanto, confundir o aspecto (gramatical) com a classe acional (aspecto 

lexical) da situação ou fato verbal de tal maneira que é imprescindível constatar se a frase em 

questão está marcada, por exemplo, como pontual. Isto porque situações télicas podem ser 

apresentadas como durativas e, como vimos, os argumentos do verbo podem alterar a 

aktionsart do verbo. 

 

*** 

 

Nesta terceira parte da seção dedicada ao aspecto verbal, empreendemos o arrolamento 

de todas as noções aspectuais presentes na língua portuguesa. É preciso advertir, antes de 

mais nada, que “seria um erro exercer, a respeito do aspecto, o chamado either-or thinking, 

pois cada ocorrência verbal assume simultaneamente mais de uma face” (CASTILHO, 2002, 

p. 87, grifo do autor). Para Castilho, haveria duas faces: de um lado, a qualitativa, com a 

dicotomia perfectivo-imperfectivo, de outro, a quantitativa, com a dicotomia semelfactivo-

iterativo de sorte que em “arruma, está arrumada, fecha, pôs-se a citar, calou-se, acabou de 

fumar, a ação ocorreu uma única vez, ao passo que em vivem dizendo a ação de dizer ocorreu 

mais de uma vez” (idem, ibidem, p. 86, grifos do autor). 

Reproduzimos abaixo o quadro elaborado pelo linguista: 

TABELA 4 – ASPECTOS VERBAIS ELENCADOS POR CASTILHO (2002, p. 87; 2014, p. 420) 

Face qualitativa Imperfectivo Perfectivo 

Inceptivo, cursivo, terminativo Pontual, resultativo 

Face quantitativa Semelfactivo, iterativo 

 

 Outra categorização ofertada no que se refere à aspectualidade é a elaborada por Neves 

(2000, p. 63-64). A autora inventoria os aspectos como sendo, ao todo, 7 (sete). Elencando-os 

temos: (i) aspecto inceptivo; (ii) aspecto cursivo; (iii) aspecto habitual; (iv) aspecto 

                                                           
26

 Bertinetto, por exemplo, teria mostrado que “que a presença de determinados argumentos internos, como em 

desenhar um retrato, cantar uma canção, fumar um cigarro, passar uma camisa, transpõe esses verbos de atélicos 

para télicos (ou de accomplishment)” (CASTILHO 2002, p. 102). 
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progressivo; (v) aspecto terminativo ou cessativo; (vi) aspecto resultativo, e; (vii) aspecto 

iterativo ou frequentativo. 

Ao passo que Lyons (1970, p. 241) apenas sublinha a grande variedade de distinções 

possíveis compreendidas nessa categoria semântica, Travaglia (2006, p. 40) já reagrupa os 

aspectos, sob diferentes pontos de vista, a saber: o do desenvolvimento, o do completamento e 

o da realização da situação, como veremos mais adiante. 

Operaremos, entretanto, com os quatro tipos de distinções aspectuais categorizados 

por Travaglia: um ligado à duração e três ligados às fases, aspectos pertencentes a um mesmo 

grupo de distinções sendo mutuamente exclusivos. Além desses agrupamentos, é preciso não 

perder de vista a possibilidade da ausência total de atualização do aspecto de um ou outro 

grupo de distinções em dado fato (ou situação) verbal, isto significando “que uma forma 

verbal não precisa estar marcada para os quatro tipos de distinções aspectuais, mas pode estar 

marcada apenas para uma, duas, ou três destas distinções” (TRAVAGLIA, 2006, p. 92). 

Por se combinarem, nas expressões linguísticas, os planos qualitativo e quantitativo ou 

– de modo geral – aspectos pertencentes a diversos grupos de distinções, a pergunta que 

geralmente se apresenta é como devemos proceder na apresentação dessa categoria semântica: 

questiona-se se devemos inventariar todas as combinações possíveis de aspectos ou arrolar 

apenas os aspectos simples. Aquiescendo aos argumentos trazidos por Travaglia (2006, p. 75), 

para quem (i) não é possível propormos um quadro aspectual apenas de aspectos compostos; 

(ii) os aspectos compostos são meramente combinações de aspectos simples, e; (iii) um 

quadro misto (de aspectos simples e compostos), repertoriando mais de 40 (quarenta) 

categorias, seria contraproducente somos levados a optar por trabalhar com a concepção de 

um quadro de 13 (treze) aspectos simples (combináveis), evitando-se, dessa forma, a 

necessidade de um terminologia cuja existência seria sobremaneira inútil, como se pode ver a 

seguir: 
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TABELA 5 – ASPECTOS VERBAIS ELENCADOS POR TRAVAGLIA 

NOÇÕES ASPECTUAIS ASPECTOS 

I.
 D

U
R

A
Ç

Ã
O

 

1. Duração 

A. contínua 
a. limitada durativo 

b. ilimitada indeterminado 

B. descontínua 
c. limitada iterativo 

d. ilimitada habitual 

2. Não-Duração ou Pontualidade pontual 

II
. 
F

A
S

E
S

 

Fases de 

realização 

A. por começar não-começado 

B. começado ou não acabado começado ou não acabado 

C. acabado acabado 

Fases de 

completamento 

A. início (no ponto de início ou 

nos primeiros momentos) 
inceptivo 

B. meio cursivo 

C. fim terminativo 

Completamento 
A. completo perfectivo 

B. incompleto imperfectivo 

Ausência de noções aspectuais aspecto não atualizado 

 

Antes de adentrarmos na apresentação de cada aspecto e correlacioná-los a suas 

marcações linguísticas, convém apontar que a conotação aspectual não dispõe de morfologia 

própria na língua portuguesa. Para codificar os significados aspectuais, o usuário combina 

diversos recursos linguísticos: flexões mas sobretudo “prefixos e sufixos, verbos auxiliares [e] 

combinações de verbos” (MELO, 1976, p. 161). Aliás, Castilho (2002, pp. 87-8, grifos do 

autor) defende que os aspectos 

decorrem da composicionalidade semântica dos seguintes elementos: (i) da 

Aktionsart do verbo enquanto item lexical; (ii) da Aktionsart com a flexão de 

tempo ou com o auxiliar, nas perífrases; (iii) da interação do complexo assim 

instituído com os argumentos verbais externo e interno e/ou com os adjuntos 

adverbiais aspectualizadores. 
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2.2.2.1 Aspectos relacionados a fases de realização 

 

Segundo Bechara (2009, p. 202), tratar-se-ia de uma bipartição assinalando se a ação 

revela-se levada até o fim, isto é, conclusa (perfeita) ou não, neste caso, inconclusa 

(imperfeita). Contudo, veremos que é mais profícuo operarmos com um sistema de 

tripartição: com os aspectos (i) não-começado, (ii) começado ou não-acabado e (iii) acabado. 

O aspecto não-começado é aquele que apresenta a situação na fase anterior ao início 

de sua realização, portanto como algo por começar, como na seguinte fala, proferida por José 

Saramago: “Ainda está por nascer o primeiro ser humano desprovido daquela segunda pele a 

que chamamos de egoísmo, bem mais dura que a outra, que por qualquer coisa sangra.”. 

Embora seja muito comum o aspecto não-começado vir acompanhado do tempo futuro, é 

mister distinguirmos ambas as categorias semânticas. É necessário se desvencilhar da ideia 

que se tem de futuro como algo não-começado (TRAVAGLIA, 2006, p. 86-7) pois tal 

referência temporal pode vir combinada com o aspecto de já começado, como na seguinte 

citação de Clarice Lispector: “Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas... 

continuarei a escrever.” 

Enquanto o aspecto começado ou não-acabado se caracteriza por apresentar a 

situação já em realização, isto é, após o sua fase (ou seu momento) de início e antes de sua 

fase (ou seu momento) de término, o aspecto acabado apresenta a situação após seu momento 

(ou sua fase) de término, e, portanto, como concluída, acabada, terminada, completada. 

“Muitas vezes a noção de situação acabada aparece sob a forma de cessamento” 

(TRAVAGLIA, 2006, p. 87-88). Como veremos mais adiante, é corrente a confusão entre os 

aspectos acabado e perfectivo. Não raros são os teóricos que tomam um pelo outro: Bechara 

(2009), a título de exemplo. Outrossim, de modo geral, esses autores consideram muitos dos 

demais aspectos (sobretudo os de fases de completamento) presentes no sistema linguístico 

português apenas subdivisões deste grupo de aspectos, relacionados a fases de realização. 

Bechara, por exemplo, ao se referir às “espécies de ação durativa, incoativa (ingressiva), 

terminativa, iterativa, etc.” (2009, p. 202). Uma perfeita exemplificação do aspecto acabado 

seria o arrolamento de todas as formas possíveis de um particípio prefixado com o auxiliar ter 

carregando qualquer desinência verbal (eu tinha chegado, eu terei chegado, que eu tenha 

chegado, se eu tivesse chegado, eu teria chegado) exceto a do presente do indicativo (eu 
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tenho chegado). Esse valor permanece em todas as ocorrências dessas formas verbais, seja 

qual for o tipo de verbo principal (estado, processo, sentimento; télico, atélico; etc). 

 

2.2.2.2 Aspectos relacionados ao (não-)completamento 

 

O aspecto perfectivo é caracterizado por apresentar a situação como completa, isto é, 

em sua totalidade. Insistimos no fato de que, aqui, aspecto completo não significa que a 

situação se encontre completada, assim como uma situação completada não implica no 

aspecto completo. Temos o aspecto completo quando a situação é apresentada “em sua 

totalidade, como um todo indivisível, com seu começo, meio e fim englobados” 

(TRAVAGLIA, 2006, p. 49). Por sua vez, completada significa “acabada, cumprida, 

concluída, totalmente decursa” (idem, ibidem). Com este aspecto atualizado, “não há tentativa 

de dividir a situação em suas fases de desenvolvimento. É como se a situação fosse vista de 

fora, em sua globalidade” (idem, ibidem, p. 77). Dessa forma, estamos diante de aspecto 

perfectivo (assinalados) quando perante enunciados similares aos seguintes: 

 “Primeiro era necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. 

Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais.” 

(Victor Hugo) 

 

 “Aonde quer que eu vá, eu descubro que um poeta esteve lá antes de mim.” 

(Sigmund Freud) 

 

 “Já deserdado de todo o afeto, não podia mostrar a minha estima a 

ninguém, e, contudo, a natureza me fizera sensível! ” (Honoré de Balzac) 

 

O imperfectivo é amplamente conhecido por caracterizar a situação como incompleta. 

Entretanto, trata-se do aspecto pelo qual não se tem o todo da situação e, por conseguinte, essa 

última não é apresentada de forma una mas em uma de suas fases de desenvolvimento. Isto 

logo nos remete para a compatibilidade entre aspectos: normalmente, o imperfectivo ocorre 

juntamente com um dos aspectos de fases de desenvolvimento. Convém apontarmos 

outrossim que “aqui, ao contrário do que ocorre no perfectivo, é como se a situação fosse 

vista de dentro” (TRAVAGLIA, 2006, p. 77). 

 “Naquele dia fazia um azul tão límpido, meu Deus, que eu me sentia 

perdoado pra sempre não sei de quê.” (Mario Quintana) 
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 “O homem que começou a viver mais seriamente por dentro, começa a viver 

mais singelamente por fora.” (Ernest Hemingway) 

 

Autores como Said Ali correlacionam o aspecto imperfectivo às conjugações simples e 

o aspecto perfectivo às conjugações compostas com o verbo auxiliar ter e o verbo principal no 

particípio. Acrescentaríamos a perífrase haver + particípio uma vez que tem o mesmo valor 

aspectual que a perífrase ter + particípio. Parece-nos, entretanto, que estes termos – 

conjugações simples e compostas – estão se referindo mais à morfologia (forma de 

conjugação) que à semântica (alguma noção concernente à categoria de aspecto) 

(TRAVAGLIA, 2006, p. 23). Podemos, sim, apoiar-nos no levantamento compartilhado por 

Castilho (2002, p. 96), que atestou a predominância, na expressão do aspecto imperfectivo, 

frente às formas verbais simples, do recurso a perífrases, das quais, num primeiro 

levantamento de 913 ocorrências, “65% são gerundiais (=597/913), 32% são participiais 

(=287/913), e apenas 3% são de infinitivo (=29/913)”. 

 

2.2.2.3 Aspectos relacionados à duração 
 

Enquanto o durativo é caracterizado por apresentar a situação como tendo duração 

contínua limitada, o indeterminado se caracteriza por apresentar a situação como tendo 

duração contínua ilimitada, ilimitado aqui não significando infinito, mas antes sem limites 

conhecidos ou perceptíveis, ainda que intuitivamente (TRAVAGLIA, 2006, p. 79). Assim, ao 

passo que em “Estive doente”, o aspecto é durativo, em “Trabalho para a prefeitura”, temos 

um caso de aspecto indeterminado. 

O iterativo, por sua vez, é conhecido por apresentar a situação como tendo duração 

descontínua limitada, a exemplo do que acontece com a seguinte citação de Rafael Silveira: 

“Nos últimos dias, algumas pessoas andaram me dizendo que ninguém vive sem amor. 

Desculpe, mas às vezes acho que o oxigênio é mais importante...”, na qual o critério da 

marcação gramatical da repetição criada pela duração descontínua limitada é cumprido. 

Critério esse importante pois, ao contrário do que afirma Castilho (2014, p. 427; 2002, p. 

107), não é auxiliar iterativo o verbo habituar-se (a). O são os verbos costumar, andar (a), 

viver (a), seguidas de infinitivo ou de gerúndio, e ser de seguida de infinitivo (idem, ibidem; 

idem, ibidem). Mas a perífrase habituar-se a + infinitivo “a nosso ver não marca qualquer 
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aspecto” (TRAVAGLIA, 2006, p. 189) tendo em vista que “a construção em si não marca a 

iteratividade gramaticalmente” (idem, ibidem) e “os aspectos que aparecem em frases com 

estas perífrases não se devem a ela, mas a outros meios de expressão do aspecto, como as 

flexões temporais e adjuntos adverbiais” (idem, ibidem). Em geral, perífrases de particípio, 

notadamente aquela com o auxiliante ter no presente – conhecida sob o nome de pretérito 

perfeito composto (CASTILHO, 2002 e 2014) ou passado composto (TRAVAGLIA, 2006) – 

expressam o iterativo com verbos atélicos (CASTILHO, 2002, p. 100). 

Aliás, além do recurso às perífrases, o aspecto iterativo pode ser exprimido por meio 

das seguintes flexões: presente, imperfeito, pretérito perfeito composto; ou até mesmo da 

repetição do verbo (CASTILHO, 2002, p. 106). 

Quando já classificamos o aspecto assinalado de um fato verbal como iterativo, devido 

à duração descontínua, pode parecer incongruente afirmar que estamos diante, por exemplo, 

do aspecto cursivo (caracterizado – como veremos mais adiante – por apresentar a situação 

em pleno desenvolvimento) ou do aspecto perfectivo – no qual a situação é apresentada, como 

notamos anteriormente, “em sua totalidade, como um todo indivisível, com seu começo, meio 

e fim englobados” (TRAVAGLIA, 2006, p. 49). Entretanto, é preciso não perder de vista que 

é possível uma forma verbal apresentar dois aspectos contraditórios, isto é, pertencentes a um 

mesmo grupo de distinção, o que os faria auto-excludentes. Tal fenômeno ocorre quando (e 

somente quando) temos duas situações verbais: uma, criada pela repetição, e; outra, de cada 

realização que se repete, ou, ainda; de um lado, um aspecto que se referira à situação narrada 

e outro, à referencial (TRAVAGLIA, 2006, p. 93). Neste caso, estamos falando em 

cursividade (ou perfectividade) da situação criada pela repetição e não de cada realização da 

situação que se repete (idem, ibidem, p. 89-90). De tal sorte que em “Preciso receber boas 

vibrações. Andei caindo do cavalo outra vez.” (fala atribuída a Caio Fernando Abreu), o fato 

verbal de cair introduzido por meio da locução andar + gerúndio tem várias realizações 

(aspecto iterativo) ao passo que a situação criada pela repetição andei caindo pode ser 

complementada pelo adjunto adverbial outra vez, no singular, em vez de outras vezes, no 

plural, expressando, portanto, aspecto perfectivo. Processo semelhante ocorre com a perífrase 

estar + gerúndio: diante de uma série de requisitos – tais como a pluralização dos argumentos 

e/ou a ocorrência de adverbiais – a perífrase mais recorrente no português brasileiro pode 

expressar a iteratividade além de outras noções aspectuais (CASTILHO, 2002, p. 107). 
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Por seu turno, o habitual é o aspecto que apresenta a situação como tendo duração 

descontínua ilimitada “Minha orgia na verdade vinha de meu puritanismo: o prazer me 

ofendia, e da ofensa eu fazia prazer maior.” (Clarice Lispector in A Paixão Segundo GH. pág 

157). 

As ocorrências do passado composto – isto é, da perífrase oriunda da combinação 

entre o auxiliar ter no presente do indicativo e um particípio passado – são, em português, 

locuções tipicamente marcadas para os aspectos relacionados à duração: isto é, os aspectos 

durativo, habitual, iterativo ou indeterminado, conforme, entre outros fatores, a classe acional 

do verbo. A rigor, pode-se depreender que a forma do passado composto implica, em todo 

caso, ou no aspecto durativo ou no indeterminado, ou seja em duração contínua (seja ela 

limitada ou ilimitada): de um lado, evidentemente, quando dos verbos atélicos, posto que 

disparam uma interpretação em que há continuidade do fato verbal; mas também, de outro, 

quando dos verbos télicos, no que tange à situação criada pela repetição, essa última – 

diferentemente da situação que se repete – se prolongando de forma contínua (ILARI e 

BASSO, 2014, p. 190-193). Quanto à proporção entre as ocorrências dessas duas 

possibilidades, chegou-se à conclusão (TRAVAGLIA, 2006, p. 163) que a perífrase em 

questão – ter + particípio – marca, no presente do indicativo, geralmente o iterativo, o mesmo 

ocorrendo com a perífrase andar + gerúndio. Embora ambas sejam basicamente iterativas, em 

algumas frases temos, por influência do verbo principal, os aspectos cursivo e durativo em 

vez do iterativo. 

Isto parece ocorrer apenas com verbos indicadores de processos, 

principalmente com processos télicos que tenham objeto singular [...]; 

processos que não aceitam descontinuidade, tais como amar, viver, respirar, 

saber (= conhecimento) [verbos de sentimento ou, ainda, de estado] e verbos 

transformativos atélicos, desde que tenham sujeitos não agentivos [...]. O 

cursivo e o durativo aparecem com verbos de evento, (sic) apenas quando 

esses são tomados como processos e tendo objeto singular (TRAVAGLIA, 

2006, p. 184, grifos meus). 

 

Enfim, o aspecto pontual é conhecido por apresentar a situação como não tendo 

duração. Stricto senso, é consensual e lógico que toda situação tem duração, mas, 

linguisticamente, a duração só é considerada quando é expressiva. Faz-se mister alertar para o 

fato de que é comum no estudo do aspecto dizer-se que o perfectivo apresenta a situação 

como pontual mas isso se revela errôneo. Se tal generalização fosse acertada, “em todas as 
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frases em que tivéssemos perfectivo não poderíamos ter adjuntos adverbiais de duração, mas 

não é isso que ocorre” (TRAVAGLIA, 2006, p. 84-6). No entanto, se considerarmos que o 

aspecto pontual apresenta a situação como não tendo duração e, portanto, com o início, meio e 

fim coincidentes, nos é permitido perceber que é impossível apresentar uma situação com 

aspecto pontual, como incompleta. Isto significa que toda situação com aspecto pontual terá 

de ser apresentada como completa, ou seja, com aspecto perfectivo. Resume-se e esclarece-se 

assim a relação entre o perfectivo e o pontual: “não é todo perfectivo que é pontual, como 

normalmente se diz; mas todo pontual é que é perfectivo” (idem, ibidem). Ilustra o aspecto 

pontual a seguinte locução esportiva: “Zico pega a bola no meio-campo, toca para Sócrates e 

se desloca rapidamente para receber o passe na área.” (Placar Magazine, 1979, n
o
 466) 

 

2.2.2.4 Aspectos relacionados a fases de completamento 

 

 As fases de completamento consistem nas fases de desenvolvimento ou processamento 

de uma ação, compreendendo a tripartição: início, meio e fim. Por conseguinte, os aspectos 

relacionados a fases de completamento são incompatíveis com o aspecto perfectivo (que 

apresenta o fato verbal como uno). Uma vez que são todos associados ao aspecto 

imperfectivo, não raramente são considerados subdivisões desse, podendo ser chamados, 

portanto – como em Castilho (2002, p. 86) – de: (i) imperfectivo inceptivo, correspondente à 

fase inicial; (ii) imperfectivo cursivo, referente à fase medial; (iii) imperfectivo terminativo, 

relativo à fase final. 

Ao passo que o “aspecto inceptivo se caracteriza por apresentar a situação em seu 

ponto de início ou em seus primeiros momentos” (TRAVAGLIA, 2006, p. 88), exemplificado 

pelo seguinte trecho de Ismália, poema de Alphonsus de Guimaraens: “Quando Ismália 

enlouqueceu, / Pôs-se na torre a sonhar... / Viu uma lua no céu, / Viu outra lua no mar.”, o 

aspecto cursivo retrata a situação verbal em pleno curso de seu desenvolvimento, “ou seja, 

concebida como já tendo passado seus primeiros momentos e ainda não tendo atingido seus 

últimos momentos” (TRAVAGLIA, 2006, p. 89), como em arruma, vivem dizendo e calou-se 

por um momento. Said Ali fala, referindo-se à perífrase de estar + gerúndio, em aspecto do 

momento rigoroso (TRAVAGLIA, 2006, p. 24). O filólogo diz ser a enunciação da ação 

como se passando rigorosamente no momento em que se fala (quando o auxiliar se encontra 
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na forma do presente) ou de que se fala (quando o verbo auxiliante está marcado para a 

referência temporal passada – conjugado nalgum pretérito – ou futura). Conservaremos a 

profícua análise da locução verbal aspectual mas manteremos a terminologia mais difundida 

de aspecto cursivo. Convém aqui pontuarmos também que o “presente dos verbos atélicos 

codifica usualmente o imperfectivo cursivo” (CASTILHO, 2002, p. 97; 2014, p. 421), 

marcado igualmente pela grande maioria das perífrases gerundiais. Examinando-as, constata-

se que aproximadamente 70% têm estar como verbo auxiliar, seguindo-se ir (10%), acabar 

(8%), ficar, continuar, vir, viver, passar e permanecer (12%) + ndo (CASTILHO, 2002, p. 

98; CASTILHO, 2014, p. 422). 

No que tange ao denominado “gerundismo”, vale resgatar a conclusão de Neves 

(2010a, p. 189, grifos da autora), segundo a qual, embora esse torneio venha sendo empregado 

indevidamente, ele não é destituído de função: 

ou esse torneio tem pertinência, porque, de fato, o aspecto verbal durativo 

que o gerúnio traz à construção é o desejado [...], ou esse aspecto durativo 

não tem cabimento e quem recebe a mensagem tem de ignorá-lo, ao 

interpretar a construção (como em Amanhã vou estar retornando a sua 

ligação.), o que rompe o contrato natural da interlocução. 

 

Ilari e Mantoanelli (1983), por exemplo, atentaram para o fato de que a perífrase de 

gerúndio é incompatível com verbos que indicam permanência. “O que é certo é que a 

perífrase progressiva, praticamente ignorada pelos gramáticos tradicionais, tem uma presença 

muito grande nos inquéritos” (ILARI et al, 2014, p. 190). 

No que lhe diz respeito, o aspecto terminativo “se caracteriza por apresentar a 

situação nos seus últimos momentos ou em seu momento de término” (TRAVAGLIA, 2006, 

p. 90) e só seria possível, segundo Castilho (2014, p. 423) “em perífrases de acabar de/por, 

cessar de, deixar de, terminar de + infinitivo”. Contudo a perífrase acabar por + infinitivo, 

como também a construção acabar + gerúndio, não marcam aspectos. Elas expressam uma 

noção semântica muito próxima a essa categoria verbal e, por conseguinte, não raro assumida 

por um aspecto. A tal noção pode-se atribuir o nome de resultatividade (ou consequência). A 

construção perifrástica com o auxiliante acabar associada ao aspecto terminativo seria acabar 

de + infinitivo. Todavia, o verbo auxiliar acabar seguindo da preposição de e do verbo 

principal no infinitivo expressa essencialmente noções temporais – como apresentado pelos 

próprios Ilari e Basso (2014) – e não aspectuais. Tal noção de tempo seria de passado recente, 
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que é, assim como a de iminência de ação, às vezes confundida com noções aspectuais 

(TRAVAGLIA, 2006, p. 42). Sendo necessário distinguir as diversas noções semânticas que 

uma única construção perifrástica pode conter, propõe-se a seguir a análise de Travaglia 

(2006, p. 203-6). 

Em síntese, a perífrase acabar de + infinitivo marca – ao lado da noção temporal de 

passado recente – aspecto acabado nos presentes e pretéritos imperfeitos do indicativo e do 

subjuntivo e nos pretéritos perfeito e mais-que-perfeito do indicativo. Mas, ao passo que 

perífrases cujos verbos principais são eventos (como “acabo de chegar”) codificam 

claramente aspecto acabado (e tempo anterioridade do presente), as construções perifrásticas 

envolvendo verbos de processo permanecem ambíguas (“acabo de preparar”). Para que a 

construção perifrástica acabar de + infinitivo assinale o terminativo sem qualquer dubiedade, 

o usuário pode combiná-la com o terminativo estar + gerúndio (TRAVAGLIA, 2006, p. 204) 

como em “estou acabando de preparar”. O entendimento de Ilari e Basso é que, ao se usar 

uma perífrase fasal (como começar a + infinitivo, acabar de + infinitivo, estar no meio de + 

infinitivo), um novo evento é definido, ele próprio sujeito a uma nova análise em termos 

aspectuais (ILARI e BASSO, 2014, p. 178), de modo de a forma “estou acabando de 

preparar” tem como eventos preparar e acabar de preparar, com seus respectivos aspectos. 

O mesmo não ocorre com as formas verbais denominadas pretérito mais-que-perfeito 

simples (fizera) e pretérito mais-que-perfeito composto (tinha feito). Os únicos aspectos que 

são expressos por essas formas verbais em si são o perfectivo e o acabado. Em si porque 

frases com verbos nestas formas podem ter outros aspectos “por influência de adjuntos 

adverbiais, do semantema verbal e da repetição do verbo exatamente como acontece com o 

pretérito perfeito” (TRAVAGLIA, 2006, p. 136). 

Por último, há o não-aspecto, situação na qual a categoria semântica não é atualizada, 

não havendo, portanto, referência à duração nem às fases da situação (TRAVAGLIA, 2006, p. 

90). 

Para a refutação das noções não-aspectuais mas geralmente ligadas ao aspecto, a saber: 

(i) Habitualidade; (ii) Incoação; (iii) Progressividade; (iv) Resultatividade-1 ou 

Permansividade; (v) Resultatividade-2; (vi) Cessamento, e; (vii) Experienciamento, sugerimos 

consultar Travaglia (2006, p. 50-54). 
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2.2.3 Modo verbal 

 

Nosso intuito na presente seção será, primeiramente, apresentar algumas acepções 

correlacionadas à categoria semântica de modo, optando pelos aspectos, a nosso ver, 

pertinentes para a formulação de um conceito a um só tempo abrangente – no que diz respeito 

às mais variadas produções de sentido modal – e preciso – no que tange ao nosso foco: o 

verbo (isto é, os recursos em torno dessa classe gramatical). Nosso objetivo seguinte será 

arrolar os diversos fatores – semânticos, pragmáticos, sintáticos (isto é, textuais-discursivos) – 

que podem ser englobados num conceito multifatorial de modo, correlacionando-os aos 

recursos linguísticos que os assinalam (desinências verbais e incidência de auxiliares). Por 

fim, retomaremos as variadas morfotaxes simples e compostas (agrupadas por modo, 

entendido aqui como categoria morfológica) e debruçar-nos-emos sobre cada uma delas e 

suas respectivas especificidades. Para dissertar nesse sentido, dividirei a presente seção em 

três partes. 

 

* 

 

“A palavra modo consagrou-se ao longo dos tempos como o nome da categoria 

morfológica realizada pela desinência do verbo que compreende como opções o indicativo, o 

subjuntivo e o imperativo” 27 (ILARI et al, 2014, p. 194, grifo meu). Não se contesta aqui a 

legitimidade dessa categorização morfológica, mas – assim como distinguimos anteriormente 

o tempo enquanto categoria semântica do tempo compreendido como morfotaxes (ou flexões 

modo-temporais) – é preciso discernirmos modo enquanto categoria semântica de modo 

compreendido como categoria morfológica. Ademais, nosso enfoque nas categorias 

semânticas do verbo não nos permite adotar uma perspectiva semasiológica, que seria, 

segundo a tradição linguística, uma orientação que parte das formas para chegar aos usos e 

sentidos; não seria apropriado para o presente estudo traçarmos primeiramente uma 

classificação baseada na morfologia (nas flexões chamadas modo-temporais) para, 

posteriormente, elaborarmos distinções semânticas. De tal modo que, entre a onomasiologia28 

                                                           
27

 Como vimos anteriormente no mesmo capítulo, a gramática do português já chegou a considerar como uma 

opção à parte a forma em –ria, à qual se dava então o nome de condicional. 
28

 Fundamental e resumidamente, a investigação das formas a partir dos conceitos. Intimamente relacionada, 

portanto, com as relações de sinonímia. 
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e a semasiologia29 
devemos optar pela primeira, que se define como a “orientação que parte 

dos sentidos e procura determinar quais são as formas que os exprimem” (idem, ibidem, p. 

143). 

Ademais, as categorias morfológicas modais ora “distinguem ações (como ordenar 

para o imperativo)” (idem, ibidem, p. 197), ora contribuem para a distinção entre o real e o 

irreal, ou, ainda, “aparecem como parte de certos automatismos sintáticos (ligados, no caso do 

subjuntivo, à presença de certos verbos regentes ou de certas conjunções)” (idem, ibidem). 

Não entendemos, no entanto, modo como força da asserção: isto é, assinalamento de 

maior ou menor grau de comprometimento ou adesão a um conteúdo proposicional (dictum), 

pelas mais diversas marcas de engajamento disponíveis aos falantes (como variação na 

entoação da frase; verbos que expressam atitudes – como saber, duvidar e supor; advérbios 

como talvez, certamente, obviamente). De tal maneira que assumimo-nos contrários à 

definição de modo proposta por Ilari e Basso no início do capítulo da Gramática do 

Português Culto Falado no Brasil dedicada ao verbo – de “tipo de compromisso que o falante 

assume quanto à veracidade das informações que transmite” (idem, ibidem, p. 69, grifo meu). 

E, justamente por concordamos com a distinção facilitada por suas exemplificações (idem, 

ibidem, p. 198):  

 Primeiramente, é mister reconhecermos que um conteúdo proposicional (um dictum) 

pode não ser objeto de uma asserção, como em ocorre com as duas orações do seguinte 

exemplo: “Se a Terra gira ao redor do Sol, então a Terra não é o centro de nosso sistema 

[...].” O compromisso do falante é antes com a relação que se estabelece entre as duas 

sentenças – isoladamente não-assertadas. 

 Para o falante que quiser se comprometer com a verdade de que a Terra gira ao redor 

do Sol, o seguinte enunciado seria o mais apropriado: “A Terra gira ao redor do Sol.”. 

 Já, em “[Dessas premissas / Por esse raciocínio... conclui-se que] a Terra gira ao 

redor do Sol.”, reforça-se a asserção mostrando que ela resulta de uma dedução correta. 

 Concederemos ao termo modalização essa acepção, proposta por Ilari e Basso (2014).  

Tampouco estamos nos referindo por modo à teoria lógica das modalidades, que 

remonta à passagem do século XVII ao XVIII e consiste em considerar “outros mundos 
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 Estudo dos significados a partir dos significantes que o indicam em um determinado sistema linguístico; 

fundamentado, pois, na polissemia. 
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possíveis”. Estabelecida classicamente pelo filósofo Leibniz, tal teoria estipula que há vários 

graus de verdade. Uma proposição seria (a) contingentemente verdadeira se se alterasse 

conforme o mundo considerado (como em “Estou casada.” e “O Brasil tem 27 unidades 

federativas.”); (b) necessariamente verdadeira quando verdadeira em todos os mundos 

possíveis, tais as tautologias; (c) falsa quando falsa em nosso mundo; (d) possível, se 

verdadeira em pelo menos um mundo possível, ou, ainda; (e) impossível. Assim, do ponto de 

vista lógico, utilizando o critério da possibilidade de interdefinição dos termos, 

tradicionalmente vêm sendo considerados três tipos de modalidades: (i) modalidades aléticas 

ou aristotélicas (do grego, alétheia – em grego antigo, ἀλήθεια – que significa “verdade”), (ii) 

modalidades epistêmicas (do grego episteme (ἐπιστήμη), “conhecimento”, “conhecer”) e (iii) 

modalidades deônticas (do grego deon, “o que é próprio”) (PINA, 2005). 

Por uma questão de coerência, optamos, pois, por bebermos das fontes citadas 

anteriormente (a lógica, a retórica) mas (a) por permanecermos no âmbito da semântica – e da 

pragmática, e, sobretudo, (b) por considerarmos as ações que realizamos linguisticamente por 

meio do (e sobre o) verbo. O primeiro critério justifica-se pelo fato de o estudo da expressão 

linguística das modalidades pressupor, afinal, “alguma consideração dos modelos que os 

lógicos idealizaram, mas se desvincula[r] deles exatamente pelo caráter não-lógico, ou não-

ordenado, das línguas naturais” (NEVES, 2002a). O segundo critério, por sua vez, decorre do 

recorte do presente estudo. Pois, assim como a expressão da categoria semântica de tempo é 

possível por meio (a) do emprego de adjuntos adverbiais; (b) das desinências temporais do 

verbo, e; (c) da incidência de verbos auxiliares temporais (ILARI, 2013), o modo encontra 

formas básicas de expressão (ILARI et al, 2014): (i) no uso de morfemas verbais; (ii) no uso 

de adjuntos; (iii) no uso de auxiliares – denominados morfemas-vocábulos por Castilho 

(2014, p. 438) – e; (iv) no uso de verbos que introduzem sentenças. Reiterando o recorte pelo 

qual optamos para o presente estudo: as quatro categorias semânticas do verbo, codificadas 

pelas desinências e pelas locuções (ou perífrases) verbais, trabalharemos apenas a 

gramaticalização do modo no verbo, ou seja, as formas de expressão (i) e (iii) listadas acima.  

É preciso estarmos atentos, ainda, ao fato de que, além do reagrupamento, conforme a 

tradição gramatical, das morfotaxes – simples e compostas – em três ou mais categorias 

morfológicas de modo (indicativo, subjuntivo, imperativo, optativo, condicional...), o 

assinalamento do modo dispõe, na língua portuguesa, da auxiliação modal, caracterizada por 
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uma estrutura binomial cujo primeiro elemento é a forma flexionada do auxiliante que tem, 

pois, seu paradigma completo (não só com suas formas simples: eu posso, vocês podiam, nós 

poderíamos, etc. ; mas também com suas formas temporais auxiliadas: eu tinha podido, ele 

terá podido, etc.) seguido do infinitivo do verbo auxiliado – ou principal (BENVENISTE, 

1974, p. 188-189) de modo que o auxiliante de modo carrega, por sua vez, uma desinência 

verbal e pode, por conseguinte, codificar mais um valor modal. Afinal, os modos do verbo, 

entendidos como formas de flexão, não 

dão conta de expressar todas as opções disponíveis para um locutor do 

português. Mas em todas essas áreas os modos verbais acabam 

desempenhando algum papel, junto com outros recursos que vão desde o uso 

de outros morfemas que a gramática tradicional classificou como tempo (por 

exemplo, o futuro do pretérito) até um uso abundante da subordinação de 

orações, de adjuntos e de vários tipos de auxiliares e outros operadores 

(ILARI et al, 2014, p. 223-224). 

 

Enfocaremos, entretanto, apenas as desinências e os auxiliantes modais. Afinal, 

segundo Costa (2002, p. 11-15), que segue perspectiva analítica proposta anteriormente por 

Lyons (1970), os discursos linguísticos representam três entidades básicas no seu nível 

semântico, a saber: (i) as entidades de primeira ordem; (ii) as entidades de segunda ordem; e 

(ii) as entidades de terceira ordem. Enquanto as entidades de primeira ordem são compostas 

pelos objetos físicos (humanos, animais e objetos inanimados), cuja caracterização principal é 

a localização na dimensão espacial, as entidades de segunda ordem são aquelas compostas 

pelos estados, processos e eventos, caracterizadas sobretudo pela localização na dimensão 

temporal. Finalmente, as entidades de terceira ordem são aquelas compostas por elementos 

abstratos que não se localizam especificadamente nem temporalmente nem espacialmente, 

como as entidades anteriores. Os dictums e as proposições, às quais pode ser atribuído o valor 

de verdade ou falsidade, são exemplos de entidades de terceira ordem. Assim, para tratarmos 

aqui da categoria semântica de modo no que tange ao verbo, é mister focarmos, 

particularmente, nas entidades de segunda ordem. Isso porque essas entidades compõem-se, 

basicamente, dos acontecimentos, atos, processos, atividades e estados, que são representados 

linguisticamente por meio da classe gramatical do verbo. Nesse sentido, reiteramos que nos 

deteremos nas flexões verbais e na incidência de verbos auxiliares – e deixaremos de lado os 

demais recursos modais apontados por Ilari e Basso (2014) – para discorrer acerca da 

categoria verbal ora em análise. 



 

 

79 

Por fim, outro fator a influir na categoria semântica por ora em análise é o de ato de 

fala. Apontado por Castilho (2014, p. 438), ele acompanharia todo e cada dictum, e caberia ao 

modus evidenciar de qual se trata em cada enunciação.  

Em suma, concebemos o modo verbal como aquela categoria semântica do verbo 

correlacionada (i) à possibilidade de o falante passar do mundo real para um ou mais mundos 

possíveis; (ii) às marcas de diferentes graus de adesão a um dictum, e/ou; (iii) às diferentes 

operações de caráter ilocucional que se podem realizar a partir de um dictum (isto é, os atos 

de fala performativos), mas em todo caso; (iv) às ações que realizamos linguisticamente cujos 

efeitos residem especialmente no nível interpessoal, pois os valores modais constituem 

verdadeiras estratégias retórico-argumentativas. Elas pressupõem uma intencionalidade 

discursiva, não podendo ser isoladas das enunciações em que estão inseridas de tal modo que 

dar: 

uma ordem pode provocar um ato de obediência ou de insubordinação, 

informar correta ou incorretamente nossos interlocutores pode resultar em 

juízos e sanções. Por outro lado, passar do mundo real a mundos fictícios, 

(sic) é tipicamente um modo de avaliar a força de nossas asserções e de 

procurar formas de coerência que nos permitem interagir de maneira mais 

eficaz com nossos interlocutores (ILARI et al, 2014, p. 200).  

 

Por conseguinte, optamos por compreender o modo maiormente como a categoria 

semântica do verbo que expressa a “atitude do falante com relação ao estado de coisas 

relatado” (BAGNO, 2011, p. 547, grifo do autor) ou – melhor – como a categoria semântica 

que “assinala a posição do falante com respeito à relação entre a ação verbal e seu agente ou 

fim” (BECHARA, 2009, p. 213, grifos meus). Pois, o modo não diz respeito apenas à atitude 

do sujeito enunciador; refere-se por vezes à de outras entidades, geralmente sujeito gramatical 

(LONGO et al, 2002, p. 446). Por exemplo, no enunciado “Eles esperam que ela faça toda o 

trabalho sozinha.”, o fato verbal é tido como desejado (assinalado, dentre outros meios, pelo 

emprego da categoria morfológica subjuntivo) não pelo falante mas pela entidade agentiva 

que se encontra na posição sintática de sujeito, nesse caso “eles”. Em suma, ao passo “que as 

opções de tempo nos permitem ancorar deiticamente nossas representações da experiência a 

partir do momento de fala” (ILARI et al, 2014, p. 200), olhar para o modo nos faz perceber a 

a “dimensão tipicamente interpessoal” dos fatos verbais em questão. 

 

** 
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Pelas razões apresentadas acima, decidimos por levarmos em consideração os diversos 

fatores semânticos e pragmáticos que influem no modo, a saber: (i) os vários graus de verdade 

(possibilidade, impossibilidade, necessidade lógica e afins), estudados pela filosofia, sob o 

nome de modalidade, (ii) a força da asserção, também conhecida na linguística sob o nome de 

modalização, e (iii) os atos de fala (locucionários, ilocucionários e/ou perlocucionários). Com 

efeito, análises feitas de um ponto de vista estreito não logram apreender plena e devidamente 

as diversas significações modais operadas sobre os enunciados (ou, neste caso, sobre cada 

dictum). 

Assumindo-se que a flexão verbal (mais precisamente a alternância entre indicativo e 

subjuntivo) depende tanto de restrições semânticas quanto de restrições sintáticas, poder-se-ia 

distinguir o fator sintático dos demais. Entretanto, é preciso não perder de vista que cada 

critério de tipo sintático permanece subordinado a um critério semântico para a seleção do 

modo. Nesse sentido, discriminaremos os diversos contextos sintáticos em que as alternâncias 

de modo podem ocorrer na medida em que detalharemos os fatores semânticos e pragmáticos 

acima arrolados. 

Ainda que levemos em conta (i) as modalidades lógicas, (ii) a modalização e (iii) os 

atos de fala, convém esclarecer que nos valeremos sobremaneira da subcategorização e 

classificação oriunda dos estudos das modalidades
30

 realizadas por linguistas como Neves 

(2002a), Travaglia (1991) e Campos e Xavier (1991). Englobaremos, nesse sentido, os 

variados fatores modais considerados no presente trabalho sob a categorização de 

modalidades emprestada dos estudiosos da língua portuguesa. Tal procedimento possibilitará 

que organizemos e arrolemos devidamente os diversos valores modais possíveis na língua 

portuguesa. Afinal, se não partimos de uma abordagem onomasiológica, que seria o 

arrolamento dos diferentes modos do verbo, entendidos como formas de flexão, aos quais 

                                                           
30 

Apesar de emprestarmos em grande parte a subcategorização operada pelos estudiosos, lançaremos 

sobremaneira mão das noções semânticas associadas a cada classe, que denominaremos – diferente dos linguistas 

em questão, que empregam o termo modalidade - valores modais. A adoção desse terminologia viabiliza 

paralelismo entre, por exemplo, as categorias semânticas de tempo, de aspecto e de modo. Ao passo que 

temporalidade, aspectualidade e modalidade tratam das qualidades do verbo ou, mais precisamente, dos 

mecanismos linguístico-discursivos que se processam no funcionamento efetivo dos verbos (entre outras classes 

gramaticais), valor temporal, aspectual e modal se refere a cada valor semântico permitido na língua portuguesa 

no que tange, respectivamente, a cada categoria. 
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seriam associados os valores modais expressos, é preciso organizar nossa abordagem 

semasiológica de forma coesa e coerente. 

No que tange, pois, às modalidades (ou valores modais), deve-se, antes de mais nada, 

na esteira de Lyons, evidenciar que poderíamos “subdividi-las em um número maior ou 

menor de classes (por exemplo, certeza, probabilidade, possibilidade, ou diversos tipos de 

obrigação e de necessidade mais ou menos fortes, etc.)”31 (1970, p. 236, tradução minha). Em 

decorrência disso, aplicar-se-ia perfeitamente o termo de ‘escala’ à categorização que segue 

abaixo. 

 

2.2.3.1 Modos relacionados à modalidade intersujeitos 

 

Nessa categoria modal, é construída uma relação entre o sujeito enunciador e o sujeito 

do enunciado. Este é pressionado ou autorizado pelo enunciador a realizar o fato verbal 

expresso no predicado (CAMPOS et al, 1991). 

Primeiramente, convém definir os valores modais imperativos como todos aqueles 

nas quais a determinação para realizar a situação é externa a quem deveria, supostamente, 

executá-la. Encaixam-se nessa categoria a obrigação, a permissão, a ordem – tanto positiva 

quanto negativa, a proibição e a prescrição. Enquanto, na obrigação, o “traço que aparece é 

de que o alocutário pretende ou prefere não realizar a situação, apesar da determinação 

exterior a ele (normalmente do locutor) para que a realize” (TRAVAGLIA, 1991, s.p.); na 

permissão, o locutor determina a possibilidade da realização desejada pelo alocutário, e; na 

proibição, o alocutário explicitou sua intenção de realizar a situação e seu empenho neste 

sentido mas o locutor se opõe à mesma. Diferentemente dessas três modalidades, a ordem 

é neutra quanto à postura anterior do alocutário, isto é, não há em sua 

definição nenhum traço quanto à atitude do alocutário sobre a realização da 

situação, o que se tem é apenas a determinação pelo locutor de que o 

alocutário (que pode incluir o locutor) realize (ordem positiva) ou não 

(ordem negativa) a situação (idem, ibidem). 

                                                           
31

 « J’ai employé le terme d’ « échelle » pour ces diverses modalités parce qu’on peut les subdiviser en un 

nombre plus ou moins grand de classes (par exemple, certitude, probabilité, possibilité, ou divers types 

d’obligation et de nécessité plus ou moins fortes, etc.) » (LYONS, 1970, p. 236). 
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Por sua vez, o traço distintivo da prescrição é a autoridade concedida a si mesmo pelo 

locutor, que “determina a realização de situações por se ver e se apresentar como sabendo 

mais do que o alocutário” (idem, ibidem). O verbo obrigar, seguido de infinitivo introduzido 

pela preposição a, assinala perfeita e claramente tal valor modal. Todavia, no que tange ao 

verbo obrigar, como é de fácil constatação na seguinte citação de Mario Quintana: “É uma 

barbaridade o que a gente tem de lutar com as palavras, para obrigar as palavras a dizerem o 

que a gente quer.”, trata-se de um verbo pleno ainda em processo de gramaticalização. 

A categoria morfológica denominada imperativo sendo tradicionalmente descrita 

como aquela “em que o falante emite uma ordem, um comando, uma exortação, um pedido, 

etc” (BAGNO, 2011, p. 566) ou aquele que se refere “a um ato que se exige do agente” 

(BECHARA, 2009, p. 222), poder-se-ia conceber uma equivalência entre a categoria 

morfológica imperativo e a categoria modal imperativo. No entanto, essa associação entre as 

duas acepções de modo é apenas aparente porque, como veremos adiante, as flexões do 

imperativo não são os únicos morfemas codificadores dessas noções semânticas; assim como 

à conjugação no imperativo e à incidência de auxiliares, pode-se recorrer às formas 

subjuntivas para exprimir as noções modais imperativas. Além dessas desinências verbais, o 

futuro do pretérito pode valer como recurso de polidez (“A senhora faria o favor de...?”) e é, 

portanto, largamente empregado quando se está diante de valores modais imperativos como os 

de ordem e de prescrição. 

 As formas do imperativo dividem-se, a priori, em afirmativo (para expressar os 

valores modais de obrigação e de prescrição, por exemplo) e negativo (como nos casos em 

que há proibição). Essa flexão só teria “formas próprias para as segundas pessoas; as pessoas 

que faltam são supridas pelos correspondentes do presente do subjuntivo” (BECHARA, 2009, 

p. 237). Todavia, apegando-se a uma descrição exaustiva dos usos de tu e de vós, “[a tradição 

gramatical da língua portuguesa] e os materiais didáticos que insistem em se pautar nela 

apresentam um quadro de formação do imperativo que não corresponde em nada à realidade 

do PB falado e escrito nos dias de hoje” (BAGNO, 2011, p. 566). Ainda que esse tópico seja 

sobremaneira pertinente, não adentraremos na questão verbal das pessoas (acerca dos 

pronomes tu, vós, você e vocês), em razão de não caber nos limites do presente estudo. 

Diferentemente, o uso das formas do subjuntivo onde, conforme as regras das gramáticas 

normativas, espera-se o imperativo é um fenômeno interessante a ser pontuado. 
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Conforme Bechara (2009, p. 237), as “terceiras pessoas do imperativo se referem a 

vocês(s) e não a ele(s). Também não se usa o imperativo nas orações negativas; neste caso 

empregam-se as formas correspondentes do presente do subjuntivo”. Mas, curiosamente, essa 

substituição ocorre com muito mais frequência, justamente, em muitas das áreas do Brasil 

onde é seguido o preceito do uso do tu – como no Pará e no Maranhão – e se concentra nas 

regiões Norte e Nordeste (BAGNO, 2011, p. 567). Outrossim, enquanto a regra tradicional 

estipula que o imperativo afirmativo da segunda pessoa se obtém com a supressão do –s final 

da conjugação do presente do indicativo e que, ao se valer do pronome você para se referir a 

seu interlocutor, deve-se empregar a forma da 3
a
 pessoa do singular do presente do 

subjuntivo, “nas regiões onde se usa amplamente o você, a forma do imperativo mais 

frequente é justamente a que, supostamente, deveria corresponder ao uso de tu” (idem, ibidem, 

p. 568). Tais tendências concorrem pois para uma quase nula obediência à norma prescrita 

nos livros didáticos de português. 

 

TABELA 6 – QUADRO RECAPITULATIVO DAS DESINÊNCIAS VERBAIS EMPREGADAS PARA 

EXPRESSAR VALORES MODAIS RELACIONADOS À MODALIDADE IMPERATIVA 

 Atos de fala Sintaxe Exemplos 

Im
p
er

at
iv

o
 

ordem, 

pedido 

nas imperativas 

afirmativas 

“Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. 

Sem caminho marcado. Tu és o de todos os 

caminhos.” (C. Meireles) 

S
u
b
ju

n
ti

v
o
 

quando é seguido o 

preceito do uso do tu 

“Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. 

Sem caminho marcado. [...]” (C. Meireles) 

com as formas dos 

verbos ser e estar 

“Ser bonita não interessa. Seja 

interessante!” (N. Rodrigues) 

ordem 

negativa e 

proibição 

nas imperativas 

negativas  

“Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. 

Sem caminho marcado. Tu és o de todos os 

caminhos.” (C. Meireles) 

C
o
n
d
i-

ci
o
n
al

 

pedido com 

polidez 

o falante evita se 

comprometer e impor 

uma ação sobre o 

ouvinte 

Você me faria um favor? 
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Por seu turno, os valores modais deônticos estão fortemente ligadas à moral, ao 

tratado dos deveres e às normas de conduta posto que preocupadas com a necessidade ou 

possibilidade de atos realizados por agentes moralmente responsáveis. Enquanto que, para 

Neves (2002, p. 180), a “modalização deôntica está relacionada aos valores de permissão, 

obrigação e volição”, para Travaglia (1991), pode-se distingui-la da modalização volitiva e 

abstrair dela uma bipartição. Operaremos com o par distintivo: obrigatoriedade-

permissibilidade (também denominável facultatividade). Ainda que a obrigatoriedade e a 

permissibilidade sejam procedentes, ou derivadas, de alguma fonte ou causa externa – tal 

como (i) uma pessoa ou instituição para cuja autoridade a entidade se submete; (ii) um corpo 

de princípios morais ou legais mais ou menos explicitamente formulados, e; (iii) uma 

compulsão interna – (e estão, portanto, correlacionadas a atos de fala tais as prescrições 

morais), elas são apresentadas, diferentemente das modalidades imperativas, como intrínsecas 

às situações (TRAVAGLIA, 1991). Tais modalidades são codificadas mais usualmente por 

intermédio de auxilares modais como (a) haver de ou ter de32 (“Afinal, há é que ter paciência, 

dar tempo ao tempo, já devíamos ter aprendido, e de uma vez para sempre, que o destino tem 

de fazer muitos rodeios para chegar a qualquer parte.” – Guimarães Rosa); (b) dever (“A 

cada um de nós, só é dada uma pequena dose de loucura. E você não deve perdê-la.” – Robin 

Williams); (c) poder, ou ainda; (d) precisar (“...Quando alguém encontrar seu caminho, não 

pode ter medo. Precisa ter coragem suficiente para dar passos errados. As decepções, as 

derrotas, o desânimo são as ferramentas que Deus utiliza para mostrar a estrada.” – Paulo 

Coelho) seguidos de infinitivo. Ao passo que os auxiliares haver (de), ter (de), dever e 

precisar expressam obrigatoriedade, o auxiliante poder codifica facultatividade (ou 

permissibilidade).  

Além de recorrer aos auxiliantes modais, o valor modal deôntico de obrigatoriedade 

pode igualmente ser assinalado por meio do futuro do indicativo (denominado por vezes de 

futuro volitivo), como em “Não matarás.” (preceito encontrado no Êxodo, referente aos Dez 

Mandamentos) com força de asserção sobremaneira peremptória.  

 

  

                                                           
32

 Usa-se mais modernamente “ter que” ou “haver que” em vez de “ter/haver de”. 
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2.2.3.2 Modos relacionados à modalidade apreciativa 

 

Essa modalidade, cuja conceituação é emprestada de Campos e Xavier (1991) é 

subdividida aqui em dois agrupamentos, a saber: o dos valores modais volitivos e o dos 

avaliativos. 

No que tange as valores modais volitivos, conforme Travaglia (1991, s.p.), “a 

‘determinação’ de realização da situação é interior ao locutor, originada em sua vontade, 

desejo, portanto em sua emotividade ou em elementos profundos da psique que cabe mais à 

psicanálise determinar”. Apesar de discordar da atribuição exclusiva da emotividade ao 

locutor, concordamos com a parte que se refere à “determinação de realização da situação”. 

interior”. Logo, conceituamos, os modos volitivos como aqueles que determinam a realização 

da situação como (não apenas, mas sobretudo) interior a determinada entidade (seja ela 

explícita ou implícita). 33 

É frequentemente assinalada pelo emprego dos auxiliares modais querer e desejar, 

seguidos de infinitivo, mas também pode ser codificada pelo verbo pretender ou haver (de). 

Enquanto os dois pimeiros assinalam aquilo que poderíamos chamar de volição 

(propriamente dita), os dois últimos expressam a intenção. O ato de fala mais usual é o 

pedido mas pode ser igualmente atribuído aos votos – como os de felicidade por ocasião de 

um casamento, de um aniversário ou das festividades de fim de ano (como Natal e Ano 

Novo). Nesses casos, Travaglia trabalha com a terminologia optação; porém, nos valeremos 

de tal nomenclatura para outros fins, facilmente apreensíveis de um ponto de vista sintático, 

como pode ser visto na tabela abaixo:  

  

                                                           
33

 Lyons (1970, p. 236) sublinhou o fato de que há afinidade entre as frases imperativas e as modalidades 

volitivas (aos quais acrescentamos os modos imperativos), de um lado, e entre as frases interrogativas e as 

modalidades aléticas, de outro; ainda que a frase manifestamente interrogativa como “Você pode vir aqui?” (sem 

adentrar nas diferentes entonações possíveis) possa ser equivalente semanticamente à frase imperativa “Venha 

aqui!”. 
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TABELA 7 - QUADRO RECAPITULATIVO DAS DESINÊNCIAS VERBAIS EMPREGADAS PARA 

EXPRESSAR VALORES MODAIS RELACIONADOS À MODALIDADE VOLITIVA 
 Valor 

modal 
Sintaxe/cotexto Exemplos 

S
u
b
ju

n
ti

v
o
 

volição 

nas orações principais e 

nas subordinadas 

substantivas 

“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a 

liberdade seja a nossa própria substância.” 

(Beauvoir) 

optação 
nas orações adjetivas 

que exprimem fim 

“É sobretudo na solidão que se sente a vantagem de 

viver com alguém que saiba pensar.” (Rousseau) 

inten-

ção 

nas orações adverbiais 

causais de para/a fim 

de que 

“Alguns casamentos são feitos a fim de que o 

tribunal de divórcios não se mantenha ocioso.” 

(Wilde) 

 

Outro grupo de valores modais relacionados à modalidade apreciativa é, como 

apontado acima, o dos valores modais avaliativos. Ao contrário dos volitivos, esses referem-

se a fatos verbais independentes da emotividade do locutor (ou outra entidade). São eles o 

consentimento, a aprovação, a admiração, a surpresa, o contentamento, a justiça, etc. como 

em “Foi bom que o Gil tenha plantado uma árvore.”, “É bom que o Gil esteja a plantar uma 

árvore.” e “Ela lamenta que o João tenha perdido a corrida.”, exemplos retirados de Campos 

e Xavier (1991). Ainda que tenhamos traçado outro recorte para a categoria semântica de 

modo que aquele proposto por ambas as teóricas, lancemos mão aqui do conceito oferecido 

por elas para a modalidade apreciativa como um todo, mas atribuindo-o exclusivamente aos 

valores modais avaliativos: os “enunciados marcam a construção de um juízo de valor, de 

uma apreciação, sobre uma relação predicativa já constituída e validada” (1991). Outrossim, 

distanciamo-nos das autoras também a partir do momento em que excluimos o complemento 

“ou validável” do conceito acima retranscrito.  

Assim, concebemos que em “Seria bom que o Gil plantasse uma árvore.” – para os 

quais não podemos dizer que a validação da relação predicativa constitui um pré-construído, 

isto é, nos quais não há o mínimo valor assertivo da relação predicativa – estamos diante de 

valores modais volitivos, onde a modalidade apreciativa incide sobre a validabilidade dessa 

relação predicativa. 

De modo geral, no que diz respeito à ocorrência das categorias morfológicas de modo, 

pode-se afirmar que, ao passo que o modo indicativo marca a validação ou não-validação da 
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relação predicativa, isto é, a construção de um valor de asserção estrita (ou assunção total), o 

modo subjuntivo marca que a relação predicativa não foi validada nem não-validada. Pode ter 

sido construída como validável ou não-validável (desejo que eles cheguem, duvido que eles 

cheguem), mas pode também ter havido validação (ou não-validação) dessa relação 

predicativa – isto é, construção de um valor de asserção estrita, isto é, do domínio do certo – 

mas isso numa situação de enunciação distinta do enunciado. Essa asserção, no enunciado em 

questão, constitui um pré-construído: 

TABELA 8 - QUADRO RECAPITULATIVO DAS DESINÊNCIAS VERBAIS EMPREGADAS PARA 

EXPRESSAR VALORES MODAIS RELACIONADOS À MODALIDADE AVALIATIVA 

 Atos de fala Exemplos 

S
u
b
ju

n
ti

v
o
 

avaliação positiva de um fato 
* Foi bom que o Gil tenha plantado uma árvore. 

* É bom que o Gil esteja a plantar uma árvore. 

avaliação negativa de um fato * Ela lamenta que o João tenha perdido a corrida. 

 

2.2.3.3 Modos relacionados à modalidade alética 

 

Diz Neves (2002, p. 179) que as expressões mais estritamente aléticas, numa língua 

natural, são as da capacidade (física, moral ou intelectual). Entretanto, como expusemos 

acima, consideramos os fatores morais como próprios da modalidade deôntica e, por esse 

motivo, manteremos apenas a capacidade física e intelectual como expressão alética. Aliás, 

para Lyons (1977 apud NEVES, 2002, p. 179), “sua relação é com o mundo ontológico” e 

não deontológico, como o que diz respeito à moral. De modo geral, pode-se resumir da 

seguinte forma: as “modalidades aléticas referem-se ao fato de o locutor ver a realização 

como algo possível, viável ou não (possibilidade – ou impossibilidade) ou necessário, ou seja, 

como algo essencial, indispensável, inevitável (necessidade)” (TRAVAGLIA, 1991, s.p.). A 

modalidade alética refere-se, pois, à filosofia lógica de Leibniz com seus vários graus de 

verdade: tais como necessidade, (im)possibilidade e contingência lógica. Enquanto a 

necessidade pode ser expressa, por exemplo, pelos auxiliares precisar ou ter de/que seguidos 

de infinitivo (como em “Muitas vezes precisa ser assim [...] quando as coisas correm perigo: 

alguém tem de desistir delas, perdê-las, para que outros possam tê-las.” – J. R. R. Tolkien), a 

possibilidade tem como recurso a perífrase verbal poder + infinitivo; e a impossibilidade, a 
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locução não poder + infinitivo (como em “Este país não pode dar certo. Aqui prostituta se 

apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita” – Tim Maia): 

TABELA 9 – QUADRO RECAPITULATIVO DAS DESINÊNCIAS VERBAIS EMPREGADAS PARA 

EXPRESSAR VALORES MODAIS RELACIONADOS À MODALIDADE ALÉTICA 

 Valores modais Sintaxe Exemplos 

in
d
ic

at
iv

o
  

possibilidade 

após o verbo da condicional de -se no 

presente do indicativo 
Se você insiste, eu conto. 

após o verbo da condicional de -se no 

futuro do subjuntivo 
Se você insistir, eu conto. 

após o verbo da condicional de -se no 

imperfeito do subjuntivo 

Se você insistisse, eu 

contava. 

 

2.2.3.4 Modos relacionados à modalidade epistêmica 

 

Não raramente, as modalidades aléticas aparecem combinadas às epistêmicas 

(TRAVAGLIA, 1991, s.p.), que envolveriam basicamente o “julgamento humano do que é 

provável acontecer” (Quirk apud NEVES, 2002, p. 180) ou “a crença do locutor na verdade 

do que diz, no momento da enunciação” (TRAVAGLIA, 1991, s.p.). Tendo a ver, portanto, 

com o “comprometimento do falante a respeito do status factual do que ele está dizendo” 

(LYONS, 1970, p. p, 236, grifo meu), tal tipo de modalidade se subdive em certeza – 

modalidade do saber – e probabilidade – modalidade do crer (idem, ibidem). Geralmente, 

aponta-se como uma manifestação típica da modalidade epistêmica o caso dos verbos 

auxiliares modais, como poder seguido de infinitivo. No entanto, por concebermos esse 

auxiliante codificador igualmente de valores modais aléticos, preferiremos aqui sublinhar o 

verbo dever como auxiliar modal epistêmico, por assinalar, de forma mais evidente, os 

valores semânticos de probabilidade ou plausibilidade: 

TABELA 10 – QUADRO RECAPITULATIVO DA ESCALA DE VALORES ASSERTIVOS DE CAMPOS E 

XAVIER (1991) 

Pólo Domínio Valor modal Exemplos 

+ certo Asserção estrita 
* O Gil plantou uma árvore. (positiva) 

* O Gil não plantou uma árvore. (negativa) 

- 
quase-

certo 
Assunção parcial * O Gil deve ter plantado uma árvore. 



 

 

89 

não-certo Assunção nula 

* Acho que o Gil plantou uma árvore. 

* Talvez o Gil tenha plantado uma árvore. 

* O Gil pode ter (ou não ter) plantado uma árvore. 

 

Conforme Bagno (2011, p. 560), o modo indicativo – também chamado evidencial ou 

declarativo – “incide diretamente sobre a realidade empírica do estado de coisas; com ele 

produz-se declarações factuais e crenças positivas”, diferentes de hesitações ou dúvidas. 

Razão pela qual é não raramente visto como o modo não marcado. Referindo-se, pois, a fatos 

tidos como verossímeis (BECHARA, 2009, p. 221) ou para com os quais “o falante tem a 

suspeita como coisa certa, ou nela acredita” (idem, ibidem, p. 281), ele ocorre em todas as 

línguas (BAGNO, 2011, p. 560). Da mesma forma concebe o modo – gramatical – indicativo 

Castilho (2014, p. 438), para quem, ao passo que, do “ponto de vista sintático, o indicativo 

predomina nas sentenças simples, asseverativas e interrogativas”, do ponto de vista 

semântico, ele expressa “uma avaliação do dictum como um estado de coisas real, 

verdadeiro”. Contudo, ambos os futuros do indicativo codificam diferentemente os valores 

modais dos conteúdos verbais: ao passo que o futuro do presente e a locução com o verbo 

modal no presente marcam o fato verbal como dubitativo, incerto, aproximativo, simples 

possibilidade ou asseveração modesta (BECHARA, 2009, p. 279) (e simultâneo ao momento 

da enunciação), como em “Quem estará acordado a esta hora?” (com os mesmos valores 

modal e temporal que “Quem pode estar acordado a esta hora?”), o futuro do pretérito 

relaciona o fato verbal a um universo hipotético (“Se seus credores lhe pagassem o que lhe 

devem, ele ficaria/podia ficar rico”). Da mesma forma, ao prevalecer sua função modal, a 

desinência verbal do denominado futuro do presente carregada pelo auxiliante ter expressa 

atitude de cisma ou dúvida, mas, por seu turno, relativo a um fato concluído no momento de 

fala (“Quem terá escrito essa carta?” e “Nem quero pensar no que as crianças terão feito com 

a pobre tartaruga.”). Tal forma composta encontra sua paráfrase na locução poder + “ter” + 

particípio. Logo, deve-se concordar com Ilari e Basso, conforme quem “a correspondência 

‘indicativo para expressão da realidade’ e ‘subjuntivo para a expressão da irrealidade’ não é 

categórica” (2014, p. 219). Pois, ainda que consideremos a flexão denominada futuro do 

pretérito modo condicional, ainda teremos o futuro do presente como codificador de valores 

modais tais a cisma e a dúvida.  
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Além disso, vale notar que o futuro do presente / condicional pode igualmente valer 

como recurso de atenuação de certeza (“Eu diria que...”), sobremaneira nos casos do chamado 

“condicional jornalístico”, no qual o falante não responde pessoalmente pela verdade do 

dictum. Para exprimir hipótese ou probabilidade remota, emprega-se o pretérito imperfeito do 

subjuntivo (como em “A criança talvez tivesse, à época, pouco mais de dois anos” e “Se eu 

ganhasse na loteria...”). 

Segundo Bechara (2009, p. 281), ocorre o subjuntivo nas orações subordinadas 

substantivas, depois dos verbos de modalidades epistêmicas como duvidar, suspeitar, 

desconfiar e nomes cognatos (dúvida, duvidoso, [...], etc.) quando empregados 

afirmativamente, isto é, quando se trata de dúvida, suspeita ou desconfiança reais. Soma-se a 

esses alguns dos verbos de atitude proposicional, que 

implicam que a proposição que lhes serve de argumento é falsa, ou tem que 

ser avaliada num mundo diferente do real (por exemplo como imaginar, [...], 

que criam mundos à parte correspondentes às fantasias [...]) (ILARI et al, 

2014, p. 219, grifo dos autores). 

 

De modo geral, há correlação entre as formas verbais e as categorias semânticas nas 

orações condicionais. O verbo das condicionais de -se do português falado admite distintas 

desinências verbais. As mais comuns são: o presente do indicativo, o futuro do subjuntivo e o 

pretérito imperfeito do subjuntivo, como observado em: (a) “Se você insiste, eu conto.” 

(presente do indicativo); (b) “Se você insistir, eu conto.” (futuro do subjuntivo), e; (c) 

imperfeito do subjuntivo “Se você insistisse, eu contava.” (pretérito imperfeito do subjuntivo). 

Tradicionalmente estas formas têm sido correlacionadas a três modalidades epistêmicas: (a) 

realis, (b) potentialis e (c) irrealis, tendo em vista que pode-se obter frases gramaticais 

substituindo a conjunção se do primeiro exemplo por já que e a conjunção se da sentença (b) e 

pelas locuções por acaso e sempre que. Com efeito, a realis se apresenta exclusivamente no 

presente do indicativo e a irrealis no pretérito imperfeito do subjuntivo:  
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TABELA 11 – QUADRO RECAPITULATIVO DAS DESINÊNCIAS VERBAIS EMPREGADAS PARA 

EXPRESSAR VALORES MODAIS RELACIONADOS À MODALIDADE EPISTÊMICA 

 
Força de 

asserção 
Atos de fala Sintaxe Exemplos 

In
d
ic

at
iv

o
 

certeza /  

convicção 

asserção, declaração 

factual, crença positiva 
- 

A Terra gira em torno 

do Sol. 

promessa e demais atos de 

fala dependentes do uso 

de performativos 

- 
Farei o que me 

pediste. 

incerteza, ideia 

aproximada ou 

simples 

possibilidade  

- 
uso do futuro 

do presente 

Será? 

Quem estará 

acordado a esta 

hora? 

realis 
pressuposição da 

afirmação do dictum 

após o -se (ou 

já que) 

Se você insiste, eu 

conto. 

S
u
b
ju

n
ti

v
o
 

potentialis : 

probabilidade / 

plausibilidade 

não há pressuposição nem 

da realidade nem da não-

realidade do dictum  

após o -se (ou 

por acaso, 

sempre que) 

Se você insistir, eu 

conto. 

irrealis : 

possibilidade 

remota 

pressuposição da negação 

do 

dictum 

após o -se 
Se você insistisse, eu 

contava. 

certeza negação do dictum após o -se 

Se você tivesse 

insistido, eu teria 

contado. 

S
u
b
ju

n
ti

v
o
 

- 
negação da verdade de 

uma razão 

nas orações 

adverbiais 

causais de não 

porque, não 

(ou nem) 

“As leis conservam o 

crédito não porque 

sejam justas, mas 

porque são leis.” 

(Montesquieu) 

C
o
n
d
ic

io
n
al

 

o falante não 

responde pela 

verdade do 

dictum 

citação do discurso de 

outrem 
- 

“Dirceu teria dito que 

está no mesmo saco 

que Lula e Dilma” 

(Exame.com34) 

 

Em suma, uma das principais dificuldades enfrentadas no estudo do modo verbal é a 

tendência que as línguas naturais têm de valer-se dos mesmos meios linguísticos para 

exprimir diversas noções semânticas – das quais o modo é uma – e a tendência reversa: o fato 

                                                           
34

 http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dirceu-teria-dito-que-esta-no-mesmo-saco-que-lula-e-dilma 
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de que muitos meios são empregados visando aos mesmos fins. Atestando tanto o 

imbricamento dos usos quanto a sobreposição das formas, estão os quadros acima. 

  

 

2.2.4 Voz verbal 

 

Para Benveniste (1966) é preciso considerar devidamente a importância e a situação 

dessa categoria semântica dentre as que se expressam por meio do verbo posto que, 

diferentemente do que acontece com a temporalização, a aspectualização e a modalização 

verbais, toda forma verbal finita pertence necessariamente a uma das suas opções, também 

denominadas diáteses: assim, “o acesso a tipos alternativos de construções de voz é uma 

prerrogativa do falante ao elaborar seu discurso” (CAMACHO, 2006, p. 173). 

Segundo Bagno, a voz seria, basicamente, a expressão do “papel dos participantes no 

estado de coisas relatado” (2011, p. 547, grifos meu e do autor). Contudo, as noções de 

perspectiva e de orientação se revelam muito próximas dessa conceituação, o 

estabelecimento da perspectiva sendo uma “função” do verbo que afeta os tipos de 

participação “que têm na ação os referentes dos sintagmas nominais que acompanham o 

verbo” (ILARI et al, 2014, p. 66), como em “José bateu em Pedro.” e “Pedro apanhou de 

José.”. Assim, não apenas uma relação sintática (sujeito, complemento, adjunto) mas também 

uma relação semântica é travada entre o verbo e os demais constituintes, de modo que cada 

constituinte desempenha na oração um papel semântico (ou temático). São eles as categorias 

concebidas mentalmente que aplicamos às entidades designadas pelos termos componentes do 

enunciado (agente, paciente, instrumento, situação, direção, origem, causa, meio, atributo, 

identidade, beneficiário, entre outros). Tal proximidade conceitual entre perspectiva e voz é 

pois altamente motivada, sobretudo uma vez que – como veremos a seguir – a 

perspectivização se revela um fator sobremaneira influente na seleção entre as diversas 

alternativas disponíveis de construção de diátese. 

Para Bechara (2009, p. 213), a voz seria a determinação da relação entre o 

acontecimento comunicado e seus participantes. Dessa forma, enfocando-se ainda a 

semântica, teríamos, fundamentalmente, (i) a voz ativa caracterizada pelo fato de o primeiro 

participante lógico, o sujeito, ser agente do acontecimento comunicado; (ii) a voz passiva 
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marcada pelo sujeito ser objeto do acontecer, e; (iii) a voz média (incluída a forma 

reflexiva)
35

 assinalável pelo sujeito ser agente e objeto ao mesmo tempo. Todavia, estado de 

coisas relatado e acontecimento comunicado não sendo aplicáveis para se referir exata e 

diretamente aos fatos/situações verbais (ações, processos, estados, etc.) e levando, portanto, 

também, a confundir voz, perspectiva e orientação, preferimos o conceito oferecido por 

Camacho (2002, p. 227), que, por voz (genus verbi, diátese) entende: “a forma que o 

predicado verbal assume para representar sua relação com o argumento na função de sujeito”.  

Afinal, além do cuidado para não confundir voz, perspectiva e orientação, é preciso, 

segundo o próprio Bechara (2009), ter cautela de modo a não confundir voz passiva e 

passividade. Para o autor, voz “é a forma especial em que se apresenta o verbo para indicar 

que a pessoa recebe a ação” (idem, ibidem, p. 222, grifo meu) enquanto passividade “é o fato 

de a pessoa receber a ação verbal” (idem, ibidem). Não manteremos a conceituação do 

gramático português mas ficaremos com o exemplo fornecido por Bechara para ilustrar que, 

além da voz passiva, a voz ativa pode igualmente traduzir passividade: “Os criminosos 

recebem o merecido castigo” (idem, ibidem).  

Entedemos por voz principalmente a forma sintática – distinguindo-se, pois, das 

demais categorias semânticas do verbo, codificadas morfologicamente – que o predicado 

assume para colocar em evidência ora este, ora aquele participante do fato verbal expresso 

pelo verbo, atribuindo, nesse processo, um papel semântico (ou temático) ao respectivo 

sujeito. Esse conceito – mais abrangente que os tradicionais – engloba todas as construções de 

voz possíveis, não se limitando às prototípicas. Afinal é importante perceber que a categoria 

semântica de voz diz respeito também às sentenças cujos lugares de sujeito não são 

preenchidos por agentes e mas por experienciadores (como em “Maria temia o gato.”). Ora, 

os conceitos tradicionais, ilustrados na citação de Bechara, supramencionada, apresentam 

como problema a persistência em trabalhar com as noções de ação praticada e ação recebida 

(ou efeitos sofridos). Tal conceituação permite, assim, evitar enganos no alunado como a ideia 

de que se poderia gerar oração passiva, a partir de uma construção ativa, por meio de um regra 

transformacional, bastando que o participante no papel de alvo ou afetado (como “o espelho” 

em “João atirou contra o espelho.”) ocupe a posição sintática de sujeito. 

                                                           
35

 Convém notar que Bechara ora fala em voz média (2009, p. 213) – da qual a reflexiva faria parte – ora opõe a 

voz reflexiva (idem, ibidem, p. 222), à voz ativa e à passiva – constituindo-se, dessa forma, como categoria 

plena, dentro da tríade. 
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Outra vantagem apresentada pelo conceito por nós adotado é evidenciar que a 

categoria semântica de voz “tem a ver com a maneira como, ao construir nossas sentenças, 

controlamos o fluxo das informações que pretendemos passar a nossos interlocutores” (ILARI 

et al, 2014, p. 227). Em decorrência da íntima interação da questão da distribuição dos papéis 

temáticos pelas posições sintáticas (de sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc.) com outros 

fenômenos, de caráter textual e discursivo, preferimos não nos deter numa apresentação das 

variadas construções de voz que levasse em consideração apenas fatores semânticos e 

sintáticos mas, sim, trabalhar com análises multifatoriais. Assim, segundo o especialista 

Givón, que Camacho resume concisamente na sua seção da Gramática do Português falado:  

[...] a voz verbal representa um grande número de valores e de possibilidades 

correspondentes de expressão que [...] envolvem três domínios funcionais: 

(a) topicalidade: atribui-se a função de tópico a um argumento [...]; (b) 

impessoalidade: [é possível suprimir] a identidade/presença do argumento 

agente, geralmente o sujeito expresso da sentença ativa; (c) detransitividade: 

a construção de voz [não-ativa] é semanticamente [...] menos transitiva, mais 

estativa que a construção ativa correspondente (2002, p. 229, grifos do 

autor). 

 

Outro fator semântico-pragmático de seleção entre as diversas alternativas disponíveis 

de construção de diátese que trataremos aqui é a noção de perspectiva, também chamada 

orientação. Primeiramente, a perspectivização pode ser vista como um fenômeno imbuído de 

dois fatores, a saber: (i) o fluxo de atenção, “que se relaciona à sequência natural do evento, 

tal como visto do ponto de vista de um observador não-participante” (CAMACHO, 2002, p. 

232), e; (ii) o ponto de vista, “que tipicamente é o do falante, de cuja perspectiva o evento é 

visto ou descrito. Tudo depende, aqui, de qual participante parece ser ao falante o mais 

próximo e o mais significativo” (idem, ibidem). Por exemplo, se um dos participantes do ato 

de fala (1ª e/ou 2ª pessoas, isto é, o enunciador e/ou o enunciatário) é também um participante 

do evento relatado, “o ponto de vista mais natural para a sentença é o da pessoa do discurso” 

(idem, ibidem). Pode-se, assim, constatar que o ponto de vista está fortemente relacionado a 

um valor fundamentalmente dêitico, decorrente da correlação de pessoalidade 

(BENVENISTE, 1966) e depende fortemente dos efeitos de uma hierarquia de empatia, 

também denominada hierarquia de pessoa/animacidade. 

Em suma, de um ponto de vista funcional, as diversas construções de voz – com suas 

respectivas configurações estruturais, derivadas de alguma caracterização prototípica a partir 
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da qual ganham cada uma contornos próprios – exercem uma diversidade de valores 

semântico-oracionais e pragmático-discursivos, codificados na sintaxe. Assim sendo, 

compartilhamos (i) do princípio de que estruturas não são isoladas, mas tendem a apresentar 

similaridades parciais entre si e (ii) da consequente visão escalar e não discreta da linguagem 

– adotada por linguistas de diversas tendências. 

Desta forma, pelas razões acima expostas, nossa interpretação das construções de voz 

adotará tanto uma perspectiva pragmática quanto uma perspectiva semântica: aquela tomará 

como parâmetro a relativa topicalidade do agente e do paciente (tal como proposto por Givón 

no artigo intitulado Typology and functional domains); enquanto essa, o grau de distintividade 

dos participantes no evento transitivo (com base na proposta de Kemmer em Middle voice, 

transitivity and the elaboration of events). 

Reconhece-se, tradicional e comumente, a existência de três construções principais de 

voz em português: a ativa, a passiva e a impessoal. Consideramos, para efeitos de síntese, 

quatro vozes verbais: a ativa, a passiva, a reflexiva e a medial. Pois, embora seja 

compreensível uma tripartição, que considere a reflexiva como um tipo de medial, o 

português dispõe de um conjunto de predicados, formalmente identificados pelo uso 

anafórico e não-correferencial do pronome se, em que se sustenta a noção de diátese medial 

não reflexiva (como as mediais expletiva e dinâmica, que veremos a seguir). Camacho (2003), 

por exemplo, forneceu muitas evidências formais, semânticas e tipológicas para postular uma 

distinção entre construções médias e reflexivo-recíprocas. Tais evidências serão retomadas no 

presente estudo, mais adiante. Cada uma dessas vozes verbais (categorias semânticas verbais) 

se concretiza sob a forma de uma ou mais construções sintáticas. 

 

2.2.4.1 Construções de voz ativa e de voz passiva 

 

Segundo Camacho (2002, p. 227), Joaquim Mattoso Câmara Jr. afirmou em seu 

Dicionário de Linguística e Gramática que  

a construção mais básica ou primária de representação da relação sujeito-

verbo é a voz ativa, denominação que procede do fato de ser o evento 

tratado como uma ação, ou atividade de determinada entidade, representada 

pelo sujeito, de quem pelo menos parte o processo na representação 

linguística. 
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Diferentemente, a grande maioria das construções passivas e impessoais ocorre com 

verbos de ação [+dinâmico, -controlado].  

De um lado, a construção de voz passiva, também chamada analítica, é constituída 

por um verbo auxiliar – em qualquer um de seus tempos verbais – e um particípio passado, 

seguido ou não de um sintagma preposicional agentivo, complemento facultativo à 

predicação. O auxiliar de voz típico é o verbo ser, mas alguns estudiosos como BECHARA 

(2009, p. 222) acrescentam as formas estar + particípio e ficar + particípio. Pode-se dizer que 

temos por intermédio de cada um destes três auxiliares, voz passiva de ação, de estado e de 

mudança de estado, como, respectivamente, em: (a) O telescópio foi construído em cinco 

anos; (b) O Iraque está cercado pelas tropas ocidentais, e; (c) A atriz ficou rodeada de fãs 

(TRAVAGLIA, 1991, s.p.). Partindo-se da constatação de que uma oração passiva é uma 

paráfrase da ativa (PONTES, 1973, p. 54), vale observar que a auxiliação de diátese (isto é, a 

geração de orações passivas, a partir de construções ativas, por meio de um regra 

transformacional onde incidem auxiliares) é subordinada à auxiliação temporal. Nessa 

conformidade e, aplicando aos três verbos auxiliares do português brasileiro 

supramencionados a análise operada por Benveniste (1974, p. 187), teremos que a todos os 

tempos simples (não auxiliados) da ativa correspondem, na voz passiva, tempos compostos 

com a forma dos auxiliantes de voz ser, estar ou ficar e a todos os tempos compostos da ativa, 

com a forma simples dos auxiliantes temporais ter ou haver correspondem, na voz passiva, 

tempos compostos com o auxiliante de voz ter sido, ter estado e ter ficado. 

Por fim, é válido anotar que a demoção sintática do sintagma preposicional agentivo, 

embora facultativa, é estatisticamente preferida (CAMACHO, 2002), sugerindo que a escolha 

por tal construção de voz deve ser motivada pela irrelevância do agente do processo verbal 

ou, ainda, pela impossibilidade de identificá-lo. Por exemplo, a voz passiva de estar + 

particípio expressando antes o resultado que a ação do processo verbal, o agente pode deixar 

de ser sequer subentendido (AZEREDO, 2014, p. 276). Temos então a adjetival (ou 

“resultativo”), uma construção de voz “cuja propriedade semântica mais identificadora é o 

caráter estativo-resultativo do evento, representado sintaticamente pela fórmula estar + 

particípio e pela demoção absoluta do constituinte agentivo” (CAMACHO, 2002, p. 233, 

grifo meu). Tal construção, idêntica às passivas com ser com a ressalva de que essas, “quando 

estão no presente, corresponde[m] ao presente ativo (é amado - ama) e as de estar 
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correspondem, ao que parece, a formas perfeitas (está feito - fez)” (PONTES, 1973, p. 55-6, 

grifos da autora), foi denominada por Mattoso de formas resultativas, devido, evidentemente, 

ao valor semântico aspectual de mesmo nome que emerge. 

Por seu turno, a voz impessoal, mais comumente denominada passiva sintética, ou 

ainda passiva pronominal (AZEREDO, 2014, p. 274), 

é constituída por um verbo na 3ª pessoa da forma ativa, combinada com o 

pronome se, na chamada função de apassivador, que é como 

tradicionalmente se qualifica o clítico, quando se reporta a um sujeito de 3ª 

pessoa que, na representação linguística, não figura como sujeito ativo 

(CAMACHO, 2002, p. 233, p. grifos do autor). 

 

Bechara (2009, p. 223), por outro lado, reconhece a diferença semântica e formal entre 

voz passiva e impessoal (denomimada por ele de reflexiva de sentido passivo). No entanto, a 

natureza clítica das construções impessoais o leva a apresentá-la como pertencente ao 

conjunto das vozes reflexivas, grupo de formas verbais que indicariam “que a ação verbal não 

passa a outro ser (negação da transitividade)” (idem, ibidem), ao qual pertencem, outrossim, 

tanto as de sentido reflexivo propriamente dito quanto as de sentido reflexivo recíproco. 

Contrário a tal interpretação, mais adiante se defende a ideia de que a reflexiva é a construção 

de voz que mais se aproxima do evento ativo-transitivo no continuum funcional das 

construções de voz do português falado, que vai da passiva à impessoal – correspondentes 

“aos dois extremos da escala, embora sejam regidas pelas mesmas restrições semânticas” 

(CAMACHO, 2006, p. 169) – passando pelas médias e pelas reflexivas, que “ora combinam 

traços com a passiva ora com a impessoal” (idem, ibidem). 

Havendo, “em termos estritamente semânticos, uma correlação significativa entre as 

construções de voz passiva e impessoal” (CAMACHO, 2006, p. 172), motivada por elas 

sofrerem as mesmas restrições semânticas de seleção (ambas, como vimos, por exemplo, 

fortemente motivadas pela presença de um verbo de ação [+dinâmico, +controlado] em 

detrimento de predicados de processo, posição e estado, fator que as difere das vozes média e 

reflexiva), uma questão pertinente a levantar “é a das motivações funcionais possíveis que 

determinam a escolha entre essas construções alternativas” (idem, ibidem).  

Um aspecto funcional importante que, segundo Camacho deve determinar essa seleção 

está justamente no domínio semântico da transitividade: a construção impessoal, a um só 

tempo, (a) é – como toda construção de voz passiva – “prototipicamente sensível à promoção 
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de entidades afetadas à posição de sujeito/tópico” (2006, p. 173) e (b) preserva a “natureza 

ativo-transitiva do predicado” (idem, ibidem, p. 172), excluindo-se, de certa forma, a 

impessoalidade do agente, que permanece pressuposto ainda que as impessoais não autorizem 

absolutamente a manifestação formal de um SN agentivo. 

Camacho (2006, p. 172) retoma o parâmetro, elaborado por Kemmer, da distintividade 

relativa de participantes, “segundo o qual uma entidade única físico-mental pode ser 

conceitualmente distinguida em diferentes participantes”, como em “João machucou o dedo”. 

Tal parâmetro se revela profícuo ao percebermos que a construção de voz passiva “é 

automaticamente bloqueada por predicados de ação cujo objeto afetado é parte inalienável da 

entidade agentiva” (idem, ibidem): “? O dedo foi machucado por João”. 

Entretanto, se – como já foi dito acima – a presença sintática do sintagma 

preposicional agentivo, embora possível, é estatisticamente preterida na voz passiva 

(CAMACHO, 2002), devemos buscar outra(s) razão(ões) que motive(m) a escolha de uma 

construção de voz em vez da outra. Assim, razões formais – de paralelismo formal – 

comandam a escolha pela voz passiva em vez da impessoal. A construção da voz passiva é 

motivada não pelo caráter tópico de seu agente mas pela possibilidade de se preservarem 

estruturas paralelas, como em: “Os textos precisam ser lidos, ser fichados, ser resenhados...”. 

Ou seja, a “passiva é usada principalmente para a continuidade tópica de um argumento não-

agentivo” e “Nesse caso, o mecanismo que atua mais decisivamente é de ordem discursiva, já 

que atende a determinações pragmáticas de manutenção e continuidade tópica e não a 

determinações de ordem puramente formal” (CAMACHO, 2006, p. 176). 

Por sua vez, a preferência pela construção impessoal, em que o processo é 

apresentado em si mesmo, independentemente de uma entidade que lhe sirva de referência, se 

dá pela mesma motivação que dá lugar às frases sem sujeito. Vale apontar, primeiramente, 

para o fato de que nas “estruturas impessoais reinam absolutas as entidades inanimadas na 

única posição argumental” (CAMACHO, 2006, p. 176) e salientar que as “construções 

impessoais ainda representam casos de ambiguidade estrutural no português falado culto” 

(CAMACHO, 2006, p. 178), ambiguidade essa perceptível na preferência estatística por 

construções impessoais no singular. Esse fenômeno – combatido pela tradição normativa que 

rege sobretudo a modalidade escrita – é um indício evidente de que se encontra subjacente a 

interpretação cognitiva na qual o sintagma nominal afetado (e supostamente promovido à 
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posição de sujeito) não é de fato identificado como sujeito sintático. Isto é, “além de ocupar 

uma posição destinada ao objeto, não é absoluta a codificação morfossintática que regula o 

comportamento nominativo desses SNs, tal como costuma aparecer nas gramáticas 

tradicionais” (idem, ibidem) e nos manuais escolares. “Cria-se, assim, uma espécie de voz 

ativa impessoal indeterminadora, em que o argumento paciente não recebe função de sujeito, 

cuja posição fica marcada formalmente pela presença do clítico se” (idem, ibidem). 

Por último mas igualmente importante, temos como possível construção de voz 

passiva, a estrutura sintática X + ter + Y + particípio que pode ser ilustrada por “Professora 

beneficiária do bolsa mestrado tem livro lançado na Alemanha.”. Marginal nos inquéritos do 

Projeto da Norma Urbana Oral Culta (NURC) analisados por Ilari e Basso, tem hoje uma 

ocorrência muito alta na linguagem jornalística (ILARI et al, 2014, p. 236). 

 

2.2.4.2 Construções ergativas e de clivagem 

 

O ergativo (da palavra grega érgon, que significa “trabalho”) é um caso sintático no 

qual o sujeito de um verbo transitivo é o paciente da ação relatada. Nesse tipo de construção, 

o paciente parece agir (trabalhar) uma vez que ocupa o lugar de sujeito, enquanto o agente 

não é enunciado. Além disso, o verbo sendo transitivo, o lugar sintático em que se esperaria 

constar o objeto ou (a) permanece vazio (BAGNO, 2011, p. 586) – como podemos observar 

em: “O computador está consertando.”, “A piscina encheu” e “Seu livro novo está vendendo 

bem?”, construções ergativas, muito frequentes no PB, mas que soam agramaticais a um 

falante de português europeu – ou (b) é preenchido por uma entidade que representa uma 

parte do sujeito (AZEREDO, 2014, p. 273) – como em “Pedro quebrou o braço.”, “O braço 

furou o pneu.” e “O livro manchou a capa.”. Apesar de a ergatividade predominar nas 

situações envolvendo paciente [-animado], ela vem ocorrendo até mesmo com entidade 

[+humano], como em “Vou operar amanhã.” quando proferido pelo paciente.  

Por seu turno, a clivagem – termo presente em várias áreas do conhecimento humano 

que significa, usualmente, “processo ou ato de clivar, dividir ou separar” – é, dentro do estudo 

da linguística, o recurso da sintaxe do português moderno que consiste em dividir uma oração 

em duas e estabelecer entre elas uma relação de igualdade ou identificação, normalmente por 

meio do verbo ser. Assim, de um ponto de vista funcional, a construção de voz exemplificada 
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por “Quem batizou João foi o bispo.” e “Quem foi batizado pelo bispo é João.” deriva de 

construções prototípicas (de voz ativa ou passiva) como, respectivamente, “O bispo batizou 

João.” e “João foi batizado pelo bispo.”. Tal construção exerce, por intermédio de suas 

configurações estruturais, como valor pragmático-discursivo, a colocação em destaque de 

determinado elemento da frase. 

 

2.2.4.3 Construções de voz reflexiva e de voz medial 

 

A flutuação do papel semântico e sintático dos pronomes pessoais átonos nas 

construções ditas pronominais gera grande controvérsia. Devido ao compartilhamento da 

mesma morfologia, construções médias, construções reflexivas e construções recíprocas são 

potencialmente ambíguas. São essas distinções que procuraremos esclarecer a seguir.  

Travaglia define a voz reflexiva como aquela na qual “o sujeito é ao mesmo tempo o 

agente e o objeto do processo expresso pelo verbo” (1991, s.p.), e BAGNO (2011, p. 583), 

como “aquela em que o sujeito/agente e o objeto/paciente coincidem”. Deve-se atentar 

sobremaneira para a distinção entre voz reflexiva e voz medial, posto que tais caracterizações 

da voz reflexiva se aproximam inegavelmente da noção de voz medial, “que é de uma 

integração do sujeito na ação que dele parte; ou em outros termos, a pessoa do sujeito, sob o 

aspecto de pronome adverbal (sic) átono incorporado no verbo” (TRAVAGLIA, 1991, s/p). 

Assim, Câmara Jr. foi o primeiro linguista brasileiro a reconhecer os traços comuns e os 

traços distintivos das construções média e reflexiva/recíproca. 

Segundo Benveniste (1966, p. 170), todos os linguistas puseram-se mais ou menos de 

acordo no que tange ao sentido geral da voz média e, rejeitando a definição dos antigos 

gramáticos gregos – o termo média designando originalmente uma categoria flexional de voz, 

definida tanto em termos de forma quanto de função, do Grego Clássico – apoiamo-nos hoje 

em dia na distinção estabelecida por Panini, segundo a qual teríamos, de um lado, a palavra 

para si (voz média) e, de outro, a palavra para outrem (voz ativa), como pode-se observar 

em: “João abraçou a mulher (antes que ela caísse de vez).” e “João abraçou-se à mulher (antes 

que ele caísse de vez).” A segunda sentença “contém um verbo tipicamente médio cujo 

complemento preposicionado não exerce a função semântica de beneficiário da ação de João, 

como é o caso do sintagma nominal a mulher” da primeira frase (CAMACHO, 2003, p. 107; 
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2006, p. 183). É mais razoável interpretarmos tal complemento preposicionado como 

instrumento (nesse caso, algo equivalente a um meio de suporte), já que o beneficiário passa a 

ser o próprio agente, que aparecem ambos como que fundidos no sintagma nominal João na 

posição de sujeito (idem, ibidem; idem, ibidem). 

Do ponto de vista formal, essa categoria é constituída por paradigma de sufixos 

verbais com uma função bem delineada, como veremos mais a frente; do ponto de vista 

semântico, expressa “ações” ou “estados” (isto é, fatos verbais) que “afetam o sujeito do 

verbo ou seus interesses”
36

 (LYONS, 1970, p. 286, tradução minha). Neste sentido, pode-se 

tecer generalizações e operar agrupamentos válidos para o português brasileiro com os 

seguintes tipos (e exemplos) de situação medial: cuidados corporais (lavar-se), movimento 

não-translacional (virar-se); mudança na postura corporal (deitar-se); movimento 

translacional (ir-se); médias de emoção (irritar-se); discurso emotivo (queixar-se); média de 

cognição (lembrar-se); eventos espontâneos (originar-se) (cf. CAMACHO, 2003). De modo 

geral, enquanto na voz ativa, os verbos denotam um processo que se efetua a partir do sujeito 

e fora dele (diátese externa), na média, o verbo indica um processo do qual o sujeito é a sede, 

estando no interior mesmo do processo (diátese interna). 

A voz cuja ocorrência prototípica obedece, em qualquer sintagma de certos verbos – 

conforme a norma-padrão do Portugês Brasileiro – à formulação/construção tradicionalmente 

denominada reflexiva é a chamada por Bagno (2011) de voz média e por Travaglia de voz 

média pronominal (1991). Tal voz apresenta-se, precisamente, nas construções dos verbos 

batizados por Bagno de pseudorreflexivos, “verbos em que o clítico oblíquo não exerce 

função sintática alguma, sendo mero realce da afetividade implicada na situação” (2011, p. 

584). Por sua vez, Camacho e Travaglia optaram por empregar a terminologia mais 

estabelecida de verbos pronominais. Assim, enquadraria-se “nessa categoria semântica um 

grupo de verbos inerentemente pronominais” (CAMACHO, 2002, p. 233, grifos meus e do 

autor), cujos pronomes são fossilizados e considerados parte do lexema verbal 

(TRAVAGLIA, 1991) e não têm, portanto, uma contraparte não-pronominal – como 

desenvolver-se, queixar-se, arrepender-se – ou, ao menos, não com a mesma acepção 

(AZEREDO, 2014, p. 278) – tais como comportar-se, despedir-se, furtar-se e sair-se. É 

                                                           
36

 « La voix moyenne, quand elle est en opposition avec l’active, signifie que l’ « action » ou l’ « état » affecte le 

sujet du verbe ou ses intérêts » (LYONS, 1970, p. 286). 
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possível igualmente referir-se a esses verbos como media tantum (CAMACHO, 2006). Esse 

tipo corresponderia, basicamente, “em português, a uma formulação sentencial com o verbo 

na voz ativa a que se acrescenta um pronome clítico anafórico ao sujeito” (idem, 2002, p. 

233). Se, por um lado, Bechara (2009, p. 223) reconhece que, nessa categoria de verbos, “não 

se percebe mais a ação rigorosamente reflexa, mas a indicação de que a pessoa a que o verbo 

se refere está vivamente afetada”, por outro, não cria uma categoria especial de voz. 

Temos Benveniste (1966) e Bagno (2011) a considerarem a voz média apenas como a 

apresentada e descrita acima e Travaglia (1991) a interpretar a voz média como um tipo acima 

dessa – circunscrita como medial pronominal. Seguindo e dando continuidade aos passos de 

Câmara Jr., Travaglia subdivide, pois, em atenção aos traços distintivos, a voz medial em (i) 

reflexiva, (ii) dinâmica, (iii) expletiva (todas as três caracterizadas por Câmara Jr. em seu 

Dicionário de Filologia e Gramática) e (iv) pronominal, que ocorreria com os chamados 

verbos essencialmente pronominais, vistos acima. 

Assim, a medial reflexiva pode tanto ser concebida como uma subcategoria da voz 

reflexiva – junto a reflexiva recíproca, na qual podemos perceber uma reflexividade cruzada, 

em que um sujeito plural ou composto se desdobra em dois ou mais agentes que atuam 

um(uns) sobre o(s) outro(s) – quanto da medial.
37

 Mas é pertinente distinguirmos no 

português brasileiro voz média de voz reflexiva. Um verbo pronominal, como vestir-se, por 

exemplo, não será considerado uma instância de reflexividade. A razão disso é que vestir-se 

representa uma situação de cuidado corporal, o que é por definição uma atividade própria da 

entidade iniciadora e/ou controladora do evento. O uso causativo é uma situação incomum, 

marcada, e tende a ser aplicado tão-somente nas situações em que o iniciador do estado de 

coisas “esperado” não está em condições de controlar o evento e se torna, por essa razão, não 

mais entidade agentiva mas iniciadora, como se observa em “Após o banho, tia vestiu o bebê 

com cuidado.” e “Depois que Antônio fraturou o braço, sua esposa o veste todos os dias.” 

Enquanto construções enfáticas, com o sintagma preposicional a si mesmo(a) soam estranhas 

em construções médias – a não ser que alguma situação especial esteja envolvida, como no 

                                                           
37

 É salutar notar que as construções de voz mediais reflexivas e recíprocas correspondem a uma formulação 

alternativa na voz ativa (numa construção não-pronominal com objeto autônomo, isto é, não co-referencial ao 

sujeito) com o exato mesmo valor semântico do verbo, conforme se observa em (a) “Ela se defende como pode 

do bullying”; (b) “Eles sempre se mantêm perto um do outro de modo a poderem se defender”, e; (c) “Ela 

sempre procura defender seu irmão menor”. 
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caso de “Antônio vestiu-se a si mesmo pela primeira vez após a cirurgia.” – o mesmo não 

acontece com construções reflexivas, tais como “Maria viu-se a si mesma no espelho.”. Já que 

ver pressupõe uma experiência sensorial inerentemente voltada para o outro; quando se dirige 

para a entidade experienciadora, pode falar-se em voz reflexiva. Assim, no português, em que 

o marcador reflexivo e o médio são idênticos, os únicos casos em que é viável uma marcação 

distintiva para a interpretação reflexiva, em contraste com a interpretação medial, é na 

situação contrastiva e/ou enfática, que requer o uso de si mesmo. 

Já, a medial dinâmica pode ser concebida como aquela em que o sujeito, sob o 

aspecto do pronome adverbial átono incorporado no verbo, sob a forma do clítico, reaparece 

no predicado como o centro de uma ação verbal transitiva, que parte dele mas não sai do seu 

âmbito, eliminando assim o objeto sobre o qual ela recairia num típico evento transitivo, 

como em “Eu me levantei emocionado quando ela entrou.” (TRAVAGLIA, 1991, s/p). 

Diferentemente das estruturas reflexivo-recíprocas, a construção de pronome autônomo altera 

a significação verbal” (CAMACHO, 2006, p. 179-180), como é possível perceber na 

diferença existente entre “eu me levantei” e “eu o levantei”. Note-se que nesta última sentença 

o predicado tem um significado comparável ao de “erguer” e, portanto, um valor causativo, 

diferentemente da primeira, que encerra um valor médio. 

Por sua vez, a medial expletiva se caracterizaria como aquela em que o pronome 

adverbial átono que aparece no predicado, referente ao sujeito, é o centro de uma ação verbal 

intransitiva, que, desse modo, fica “mais intensamente relacionada ao sujeito de que parte” 

(idem, ibidem), como se vê em “Ele vem se chegando.”. Em virtude de seu valor meramente 

estilístico-expressivo – isto é, por não se expressar nenhuma ação reflexa mas sim emprestar 

maior expressividade à oração – alguns gramáticos chamam o pronome oblíquo da medial 

expletiva de pronome de realce (BECHARA, 2009, p. 223). Dessa forma, pode-se concluir, 

com Camacho (2006, p. 180) que o  

marcador medial ainda mantém traços morfológicos e sintáticos tipicamente 

pronominais, mas sua forma de manifestação sintática e semântica não é 

idêntica à do marcador reflexivo-recíproco; nas construções médias, o clítico 

não permite, por um lado, comutações com outros termos possíveis do 

mesmo paradigma e, por outro, não estabelece com o sujeito uma relação 

semântica de co-referência. 

 

 Em suma, conclui-se que, no PB, “a opção de voz não é realizada através de uma 

conjugação própria, como o era em latim” (ILARI et al, 2014, p. 236): nem por meio de 
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flexões ou (desinências) verbais nem por meio de prefixos flexionais, que vêm ser os verbos 

auxiliares. Resumindo, chega-se ao quadro seguinte: 

TABELA 12 – QUADRO RECAPITULATIVO DE CONSTRUÇÕES DE VOZ 

Voz Construções de voz Exemplos 

V
o
z 

at
iv

a 

* O padre conscientizou Maria das dificuldades do casamento. (ativo-causativa) 

* O bispo batizou João (em Barbacena). 

* Maria viu João no espelho. 

* Maria levantou João. 

* Alguém ou algo furou o pneu. 

De clivagem ativa * Quem batizou João foi o bispo. 

X
 

Ergativa 

* O pneu furou. 

* O carro furou o pneu. 

* Vou operar amanhã. (no sentido de “Vou ser operado”) 

V
o
z 

p
as

si
v
a 

Passiva analítica 

* Maria foi conscientizada pelo Padre do problema.  

* João foi batizado (em Barbacena) pelo bispo. (agentiva) 

* João foi batizado (em Barbacena). (não-agentiva) 

*Vou ser operado amanhã. 

Adjetival ou Resultativa 
* Maria está conscientizada das dificuldades do casamento. 

* João está batizado. 

Passiva sintética  * João batizou-se (em Barbacena). (uso do clítico se) 

Com estrutura sintática 

X + ter + Y + particípio 

* Procurador tem a casa invadida. 

* Personagem de novela tem drinque batizado. 

De clivagem passiva * Quem foi batizado (pelo bispo) foi João. 

V
o
z 

re
fl

ex
iv

a Reflexiva propriamente 

dita 

* Os dois irmãos se vêem sempre em apuros na escola. 

* Maria viu-se (a si mesma) no espelho. 

Reflexiva recíproca 
* Eles se amam. 

* Os dois irmãos se vêem sempre na escola. 

V
o
z 

m
ed

ia
l 

Medial reflexiva 
* Maria se conscientizou (a si mesmo) do problema. 

* João se levantou (a si mesmo). 

Medial dinâmica * Eu me levantei emocionado quando ela entrou. 

Medial expletiva  * Ela vem se chegando. (uso do pronome de realce) 

Medial pronominal 
* Ela se queixa constantemente do irmão. (verbos media 

tantum) 
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3 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS APROVADOS PELO PNLD 2014 

SELECIONADOS 
 

 

O livro didático, apesar de se circunscrever, a priori, como produto de uma 

transposição didática externa, isto é, de uma transformação profunda do objeto de saber em 

objeto a ser ensinado (veja SCHNEUWLY et al, 2009, p. 17), no Brasil aponta para o 

“trabalho real e imediato feito pelo professor em seu cotidiano” (NUNES, 2001, p. 15) e 

portanto, na prática se efetiva como o início de uma já transposição interna (transformação do 

objeto a ser ensinado em objeto de ensino). Assim, apesar de termos ciência de que não 

estamos analisando os Livros Didáticos de Português (LDPs) “com o objetivo de perceber o 

que acontece in locus, ou seja, a ‘verdadeira realidade’ de sala de aula” (BUNZEN, 2005, p. 

12-13), partimos da premissa de que os manuais escolares de língua materna merecem ser 

analisados por pesquisas que pretendam “analisar as práticas de ensino efetivadas nas escolas” 

(NUNES, 2001, p. 15). Afinal, as pesquisas de Neves (2010b) corroboram o resultados 

obtidos por Soares (1979) acerca do lugar que o livro didático ocupa na prática docente: elas 

chegam à conclusão da exclusividade do livro didático como material de base para 

planejamento de aulas junto a mais de 90% dos docentes (NEVES, 2010b, p. 250). Pode-se 

interpretar, desse modo, que os professores transferem para os livros didáticos a 

responsabilidade de decidir que objetos de ensino selecionar e como fazer para ensiná-los, 

mas não só. Bräkling (2003, p. 211) complementa: 

por um lado, constitui-se referência organizadora do currículo escolar, 

selecionando conteúdos, determinando sua progressão, definindo estratégias 

de trabalho e metodologias de ensino; por outro, mostra-se como referência 

teórica fundamental, indispensável e, por vezes, única, na tematização dos 

conhecimentos e (in)formação do professor sobre os aspectos da língua e da 

linguagem envolvidos em seu trabalho. 

 

Tendo ciência do papel desempenhado pelos LDPs na “divulgação, [...] legitimação ou 

[...] refutação de saberes produzidos em esferas diversas sobre o quê e como ensinar língua 

materna” (BUNZEN, 2005, p. 14), o enfoque do presente estudo é pois no processo de 

escolha, organização e reconstrução dos objetos de ensino ofertados pelos LDPs para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, os 



 

 

106 

limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação 

discursiva são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, 

pela alternância dos falantes. Todo enunciado – da réplica sucinta 

(monovocal) do diálogo cotidiano ao grande romance ou tratado científico – 

tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: antes do seu 

início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados 

responsivos de outros (ou ao menos um compreensão ativamente responsiva 

silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa 

compreensão) (BAKHTIN, 2003, p. 275, grifos do autor). 
 

Ora, o fato de os livros de um mesmo ciclo de ensino de uma coleção serem lançados 

conjuntamente revela serem frutos de uma única enunciação. Para tanto, nosso enfoque de 

análise – ou, melhor, a construção de nosso objeto de investigação – parte do ponto de vista 

epistemológico e metodológico de que as coleções de LDPs – de um único ciclo de ensino – 

são enunciados singulares (únicos e irrepetíveis) num gênero discursivo e apresentam, 

portanto, as posturas autorais e os projetos discursivos de seus autores.  

Outro indício que corrobora nossa interpretação é a publicação de livros didáticos 

destinados ao ensino médio em formato volume único. Acreditamos que, se as coleções de 

LDPs não procedem da mesma forma no que tange aos volume destinados ao ensino 

fundamental II, isto se deve à inadequação de livros tão volumosos (de até 1200 páginas) ao 

público-alvo de crianças de menos de 15 anos. 

Logo, trabalharemos, pelas razões expostas acima, com o objeto de investigação 

coleções de livros didáticos apresentados – para avaliação – ao Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD) no triênio 2014-2016 mais e menos solicitadas para distribuição nas 

escolas públicas em todo território nacional. 

Cada coleção de LDP reflete, pois, os autores responsáveis por sua concepção. No 

entanto, a noção de autoria em um processo como o da elaboração de LDs necessita ser 

redimensionada: deve-se necessariamente reconhecer a natureza coletiva de tal autoria 

(autores propriamente ditos, editores, ilustradores, etc.) sem nos esquecermos das demais 

vozes que influem na produção de LDs: notadamente, professores e alunos, mas também 

outras instâncias, tais como as produções acadêmicas advindas das universidades, os 

programas curriculares e, por fim mas não menos importantes, os programas de avaliação dos 

LDs. 

Antes de iniciarmos a análise, achamos importante ressaltar que o LDP é, hoje em dia, 

também analisado por outras correntes teóricas, entre elas: a corrente que o concebe como 
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suporte (cf. MARCUSCHI, 2003) e a corrente que o considera uma tradição discursiva (cf. 

PATRIOTA, 2011). Discordamos da primeira perspectiva, por conceber os manuais didáticos 

como produtos gerados via fluxos e alinhamentos do discurso autoral, indiciando “muito mais 

a produção de enunciados em um gênero do discurso do que um conjunto de textos num 

suporte, sem uma alinhamento específico, sem estilo e sem autoria” (BUNZEN e ROJO, 

2005, p. 86); e abordamos as coleções de LDPS diferentemente da segunda em decorrência 

dos objetivos visados pela presente pesquisa 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

BRASIL 

 

Para um trabalho que tem como objeto de estudo o livro didático, faz-se 

imprescindível fazer uma leitura ainda que sucinta a respeito da história desse suporte, sua 

função, importância pedagógica e outras considerações que julgamos relevantes para a 

pesquisa que ora realizamos. E propomo-nos a empreender tal tarefa a seguir.  

Afinal, concordarmos com Bakhtin, para quem 

em qualquer corrente especial de estudo faz-se necessária uma noção precisa 

da natureza do enunciado em geral e das particularidades dos diversos tipos 

de enunciados (primários e secundários), isto é, dos diversos gêneros do 

discurso. O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente 

com as peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer 

campo da investigação linguística redundam em formalismo e em uma 

abstração exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as 

relações da língua com a vida (2003, p. 264-265). 

 

Em se tratar da breve descrição cronológica de fatos em torno do livro didático, 

comecemos por dizer que, até a década de cinquenta/sessenta, coexistiam dois tipos de 

gêneros discursivos, com suas respectivas tradições discursivas: uma antologia e uma 

gramática. À antologia cabia ofertar uma coletânea de textos, sem indicações metodológicas 

nem preparação de exercícios, enquanto à gramática competia oferecer exemplos e conceitos 

metalinguísticos. Ao passo que a década de 1950 presenciou a fusão entre ambos os gêneros 

num só compêndio – ainda que permanecendo divididos em duas partes, a década seguinte 

(1960) trouxe uma nova organização aos livros didáticos, muito próxima da que conhecemos 

hoje, dividindo o ensino de Português por unidades, com leitura de texto literário, atividades 

de interpretação e estudo de tópico gramatical. 
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A origem da atual configuração do gênero discursivo livro didático de português 

advém, pois, de uma confluência de, essencialmente, dois outros gêneros do discurso: a 

gramática e a antologia. Por essa razão, a primeira forma de inovação da tradição discursiva 

na qual se insere o livro didático de português – doravante LDP – se deu por convergência de 

tradições culturais – duas tradições discursivas diferentes desapareceram (ou se ausentaram de 

seus lugares privilegiados de circulação) e se transformaram numa terceira. Assim, o gênero 

LDP nasceu da necessidade (sócio-histórico-cultural) da constituição de um gênero discursivo 

que apresentasse características próprias para dar conta das demandas da esfera da atividade a 

que esse gênero está vinculado, a saber: o ensino escolar de língua portuguesa. 

Com o decreto nº 77.107, de 4 de Fevereiro de 1976, as atividades relativas à edição e 

à distribuição de livros textos, por ora sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Livro, 

passaram à competência da Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) e decidiu-se 

que os recursos financeiros destinados ao Programa de Colaboração Financeira para Edição 

de Livros Textos seriam transferidos para a Fundação Nacional do Material Escolar 

(BRASIL, s.d., s.p., grifos meus). 

Houve, contudo, muita rejeição por parte dos professores; esses tachavam os livros 

fornecidos pelo governo de “ruins”. Como resposta, o Estado garantiu a participação de 

professores como pareceristas na avaliação dos LDs. Criou-se, dessa forma, em 1998 o Guia 

de Livros Didáticos. Tal Guia reúne observações e comentários acerca dos livros didáticos 

submetidos pelas próprias editoras ao Plano Nacional do Livro Didático – PNLD. A princípio, 

com o Guia nas mãos, os professores, em cada escola do país, discutem, comparam, avaliam e 

enviam seus pedidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que 

negocia diretamente com as editoras. Os livros escolhidos pelos professores chegam às 

escolas pelo Correio. De modo que, a 

partir de 1996, quando, acompanhando a universalização do atendimento 

pelo PNLD e sua extensão ao conjunto das disciplinas obrigatórias do 

currículo da escola fundamental, o Ministério institui a análise e avaliação 

pedagógica dos livros a serem escolhidos e distribuídos pelo PNLD 

(BATISTA, 2003, p. 29) 

  

as repercussões da participação do MEC se efetivam. Três anos mais tarde, avaliaram-se pela 

primeira vez os livros destinados às séries finais do Ensino Fundamental (5
a
 a 8

a
 séries) (idem, 

ibidem, p. 33-34).  
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Vale notar que houve, ao longo dos anos, marcantes alterações nos discursos e práticas 

referentes ao Ensino Fundamental e, por conseguinte, aos LDPs destinados a essa etapa da 

educação básica e, ainda, à pesquisa educacional sobre esse. Ao longo dos anos de 1970, tal 

pesquisa se caracterizou por um forte interesse pelo material pedagógico, num contexto 

caracterizado pela explosão do mercado editorial didático e da expansão das redes públicas de 

ensino. Se, de início, essa pesquisa fez prova de um fascínio pouco distanciado pelas 

possibilidades que a tecnologia de ensino que vema ser o livro escolar parecia oferecer, 

passou progressivamente a se caracterizar pela análise crítica – e denúncia – de seus 

conteúdos ideológicos e de sua propriedade conceitual. Os resultados dessas pesquisas 

se associam, à medida que se avança na década de 80, ao surgimento de 

novos paradigmas teórico-metodológicos e aos resultados de um acentuado 

processo de reorganização curricular relacionado ao processo de 

redemocratização do País. Esses paradigmas e resultados tendem a enfatizar 

o processo de aprendizado em detrimento dos processos de organização do 

ensino; a privilegiar a relevância social dos conteúdos de ensino e sua 

dependência contextual, em detrimento, com certa frequência, das 

necessidades propriamente escolares e do caráter sistemático do processo de 

ensino-aprendizado; tendem, ainda, a marcar a necessidade da 

reorganização autônoma das práticas docentes, de seus pressupostos 

conceituais e políticos, em oposição, muitas vezes, às fortes relações de 

interdependência entre disciplinas, níveis e sistemas de ensino (idem, 

ibidem, p. 44-45, grifos meus). 

 

Ainda assim, segundo Batista (ibidem, p. 46-47), o modelo de manual escolar que se 

constitui no país entre a década de 60 e a década de 70 (segundo o qual o papel do livro 

didático é de estruturar o trabalho pedagógico em sala de aula, apresentando não apenas os 

conteúdos mas conjuntos de atividades e distribuindo esses conteúdos e atividades em séries e 

unidades de ensino) levou os LDs a se caracterizarem não como livros de referência, mas 

como “cadernos de atividades para expor, desenvolver, fixar e, em alguns casos, avaliar o 

aprendizado” (idem, ibidem); como “material que condiciona, orienta, organiza a ação 

docente, determinando uma seleção de conteúdos, um modo de abordagem desses conteúdos, 

uma forma de progressão, em suma, uma metodologia de ensino, no sentido amplo da 

palavra” (idem, ibidem), fenômeno que persiste até a atualidade. 

A própria Câmara Brasileira do Livro – no Encontro de Secretários de Educação e 

Cultura de 1981 e num documento intitulado O livro didático no Brasil – defende a adoção 

do livro “novo” repousando seus argumentos, sobretudo, “na falta de condições do professor, 
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geralmente mal treinado, para preparar e corrigir exercícios e desempenhar outras atividades 

didáticas” (BATISTA, 2003, p. 48). 

A preocupação da presente pesquisa com o ensino da gramática da Língua Portuguesa 

ofertado pelos LDPs justifica-se pois (i) pelo lugar que ele tem ocupado nas práticas 

educativas escolares e (ii) pela relevência que este gênero discursivo tem na organização 

dessas práticas, ambos os fenômenos acontecendo já há algum tempo. 

 

3.2 ESCALONAMENTO APRESENTADO NAS COLEÇÕES ANALISADAS  

 

3.2.1 Tempo verbal 

 

A categoria semântica de tempo é a mais usualmente trabalhada no ensino formal. Não 

por acaso. Para Neves, a “significação do tempo não tem apenas um valor semântico geral, 

mas tem valor proposicional (em termos aristotélicos), pois a propriedade de indicar o 

presente [por exemplo] é que caracteriza o verbo como formador da proposição” (1987, p. 

211, grifos da autora). Sendo, pois, a propriedade mais evidente da classe gramatical verbo, 

ela não poderia deixar de ser a mais cogitada para o processo de ensino-aprendizagem. 

Há, como vimos, 3 (três) sentidos básicos para tempo: (i) a categoria semântica verbal 

que apresentamos anteriormente e que preferimos, para efeito contrastivo, por vezes, 

denominar referência temporal; (ii) o de flexão (modo-)temporal, e; (iii) e a ideia geral e 

abstrata da dimensão temporal. Diferenciamos os usos tomados pelos manuais e constatamos 

se houve ou não alternâncias de acepções que dificultassem a compreensão.  

O verbo, por meio de suas formas não-nominais, exprime nove valores temporais: (i) 

posterioridade do futuro (ou futuro do futuro); (ii) posterioridade do presente (futuro do 

presente); (iii) posterioridade do passado (futuro do passado); (iv) simultaneidade futura 

(presente do futuro), (v) simultaneidade presente (presente); (vi) simultaneidade passada 

(presente do passado); (vii) anterioridade do futuro (passado do futuro); (viii), anterioridade 

do presente (passado do presente) e, por fim; (ix) anterioridade do passado (passado do 

passado). Analisaremos quais dessas nove opções são abordadas nos LDs, bem como o 

escalonamento das mesmas ao longo do Ensino Fundamental II. 

Neste item serão analisados igualmente se os livros didáticos (e, no caso afirmativo, 

quais volumes) levam em consideração os empregos não usuais dos tempos verbais (isto é, 
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das morfotaxes), por exemplo, o fato de que “o presente do indicativo [...] pode exprimir 

tempo presente ou futuro, além de poder expressar situações passadas” (TRAVAGLIA, 1991, 

p 75). 

Por fim, é igualmente analisada a presença/ausência de auxiliantes temporais (e seu 

escalonamento ao longo dos anos finais do ensino fundamental). 

Em suma, é observado aqui se foi seguido o mínimo rigor terminológico esperado de 

manuais destinados aos anos finais do ensino fundamental em relação a categoria semântica 

verbal de tempo – aqui denominada também referência temporal – e são assinalados os 

manuais que, em maior ou menor grau, conscientizam os alunos para o descompasso existente 

entre tempo cronológico e expressão verbal, como no caso, por exemplo, do pretérito 

imperfeito de cortesia. 

 

* 

 

 Comecemos por analisar a coleção A aventura da linguagem. O seu 6
o
 volume 

apresenta inicialmente três valores temporais (passado, presente e futuro): 

IMAGEM 1 – ORIUNDA DA PÁGINA 26 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM  

 

que serão subdivididos apenas posteriormente, em outra lição do mesmo volume. 

As formas verbais não nominais (simples e compostas) ligadas às referências 

temporais passadas apresentadas são então (i) o pretérito imperfeito, (ii) o pretérito perfeito e 

(iii) o pretérito mais-que-perfeito composto:  
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IMAGEM 2 – ORIUNDA DA PÁGINA 74 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 ; 

as ligadas aos valores temporais de presente, (i) o presente simples e (ii) o presente 

perifrástico, isto é, a perífrase estar + gerúndio flexionada no presente simples:  

IMAGEM 3 – ORIUNDA DA PÁGINA 74 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 ;  

por fim, as referências associadas ao futuro são (i) o futuro simples e (ii) o futuro perifrástico, 

ou seja, o auxiliante temporal ir conjugado no presente simples seguido de infinitivo, como 

pode ser constatado na imagem abaixo: 

IMAGEM 4 – ORIUNDA DA PÁGINA 75 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 . 

Já no final da seção Aprendendo mais sobre verbos do capítulo 8 do 6
o
 volume de A 

aventura da linguagem, encontramos a seguinte atividade: 
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IMAGEM 5 – ORIUNDA DA PÁGINA 154 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

A resposta sugerida no manual do professor trata da semelhança entre pretérito 

imperfeito e presente do indicativo como se esta se resumisse aos valores aspectuais 

relacionados à duração (durativo, indeterminado, iterativo e habitual). Ora, os valores 

temporais de ambas as morfotaxes são similares no que tange à simultaneidade do momento 

do evento (ME) ao momento de referência (MR). Ambas as flexões exprimem, portanto, 

valores temporais presentes na linha (b) de nosso quadro de fórmulas de Reichenbach no 

capítulo anterior do presente estudo, a saber: simultaneidade passada e simultaneidade 

presente no que diz respeito, respectivamente, ao pretérito imperfeito e ao presente do 

indicativo. Acreditamos que seria mais proveitoso abordar as similitudes e distinções entre 

ambas as conjugações verbais enfocando a categoria semântica de tempo, tendo em vista que 

não apenas os valores aspectuais relacionados à duração são expressos por meio dessas 

flexões modo-temporais. 

 Ainda no volume destinado ao alunado do 6
o
 ano do ensino fundamental, trabalha-se 

expressão do valor temporal de posterioridade ao presente por meio dos dois recursos 

sinônimos que vêm a ser o futuro do presente simples e o futuro perifrástico (com o auxiliante 

ir conjugado no presente): 
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IMAGEM 6 – ORIUNDA DA PÁGINA 205 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

No 7
o
 volume, o presente é definido como o tempo que apresenta os fatos “como 

ocorrendo no momento da fala ou da escrita ou como válidos no momento da fala e da 

escrita” (TRAVAGLIA et al, 2012b, p. 26). Tal complementação à conceituação inicial (do 

volume 6) se revela muito proveitosa posto que a onitemporalidade pode ser concebida como 

uma subdivisão do valor temporal presente, ainda que o gráfico que acompanha a 

conceituação neutralize a tendência para tal interpretação: 

IMAGEM 7 – ORIUNDA DA PÁGINA 26 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM  
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No capítulo 3 do mesmo volume da coleção A aventura da linguagem, foram 

trabalhados os 3 pretéritos (perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito – simples e composto) e 

seus respectivos valores temporais:  

IMAGEM 8 – ORIUNDA DA PÁGINA 63 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Por intermédio das proposições de interpretações (de 1 a 4) – isto é, dos valores 

semânticos (relacionados à temporalidade) a serem associados a cada uma das frases da 

atividade (de a a e) – leva-se o alunado a intuir por meio das explicações ofertadas (de “um 

fato que se repetia” e de outro que “estava acontecendo quando outra ocorreu”) o valor 

temporal de simultaneidade ao passado para o pretérito imperfeito do indicativo. Isso em 

decorrência da apreensão de um momento de referência (MR) localizado no passado, 

referência para um fato verbal simultâneo a esse já que, no primeiro caso (explicação proposta 

número 3), trata-se de um momento de referência para um hábito e, no segundo (de fato que 

“estava acontecendo quando outr[o] ocorreu”, está-se diante de um momento de referência 

estabelecido por outro fato verbal (anterior ao presente). 

No capítulo 5 do 7
o
 volume, acrescentou-se à lição sobre os valores aspectuais dos 

pretéritos perfeito (passado do presente) e imperfeito (presente do passado), em outra 

atividade, os valores aspectual e temporal do presente: 
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IMAGEM 9 – ORIUNDA DA PÁGINA 110 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 Novamente, no capítulo 4 do seu 8
o
 volume, a coleção A aventura da linguagem só 

fala em anterioridade, simultaneidade e posterioridade em relação ao momento de fala, não 

aludindo ao momento de referência nem em se tratar do pretérito mais-que-perfeito, que já foi 

analisado no volume destinado ao 7
o
 ano do ensino fundamental: 

IMAGEM 10 – ORIUNDA DA PÁGINA 134 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

A despeito de o LD ignorar a relatividade dos valores temporais atinentes a um 

momento de referência, na página seguinte, a explicação do valor temporal básico da 

morfotaxe tradicionalmente designada futuro do pretérito ofertada é “posterior a um outro 

fato ou momento dado no passado” (CEREJA et al, 2013c, p. 135): 
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IMAGEM 11 – ORIUNDA DA PÁGINA 135 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Ora, além de o futuro do pretérito carregar, por princípio, um valor temporal de 

posterioridade a um momento de referência e não ao momento de fala (e a introdução da 

seção ser, portanto, imprecisa), buscar enquadrá-lo no esquema ofertado na página anterior –

atividade que não foi sugerida mas que deveria, a priori, ser possível – se revelaria 

problemática além de infrutífera: 

IMAGEM 12 – ORIUNDA DA PÁGINA 134 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 Por ter de se adotar uma leitura dupla das fórmulas de Reichenbach para essa 

morfotaxe, a saber:  /MR – MF/ e /MR – ME/, não é possível deduzir nem que o momento do 
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evento (ME) é posterior ao momento de fala (MF) nem que ele é anterior ao momento da 

enunciação (ME – MF) a não ser por intermédio do contexto ou do cotexto. E isso equivale a 

dizer que a morfotaxe em si não especifica essa referência temporal. 

No capítulo 6 do 8
o
 volume, voltaram a ser comparadas a forma simples e a forma 

perifrástica do futuro, lição que já foi ofertada dois anos antes: 

IMAGEM 13 – ORIUNDA DA PÁGINA 192 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 Poder-se-ia presumir que a lição ganhou em complexidade, no entanto, o que mais 

ressaltou ao nossos olhos foi a assinalação em negrito da forma verbal poderá conferir. 

Acreditamos que a assinalação de toda essa perífrase verbal numa lição que diz repeito à 

distinção entre uma forma simples e ou outra composta (ou perifrástica), sinônimas não 

convém se não for acompanhada de uma ressalva ou observação. Defende-se aqui que seja 

assinalado apenas o auxiliante modal poder flexionado no futuro simples do indicativo e/ou 

que seja tecido um comentário a respeito da possibilidade (i) de se flexionar os auxiliantes em 

outros tempos que o presente do indicativo, alterando, inclusive, em certos casos, os valores 

temporais básicos da perífrase (temporal ou aspectual) em questão e (ii) de se auxiliar outro 
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auxiliante (como em “vai poder conferir”). Assim, para Ilari (2013, p. 34) é “possível aplicar 

auxiliares a formas nominais pertencentes ao paradigma de conjugação de outro auxiliar, 

aplicado, por sua vez, a uma ‘base’ de sentido pleno”, fenômeno já analisado por Benveniste 

(1974, 190-193) e por ele batizado de surauxiliation, termo talvez traduzível para o português 

como supraauxiliação. 

Em se tratar das perífrases verbais, observemos que, no capítulo 9 do 7
o
 volume da 

coleção, é brevemente mencionado o valor de passado recente da perífrase acabar de + 

infinitivo, por ocasião de uma lição sobre perífrases verbais (sem distinção nem menção a 

suas categorizações: temporais, aspectuais, modais, de voz, ou outras): 

IMAGEM 14 – ORIUNDA DA PÁGINA 195 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Por sua vez, a perífrase ter + particípio (exceto quando flexionada no presente) é 

apresentada no 8
o
 volume como indicando anterioridade a algum momento passado, presente 

ou futuro: 
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IMAGEM 15 – ORIUNDA DA PÁGINA 193 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Na página 47 do 7
o
 volume da coleção, a locução estar + gerúndio é tida como recurso 

para expressar uma ação em desenvolvimento no momento em que se fala. Ora, tal 

conceituação leva em consideração apenas as ocorrências dessa perífrase flexionadas no 

presente do indicativo ou do subjuntivo – como se não fosse possível conjugar “eu estava 
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estudando” ou “estarei estudando” – e, por isso, acaba confundindo momento de referência 

(MR) e momento de fala (MF), como podemos constatar abaixo: 

IMAGEM 16 – ORIUNDA DA PÁGINA 47 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM  

 

Tal engano volta a ser cometido em dois momentos no volume destinado ao 8
o
 ano. 

Primeiramente, no capítulo 1, onde foi ignorada a ocorrência da perífrase cujo auxiliante se 

encontra flexionado no pretérito imperfeito – exemplo do fragmento (b): estava indo: 

IMAGEM 17 – ORIUNDA DA PÁGINA 34 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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no momento de formulação da regra: 

IMAGEM 18 – ORIUNDA DA PÁGINA 35 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM  

 

Em seguida, no capítulo 5, na qual a perífrase estar + gerúndio é apresentada como podendo 

indicar simultaneidade ao momento em que se fala ou a algum já passado, não possivelmente 

a algum ponto de referência futuro: 

IMAGEM 19 – ORIUNDA DA PÁGINA 162 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM  
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Podemos constatar igualmente que, enquanto o volume de A Aventura da linguagem 

destinado ao 6º ano apresenta os dois auxiliares de tempo formadores daquilo que é 

tradicionalmente chamado “tempo composto” (a saber, ter e haver) e tece comentários a 

respeito de suas respectivas ocorrências, os volumes destinados aos 7º e 8º anos buscaram 

quiçá simplificar essa lição, quiçá se aproximar do português falado no Brasil e forneceram 

apenas exemplos com o auxiliar ter. Ainda assim, seria mais proveitoso, a nosso ver, inverter 

a ordem, trabalhando primeiramente com a identificação do que é familiar aos estudantes, isto 

é, a partir de seu registro de língua e ampliando seu repertório de formas linguísticas (nesse 

caso, verbais). 

Em suma, chegou-se ao seguinte levantamento: 

TABELA 13 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO TEMPO VERBAL NOS 4 VOLUMES DO 

FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM 

Ano Capítulo Tópicos 

6
o

 a
n

o
 

1 

Tempo [exercício visando à distinção entre anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade ao momento da enunciação: pretérito (passado), presente e 

futuro] 

3 
Verbos auxiliares + verbos principais = locuções ou perífrases/locuções 

verbais (aspectuais, temporais e modais sem distinções nem organização) 

10 
Sinonímia de valor temporal entre o futuro do presente do indicativo e o 

futuro perifrástico (ir + infinitivo) 

7
o
 a

n
o
 1 

Tempo (exercício visando à distinção entre anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade ao momento da enunciação: pretérito (passado), presente e 

futuro) [revisão] 

9 
Valor temporal de anterioridade das perífrases ter + particípio, acabar de + 

infinitivo, vir + gerúndio 

8
o
 a

n
o
 

1 Valor temporal de simultaneidade da perífrase de estar + gerúndio 

3 

Sinonímia de valor temporal entre o futuro do presente do indicativo e o 

futuro perifrástico (ir + infinitivo) [pela 2
a
 (segunda) vez] 

Perífrase de vir seguido de gerúndio (valor temporal de anterioridade)  

4 
Valores temporais (de anterioridade e posterioridade) dos três pretéritos do 

indicativo [revisão] e do futuro do pretérito 

6 

Valores temporais das perífrases de ter + particípio no presente (passado 

composto), no pretérito imperfeito (mais-que-perfeito composto), no 

presente do subjuntivo (pretérito perfeito do subjuntivo) e no futuro do 

subjuntivo (futuro composto do subjuntivo) 
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8 Valores temporais do futuro de pretérito 

12 
Valores temporais do presente, dos pretéritos perfeito, imperfeito e mais-

que-perfeito, dos futuros do presente e do pretérito [revisão] 

9
o
 a

n
o
 

6 
Valores temporais dos pretéritos imperfeito, perfeito e mais-que-perfeito (e 

do futuro do pretérito já no quadro recapitulativo) [revisão] 

9 
Valores temporais das morfotaxes e seus empregos nos tipos textuais 

(narrativo, descritivo, dissertativo ou instrucional/injuntivo) 

10 

Valor temporal do futuro do pretérito do indicativo [revisão] 

Valores temporais do presente, dos pretéritos perfeito e imperfeito, dos 

futuros do presente e do pretérito e suas contribuição para a construção dos 

textos (crônica e reportagem) 

11 

Emprego do presente do indicativo com valor temporal de futuro para 

“indicar maior certeza” (valor modal) 

Morfotaxes do modo subjuntivo (presente, pretérito imperfeito e futuro) 

12 
Valores temporais das morfotaxes do indicativo (presente, pretéritos 

perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito além de futuro) [revisão] 

 

** 

 

Passemos agora à análise da coleção Português: linguagens. Por dedicar basicamente 

o volume 6 às seis morfotaxes do indicativo (presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais-

que-perfeito, futuro do presente e do pretérito), o 7 às três principais do subjuntivo (presente, 

pretérito imperfeito e futuro), e o 8 ao imperativo, a temporalidade é abordada apenas nos 

LDs destinados aos alunos do 6
o
 e do 7

o
 ano: 

TABELA 14 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO TEMPO VERBAL NOS 4 VOLUMES DO 

FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

Volume Localização Tópicos 

6
o 

ano 

Unidade 4 

Capítulo 2 

* Valores temporais de anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade ao MF: pretérito (passado), presente e futuro 

* O verbo na construção do texto 

Unidade 4 

Capítulo 3 

* Valores temporais das seis flexões verbais do indicativo (presente, 

pretérito perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito, futuro do presente 

e do pretérito) 

7
o
 ano 

Unidade 1 

Capítulo 2 

* Valores temporais das três morfotaxes simples do subjuntivo: 

presente, pretérito imperfeito e futuro 

8
o
 ano --------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

9
o
 ano --------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
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No penúltimo capítulo do volume 6, por ocasião da apresentação da categoria verbo, é 

apresentado o conceito de flexão verbal. O LD fala, assim como os de A aventura da 

linguagem, em três valores temporais: presente, pretérito (passado) e futuro. Ignora-se, dessa 

forma, também nessa coleção, a dupla leitura da temporalidade proposta por Reichenbach: 

IMAGEM 20 – ORIUNDA DA PÁGINA 227 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

No capítulo seguinte, são subdivididos esses três valores temporais com momento de 

referência simultâneo ao momento de fala em seis morfotaxes: para o presente, apenas a 

morfotaxe simples do presente do indicativo (chove, joga); no que diz respeito ao pretérito: o 

perfeito, o imperfeito e o mais-que-perfeito; no entanto, assim como na coleção A aventura da 

linguagem, o perfeito e o imperfeito são diferenciados com base em suas aspectualidades 
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(respectivamente, aspecto acabado, de um lado, e habitual ou demais aspectos de duração 

contínua, de outro); por fim, no que tange ao futuro: o futuro do presente e o do pretérito. 

Convém notar que a lição a respeito do futuro do pretérito confunde temporalidade e 

modalidade: 

IMAGEM 21 - ORIUNDA DA PÁGINA 248 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 
Ora, o futuro do pretérito/condicional presente pode expressar, como vimos 

anteriormente, valor temporal de simultaneidade presente junto com valor modal hipotético 

(“Se você tivesse feito o que pedi, já estaríamos no hotel.”) ou valor temporal de 

posterioridade ao passado junto com valor modal de certeza ou contingência (“E só voltaria a 

atuar anos mais tarde.”), não necessitando preencher os dois critérios: de futuro e condição. 

Vale pontuar igualmente que não foram abordados os valores de simultaneidade ao 

momento de referência (que pode ser passado, presente ou futuro) da perífrase de auxiliante 

estar seguido de gerúndio. Entende-se, por um lado, tal decisão posto que a lição 

apresentando as flexões modo-temporais ao alunado do 6
o
 ano já engloba seis morfotaxes, 

mas, por outro, perdeu-se a única oportunidade de trabalhar tal forma verbal no conjunto da 

coleção. Além do mais, no mesmo capítulo vê-se o valor de posterioridade ao presente da 

perífrase ir no presente seguido de infinitivo: 
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IMAGEM 22 – ORIUNDA DA PÁGINA 248 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 
Outra incidência de auxiliares (perífrase verbal ou morfotaxe composta) que vem a ser 

abordada no volume é a de ter flexionado no pretérito imperfeito e seguido de particípio: 

IMAGEM 23 – ORIUNDA DA PÁGINA 249 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Trabalha-se, por meio desse exercício, a sinonímia existente entre o mais-que-perfeito 

simples e o mais-que-perfeito composto. Tal atividade se revela, então, muito pertinente para 

a educação linguística a ser empreendida nos anos finais do ensino fundamental. 

Enfim, ao passo que na página 250 do mesmo volume, são apresentados modelos de 

conjugação verbal (amar, beber e partir) para as seis morfotaxes simples (presente, pretéritos 

perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito e futuros do presente e do pretérito) do modo 

indicativo, no 7
o
 volume da coleção, são diferenciadas três morfotaxes do subjuntivo, a saber: 

o presente, o pretérito imperfeito e o futuro: 
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IMAGEM 24 – ORIUNDA DA PÁGINA 49 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Discordamos da caracterização temporal do pretérito imperfeito do subjuntivo na 

exemplificação ofertada. A nosso ver, trata-se de valor temporal de simultaneidade ao 

presente. Corrobora essa interpretação a possibilidade de se recorrer ao pretérito mais-que-

perfeito do subjuntivo (tivesse chovido) para expressar anterioridade ao presente com valor 

modal hipotético. Dessa forma, a presença da morfotaxe denominada pretérito mais-que-

perfeito do subjuntivo seria benéfico não só para o alunado tomar conhecimento de mais essa 

possibilidade ofertada pela língua portuguesa mas também para elucidar os valores temporais 

das demais conjugações da lição. 

Em resumo, chegou-se à seguinte tabela conclusiva: 

TABELA 15 – ESCALONAMENTO DOS VALORES TEMPORAIS DO VERBO NAS COLEÇÕES 

ANALISADAS
38 

Coleções 
A Aventura da 

linguagem 

Português: 

linguagens 

                                                           
38 As vírgulas indicam simultaneidade; e os travessões, anterioridade. 
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Volumes 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

(i) posterioridade futura 

(ou futuro do futuro): MF – MR – ME 
- - - - - - - - 

(ii) posterioridade presente  

(futuro do presente): MF, MR – ME 
X - X - X X - - 

(iii) posterioridade ao passado  

(futuro do passado): MR – MF; MR – ME  
- - X X - - - - 

(iv) simultaneidade futura  

(presente do futuro): MF – MR, ME 
- - ? - - - - - 

(v) simultaneidade presente  

(ou, simplesmente, presente): MF, MR, ME 
X X X - X X - - 

(vi) simultaneidade passada  

(presente do passado): MR, ME – MF 
? X X X ? - - - 

(vii) anterioridade do futuro 

(passado do futuro) ME – MR; MF – MR 
- - X - - - - - 

(viii), anterioridade ao presente  

(passado do presente) ME – MF, MR 
X X X X X - - - 

(ix) anterioridade passada 

(passado do passado): ME – MR – MF 
- X X X X - - - 

 

 No que diz respeito à incidência de auxiliantes temporais, eis o que nossa análise das 

duas coleções revelou: 

TABELA 16 - ESCALONAMENTO DAS PERÍFRASES TEMPORAIS 

Coleções A Aventura da linguagem Português: linguagens 

Volumes 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

Ter + particípio X X X X X X - - 

Haver + particípio X X - - - X - - 

Ir + infinitivo X - X - X X - - 

Estar + gerúndio X X X - - X - - 

Acabar de + infinitivo  - X - - - - - - 

Estar para + infinitivo - - - - - - - - 

Haver de + infinitivo - - - - - - - - 
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3.2.2 Aspecto verbal  

 

Incluimos nesta rubrica os volumes que trabalharem com noções aspectuais, mais 

precisamente noções semânticas relacionadas a duração, completamento, desenvolvimento e 

realização das situações ou fatos verbais (ações, estados e mudanças de estado abstraídos 

pelos verbos), não se esperando metalinguagem, muito menos a nomenclatura científica 

rigorosa que distingue os aspectos durativo, indeterminado, iterativo, habitual, pontual, 

perfectivo, imperfectivo, não-começado, começado ou não-acabado, acabado, inceptivo, 

cursivo e terminativo. 

 

* 

 

Comecemos, novamente, pela coleção A aventura da linguagem. No capítulo 5 do 7
o
 

volume, voltou-se a opor os pretéritos perfeito (passado do presente) e imperfeito (presente do 

passado) mas, dessa vez, diferentemente da lição dedicada aos 3 (três) pretéritos e seus 

respectivos valores temporais, presente no capítulo 3 do mesmo volume, os valores aspectuais 

foram o enfoque: 

IMAGEM 25 – ORIUNDA DA PÁGINA 110 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Não entendemos a razão de tal sequenciação. É benéfico, sim, ver a oposição entre os 

valores semânticos dos pretéritos perfeito e imperfeito em mais de uma ocasião ao longo dos 

anos finais do ensino fundamental II, sobretudo se essa oposição diz respeito a diversas 

categorias semânticas do verbo, mas uma revisão seria mais significativa para os alunos se 

significasse um acréscimo em dificuldade ou aprofundamento. Afinal, é salutar que os objetos 

de ensino apresentem duas faces: a um só tempo novos, para poderem prestar-se ao processo 

de aprendizagem, e antigos, de modo a serem associados ao já conhecido. Ora, ao passo que o 
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capítulo 3 oferta uma lição sobre as três morfotaxes que receberam a alcunha de pretérito, a 

atividade em questão – situada no capítulo 5 – abrange apenas os valores aspectuais de duas 

dessas conjugações. Além do mais, uma retomada de ambas essas flexões já no mesmo 

volume do ensino fundamental perde em relevância. 

Do levantamento dos tópicos acerca de aspecto verbal presentes na coleção, sobressai, 

primeiramente, a falta de escalonamento ao longo dos capítulos e, consequentemente, dos 

volumes destinados a cada série: 

TABELA 17 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO ASPECTO VERBAL NOS 4 VOLUMES 

DO FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM 

Ano Capítulo Tópicos por seção 

6
o

 a
n

o
 

3 
Perífrases  verbais aspectuais, temporais e modais sem distinções nem 

organização: aspectos durativo e inceptivo 

4 

Diferentes conjugações para uma mesma referência temporal 

(implicitamente diferenças aspectuais: aspectos semelfactivo/pontual, 

habitual, iterativo e acabado) 

6 
Aspectos semelfactivo/pontual, iterativo e acabado associados aos 

pretéritos imperfeito, perfeito e mais-que-perfeito do indicativo 

8 
Aspectos acabado, habitual e iterativo associados aos três pretéritos 

[revisão] e aspecto imperfectivo, relativo ao presente do indicativo 

9 
Aspectos relacionados ao presente do indicativo (habitual, iterativo, 

cursivo, imperfectivo) 

12 Aspecto cursivo da perífrase de estar + gerúndio flexionado no presente 

7
o
 a

n
o
 

3 

Aspectos acabado, começado ou não-acabado, habitual, iterativo e cursivo 

relacionados aos pretéritos perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito do 

indicativo 

5 

Aspectos cursivo e acabado relacionados aos pretéritos perfeito e 

imperfeito [revisão] seguidos dos aspectos imperfectivo e habitual do 

presente do indicativo 

9 

V1 e V2 para expressão de modo (necessidade), de tempo (anterioridade), 

de aspecto (inceptivo, cursivo) e demais nuanças semânticas (causa, 

progressão, consequência) (ter + particípio, acabar de + infinitivo, vir + 

gerúndio, voltar a + infinitivo, conseguir + infinitivo, tentar + infinitivo) 

8
o
 a

n
o
 1 Perífrases verbais estar + gerúndio (aspecto cursivo) 

3 

Auxiliantes estar (aspecto cursivo e durativo), andar (aspecto durativo ou 

habitual), ir (aspecto durativo além da noção de progressão) e vir (valor 

aspectual durativo e temporal de anterioridade) seguidos de gerúndio 
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Aspecto durativo e fenômeno conhecido como gerundismo 

4 Aspectos acabado, habitual, iterativo, durativo ou indeterminado dos três 

pretéritos do indicativo [revisão] e do futuro do pretérito 

5 

Aspectos (durativo e iterativo) e demais noções semânticas (resultatividade 

e progressão) das perífrases com auxiliantes estar, andar, ir, vir e acabar 

seguidos de gerúndio [revisão] 

6 

Aspecto acabado das perífrases de ter + particípio no presente (passado 

composto), no pretérito imperfeito (mais-que-perfeito composto), no 

presente do subjuntivo (pretérito perfeito do subjuntivo) e no futuro do 

subjuntivo (futuro composto do subjuntivo) 

7 
Aspecto durativo de ter e vir ambos flexionados no presente, o primeiro 

seguido de particípio (passado composto) e o segundo de gerúndio 

9
o
 a

n
o
 

6 

Aspectos acabado, habitual, durativo, indeterminado e iterativo dos 

pretéritos imperfeito, perfeito e mais-que-perfeito (e do futuro do pretérito 

já no quadro recapitulativo) [revisão] 

10 

Aspectos do presente, dos pretéritos perfeito e imperfeito, dos futuros do 

presente e do pretérito e suas contribuição para a construção dos textos 

(crônica e reportagem) 

Aspectos dos pretéritos perfeito e imperfeito 

12 
Aspectos habitual e acabado das morfotaxes do indicativo (presente, 

pretéritos perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito além de futuro) [revisão] 

com retomadas constantes dos mesmos tópicos e ausência de alguns valores aspectuais. O 

mesmo acontece com as perífrases aspectuais; são notórias as reiteradas abordagens de 

algumas perífrases (andar, ir ou vir seguidos de gerúndio) frente à absoluta ausência de outras 

(começar, continuar, sair + gerúndio, bem como deixar de, chegar a, passar a, costumar, 

parar de, acabar de + infinitivo), como veremos no quadro recapitulativo da análise das duas 

coleções, no final desta seção terciária. 

 Vale notar igualmente que o estudo dos valores aspectuais das flexões e perífrases se 

dá sem rigor terminológico, como se pode constatar, por exemplo, no trecho localizado no 

capítulo 3 do volume destinado ao alunado do sétimo ano e transposto logo abaixo. 

Primeiramente, percebe-se pelo título da subseção – Tempo – que os valores aspectuais não 

são distinguidos dos valores temporais; em seguida, não são diferenciados os aspectos 

durativo, iterativo, habitual e indeterminado assinaláveis por meio do pretérito imperfeito: 
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IMAGEM 26 – ORIUNDA DA PÁGINA 63 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Assim, em algumas lições, serão feitas referências a todos esses aspectos; noutras, apenas a 

alguns; noutras ainda, algumas formulações darão a entender erroneamente distinções que não 

existem. É o caso da opção (b) da seguinte atividade: 

IMAGEM 27 – ORIUNDA DA PÁGINA 136 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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Tal como formulado, seríamos levados a crer que a noção semântica habitual é diferente da 

frequente repetição de algum fato verbal. 

 

** 

 

 A coleção Português: linguagens, por seu turno, abordou a questão aspectual do verbo 

em apenas um momento ao longo de todos os volumes destinados aos anos finais do Ensino 

Fundamental, como ficou registrado no seguinte quadro: 

TABELA 18 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO ASPECTO VERBAL NOS 4 VOLUMES 

DO FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

Volume Localização Tópicos 

6
o 

ano 
Unidade 4 

Capítulo 3 

* Valores aspectuais dos pretéritos perfeito (acabado) e imperfeito 

(habitual, indeterminado e começado ou não-acabado) 

7
o
 ano --------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

8
o
 ano --------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

9
o
 ano --------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

*** 

 

 Em suma, tem-se o seguinte quadro recapitulativo: 

TABELA 19 – ESCALONAMENTO DOS VALORES ASPECTUAIS DO VERBO NAS COLEÇÕES 

ANALISADAS  

Aspectos (TRAVAGLIA) A Aventura da linguagem Português: linguagens 

Volumes 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

Aspecto durativo X - X X X X - - 

Aspecto indeterminado X - X X X - - - 

Aspecto iterativo X X X X - - - - 

Aspecto habitual X X X X X - - - 

Aspecto pontual X - - - - - - - 

Aspecto não-começado - - - - - - - - 

Aspecto começado ou não 

acabado 
- X - - X - - - 

Aspecto acabado X X X X X - - - 

Aspecto inceptivo X X - - - - - - 
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Aspecto cursivo X X X - - X - - 

Aspecto terminativo - - - - - - - - 

Aspecto perfectivo X - - ? - - - - 

Aspecto imperfectivo ? - - ? - - - - 

 E, no que diz respeito à incidência de auxiliares que codifica aspecto, chegou-se ao 

seguinte resultado: 

TABELA 20 - ESCALONAMENTO DAS PERÍFRASES ASPECTUAIS NAS COLEÇÕES ANALISADAS 

Coleções A Aventura da linguagem Português: linguagens 

Volumes 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

Estar + gerúndio X X
39

 2
40

 - - X - - 

Ir + gerúndio X - X - - - - - 

Começar a + infinitivo X X - - - - - - 

Continuar + gerúndio - - - - - - - - 

Deixar de + infinitivo - - - - - - - - 

Viver + gerúndio - - X - - - - - 

Viver a + infinitivo - - X - - - - - 

Passar a + infinitivo - - - - - - - - 

Começar + gerúndio - - - - - - - - 

Vir + gerúndio - X X - - - - - 

Ficar + gerúndio - - X - - - - - 

Ficar a + infinitivo - - X - - - - - 

Costumar + infinitivo - - - - - - - - 

Andar + gerúndio - - X - - - - - 

Andar a + infinitivo - - X - - - - - 

Sair + gerúndio - - - - - - - - 

Parar de + infinitivo - - - - - - - - 

                                                           
39

 Os exemplos empregados induzem os aprendizes a uma confusão entre referência temporal (presente) e 

aspecto (cursivo). 
40

 Os exemplos empregados não induzem os aprendizes a uma confusão entre referência temporal (presente) e 

aspecto (cursivo) – há uma ocorrência de verbo auxiliar no pretérito imperfeito, mas a regra fornecida durante o 

exercício de reflexão sim. A vocação semântica correta da perífrase (de aspecto cursivo) só é fornecida no 

enquadrado intitulado Não se esqueça da mesma lição. Por sua vez, o capítulo 3 define leva a entender que se 

trata de uma perífrase aspectual (“indica uma ação durativa em um determinado momento”). 
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Acabar de + infinitivo - - - - - - - - 

Chegar a + infinitivo - - - - - - - - 

 

3.2.3 Modo verbal 

 

Será observado por quais níveis é introduzido o conceito de modo, isto é, quais as 

acepções (de categoria morfológica ou de categoria semântica) a nortearem as lições. Além 

dessa acepção, será analisada a presença das demais descrições abordadas: semânticas, 

morfológicas e sintáticas. Atentaremos igualmente para a conscientização do leitor (alunado) 

para (i) o emprego sobressalente de determinadas morfotaxes visando a assinalar valores 

semânticos não condizentes com a classificação de modo da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira, notadamente do futuro do pretérito do indicativo e (ii) o uso eventual de flexões 

temporais (ou seja, categorias morfológicas de tempo) visando a codificar valores modais e 

não seus usuais valores semânticos temporais. 

 

* 

 

A primeira lição relativa a modo verbal ofertada pela coleção A Aventura da 

Linguagem ao alunado dos anos finais do ensino fundamental se encontra já no capítulo 2 do 

volume 6. Ela se debruça sobre o modo imperativo, mais precisamente sobre sua morfologia: 

inicia com a identificação da categoria morfológica, correlaciona-a sucintamente aos valores 

modais (e atos de fala) ordem, pedido, súplica, convite e conselho e passa a um exercício de 

conjugação41. As frases apresentadas – vale notar – expressam estritamente ordens, ou seja, 

frases de modalidade um tanto restrita, contrariamente à breve conceituação ofertada logo 

acima. Espera-se, ainda, que no atendimento ao pedido “Escreva como você se expressaria” 

(TRAVAGLIA et al, 2012a, p. 35) seja empregado o ponto de exclamação, elemento 

modalizador não forçosamente presente junto às formas imperativas, nem mesmo nas frases 

que têm como ato de fala (e valor semântico) a ordem, como pode ser constatado, inclusive, 

na análise do corpus que inicia a lição: 

  

                                                           
41

 Como já mencionado anteriormente no presente texto, Travaglia justificou a não-apresentação das 

conjugações dos verbos na coleção A aventura da linguagem sublinhando que os professores ou já as conhecem 

ou já têm acesso a elas, tendo em vista que elas constam em qualquer gramática. 
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IMAGEM 28 – ORIUNDA DA PÁGINA 35 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 A categoria morfológica do imperativo será retomada em mais duas ocasiões nesse 

mesmo volume – no capítulo 9 (nove): 
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IMAGEM 29 – ORIUNDA DA PÁGINA 172 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

e no 12 (doze): 
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IMAGEM 30 – ORIUNDA DA PÁGINA 249 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 Ora, não entendemos o porquê de se fragmentar tanto o estudo de uma categoria 

morfológica mais simples, por exemplo, que a do subjuntivo (com suas numerosas 

peculiaridades sintáticas). Ainda mais se a segunda aparição não oferece aprofundamento 

considerável em relação à primeira – consistindo mais propriamente em uma revisão – e se 

localiza no mesmo volume, isto é, é ofertada no mesmo ano escolar. Como creditamos tal 

arranjo à escolha dos gêneros textuais trabalhados ao longo do ano, a saber: (i) placas, (ii) 

receitas e (iii) propaganda de campanha social, defendemos que seria de maior proveito 

redistribui-los diferentemente. Ainda assim, no volume 7, essa categoria morfológica será 

revista em três ocasiões, e uma última vez no 9
o
 ano, de modo que no capítulo 7 do 7

o
 volume 

da coleção, poder-se-ia não começar dizendo de que flexão modal se trata mas ver se o 
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alunado é capaz de reconhecê-lo. Tal procedimento permitiria uma melhor avaliação dos 

alunos por parte dos educadores: 

IMAGEM 31 – ORIUNDA DA PÁGINA 159 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 
Voltemos ao volume 6 da coleção em questão. No capítulo 3, após uma lição que 

conceitua o que vem a ser uma perífrase verbal, são trabalhadas diversas locuções, tanto 

modais quanto aspectuais ou temporais. Nesse sentido, em meio a tantas possibilidades, as 

modalidades (a) possibilidade (cf. opção “possibilidade de acontecer algo”) e (b) obrigação 

são correlacionadas, respectivamente, às perífrases poder + infinitivo e ter que + infinitivo: 

IMAGEM 32 – ORIUNDA DA PÁGINA 48 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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Não acreditamos ser de bom proveito tal atividade. Primeiramente, porque alguns 

verbos analisados são verbos de sentido pleno (conseguir e resolver) pois (i) os verbos que 

seriam o auxiliar e a base verbal de cada perífrase podem ser afetados de forma independente 

pela negação e (ii) eles não sofreram esvaziamento semântico. Pode-se provavelmente 

creditar a interpretação de tais construções, envolvendo dois verbos, como perífrases verbais à 

conceituação ofertada aos educandos no próprio LD: construções nas quais “o primeiro verbo 

ajuda o segundo a expressar uma ideia que ele não poderia expressar sozinho” (TRAVAGLIA 

et al, 2002a, p. 47), o conceito de verbo auxiliar sendo reiterado (idem, ibidem, p. 204, p. 205) 

como o de um verbo que ajuda outro a expressar certas ideias. Ora, em se tratar da tessitura do 

texto, pode-se afirmar que cada elemento verbal (assim como não-verbal) contribui para a 

produção de sentidos e ideias. Em seguida, em razão de quase todos os verbos, por estarem 

ainda em processo de gramaticalização, não cumprirem o critério de auxiliaridade de 

nominalização independente. Exceto no caso dos enunciados (f) e (g), todos os V
1
 permitem 

ser nominalizados como indica o próprio manual do professor (“possibilidade de” haver, para 

a letra a; “resolução de” castigar, para a letra b; etc.). De modo que o exercício não 

desenvolve a competência interpretativa do alunado. Não são vistas as ambiguidades da 

língua portuguesa, como aquelas decorrentes dos auxiliares dever (com seus valores: de 
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obrigação – valor imperativo, obrigatoriedade – valor deôntico – e necessidade – valor 

epistêmico) e poder (com seus valores imperativo – permissão, deônticos – permissibilidade e 

facultatividade – e alético – possibilidade). 

A possibilidade de se exprimir valores modais por meio de perífrases verbais será 

retomada no capítulo seguinte. Nesse, após uma lição e um sequência de atividades sobre 

referência temporal, é proposta uma única pergunta – isto é, sobremaneira isolada – acerca da 

perífrase verbal modal de desejo (ou volição propriamente dita) com auxiliante querer:  

IMAGEM 33 – ORIUNDA DA PÁGINA 75 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Tal pergunta se revela improdutiva posto que (i) apresenta-se totalmente deslocada, 

após uma abrupta ruptura na seção intitulada Aprendendo mais sobre verbos do capítulo, 

versada principalmente sobre outra categoria semântica do verbo – o tempo; (ii) revela-se 

excessivamente fácil para o alunado do 6
o
 ano, tendo em vista que se trata quase de um verbo 

(de sentido) pleno, o mesmo podendo-se dizer de outra atividade relacionada a perífrases 

modais, localizada no capítulo 9: 

IMAGEM 34 – ORIUNDA DA PÁGINA 172 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

IMAGEM 35 – ORIUNDA DA PÁGINA 173 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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e de outra, presente no capítulo 10 do mesmo volume: 

IMAGEM 36 – ORIUNDA DA PÁGINA 204 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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IMAGEM 37 – ORIUNDA DA PÁGINA 205 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 Além dessa análise de perífrases de forma avulsa, destaca-se a apresentação do que 

chamamos modalização, no volume 6: 

IMAGEM 38 – ORIUNDA DA PÁGINA 173 DO VOLUME 6 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

No capítulo 3 do volume 7 da coleção, trabalha-se de forma um pouco mais 

sistemática os valores semânticos de modo codificáveis na língua portuguesa: 

IMAGEM 39 – ORIUNDA DA PÁGINA 64 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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IMAGEM 40 – ORIUNDA DA PÁGINA 65 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

A letra (a), a nosso ver, não consiste em modalidade imperativa de obrigação mas 

deôntica de obrigatoriedade, e a letra (c) assinalada no livro como de dúvida é, conforme 

nossa classificação, de contestabilidade. Isso porque, assim como a noção de hipótese, a de 

dúvida se revela muito vaga. Aliás, a expressão “Parece que...” ilustra perfeitamente esse 

valor modal: 
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IMAGEM 41 – ORIUNDA DA PÁGINA 65 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Já, no capítulo 9 do 7
o
 volume da coleção A aventura da linguagem, é brevemente 

mencionada a possibilidade de expressar modalidade por meio do verbo, notadamente de 

perífrases verbais, exemplificado pelo auxiliante modal de obrigação ter seguido da 

conjunção que e do verbo principal na forma infinitiva: 

IMAGEM 42 – ORIUNDA DA PÁGINA 195 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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Primeiramente, a explicação inicial trata de verbo no geral (sem especificar se se trata de 

todas suas ocorrências, se apenas de suas formas não nominais, das morfotaxes simples ou se 

abrange igualmente a incidência de auxiliares). Somente após as exemplificações ilustrarem 

apenas a possibilidade de lançar mão de perífrases/locuções verbais para expressar os 

variados valores semânticos citados, a lição se refere à possibilidade de se empregarem outros 

recursos. Contudo, não cita quais: 

IMAGEM 43 – ORIUNDA DA PÁGINA 196 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

 Na mesma página, a seção intitulada Aprendendo mais sobre verbos do capítulo 9 é 

encerrada com uma atividade que implica apenas um valor modal, a saber: o de necessidade: 
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IMAGEM 44 – ORIUNDA DA PÁGINA 196 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Não entendemos o porquê de se voltar a trabalhar de forma tão abrangente a perífrase 

verbal já no sétimo ano do ensino fundamental. Volta-se a conceituar morfosintaticamente a 

perífrase verbal, isto é, a apresentá-la enfocando-se sua formação: verbo auxiliar + verbo 

principal em uma de suas formas nominais (infinitivo, gerúndio ou particípio). Ora, se a 

educação linguística deve visar à produção de sentido (NEVES, 2013) e as atividades de 

ensino/aprendizagem de gramática devem visar, sobretudo, ao desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos, essas têm de focar o trabalho com as condições 

linguísticas de significação e de produção de efeitos de sentido (semântica). Assim, a 

educação linguística deveria enfocar a reflexão sobre o fenômeno verbal sobretudo como um 

acontecimento semântico e discursivo, passível de promover interpretações e debates. Se o 

alunado já foi apresentado no sexto ano ao conceito de perífrase verbal e o fato de ela carregar 

valores modais, aspectuais, temporais e outros, nos anos seguintes, poder-se-ia aprofundar os 

diversos auxiliantes modais, trabalhar as ambiguidades que cercam os valores modais de 

obrigação, obrigatoriedade e necessidade. Pois apenas visando à interpretação e ao manuseio 
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adequados das condições de significação, estaremos de fato promovendo uma boa educação 

linguística no âmbito da educação formal. 

 Percebemos igualmente na coleção uma desproporção entre as lições dedicadas aos 

mesmos tópicos. Por exemplo, a lição que correlaciona o futuro do pretérito/condicional ao 

pretérito imperfeito do subjuntivo ocupa pouco menos de uma página do capítulo 2 do volume 

8:  

IMAGEM 45 – ORIUNDA DA PÁGINA 66 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

ao passo que apenas ao futuro do pretérito (ou condicional) é dedicado mais de uma página do 

capítulo 8 – por conseguinte posterior – do mesmo volume. 
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Além do mais, a lição do capítulo 2 do volume 8 começa apresentando dois empregos 

do futuro de pretérito/condicional: uma exemplificação da dupla futuro de 

pretérito/condicional + pretérito imperfeito do subjuntivo, seguida de um exemplo do 

chamado condicional jornalístico, ignorado pelos exercícios posteriores (e, portanto, 

totalmente isolado no corpus). 

Em resumo, chegou-se aos seguintes resultados: 

TABELA 21 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO MODO VERBAL NOS 4 VOLUMES DO 

FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM 

Ano Capítulo Tópicos por seção 

6
o

 a
n

o
 

2 Categoria morfológica do modo imperativo 

3 
Verbos auxiliares + verbos principais = locuções ou perífrases/locuções 

verbais (aspectuais, temporais e modais sem distinções nem organização) 

4 
Perífrase/locução modal de desejo (ou volição propriamente dita) com 

auxiliante querer 

9 

Forma infinitiva e modo imperativo 

Perífrases/locuções verbais modais (com os auxiliares poder e dever) 

Noção de modalização, isto é, da expressão de modo lato sensu: atitude do 

falante (modum) em relação ao que está sendo dito (dictum) 

12 Categoria morfológica do modo imperativo [pela 3
a
 (terceira) vez] 

7
o
 a

n
o
 

3 Modalidade entendida como modalização 

7 Categoria morfológica do modo imperativo [pela 4
a
 (quarta) vez] 

9 

V1 e V2 para expressão de modo (necessidade), de tempo (anterioridade), 

de aspecto (inceptivo, cursivo) e demais nuanças semânticas (causa, 

progressão, consequência) (ter + particípio, acabar de + infinitivo, vir + 

gerúndio, voltar a + infinitivo, conseguir + infinitivo, tentar + infinitivo) 

10 Infinitivo [revisão] + Modo imperativo vs. forma infinitiva [revisão] 

12 Categoria morfológica do modo imperativo [pela 5
a
 (quinta) vez] 

8
o
 a

n
o
 2 Futuro de pretérito + Pretérito imperfeito do subjuntivo 

8 Valores modais do futuro de pretérito 

9
o
 a

n
o
 

7 

Distinção entre indicativo, imperativo e subjuntivo; foco na distinção 

indicativo vs. subjuntivo, e; pretérito imperfeito do subjuntivo (sob o título 

Formas do verbo e expressão de realidade ou irrealidade) 

9 Valor modal do subjuntivo e seu emprego nos textos dissertativos 
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10 Valor modal do futuro do pretérito do indicativo/condicional 

11 

Valor modal do presente do indicativo com valor temporal de futuro (para 

“indicar maior certeza”) 

Morfotaxes do modo subjuntivo (presente, pretérito imperfeito e futuro) 

12 Valores modais do pretérito imperfeito do subjuntivo 

 

** 

 

Convém esclarecer, de antemão, que os valores semânticos de modo são analisados, na 

coleção Português: linguagens, efetivamente, uma vez ao longo dos anos finais de ensino 

fundamental: nos capítulos 2 e 3 da unidade 4 do LD destinado ao 6
o
 ano, ou seja, nos dois 

últimos capítulos que compõem o volume. Nas demais alusões aos valores modais, trata-se, 

antes, do trabalho em torno das categorias morfológicas de modo, a saber: do subjuntivo no 7
o
 

volume e do imperativo no 8
o
. 

Sob o subtítulo Flexão de modo, são, inicialmente – no penúltimo capítulo do 6
o
 

volume – diferenciados os diversos valores modais carregados pelos verbos da seguinte 

tirinha: 

IMAGEM 46 – ORIUNDA DA PÁGINA 225 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Por se tratar mais propriamente de uma apresentação da noção de modo – por ocasião 

da análise da categoria do verbo e suas especificidades – que de uma lição a respeito do modo 

verbal, o LD não organizou os valores modais numa escala: apenas forneceu algumas 

exemplificações (certeza, “hipótese” ou possibilidade, ordem, aconselhamento): 
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IMAGEM 47 – ORIUNDA DA PÁGINA 225 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Pelo fato de o capítulo visar ao reconhecimento e à análise do que vem a ser o verbo 

(também semanticamente mas, sobretudo, morfologicamente), entendemos a escolha em 

enfocar as categorias morfológicas de modo, divididas, assim como na coleção A Aventura da 

linguagem em indicativo, subjuntivo e imperativo: 
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IMAGEM 48 – ORIUNDA DA PÁGINA 226 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Apenas na seção intitulada Semântica e discurso do capítulo 3 da unidade 4 (ou seja, 

no último capítulo) do 6
o
 volume a categoria semântica de modo será enfocada. Vale notar 

que, nessa seção, três das seis atividades propostas são “baseadas em sugestões do livro 

Gramática – Ensino plural, de Luiz Carlos Travaglia”, como o próprio LD indica (CEREJA et 

al, 2013a, p. 231) 

Aquela que mais se propõe a elucidar a diversidade de valores modais vem a ser a 

última dessa sequência – com o gabarito seguinte: a-8; b-3; c-1; d-5; e-6; f-2; g-7; h-4: 
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IMAGEM 49 – ORIUNDA DA PÁGINA 231 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Nela, conforme nossa revisão teórica, substituiríamos os valores (a) hipótese por 

probabilidade (ou plausibilidade), tendo em vista que a possibilidade também é uma 

hipótese, com a diferença de que, ao passo que a possibilidade diz respeito à modalidade 

alética, a probablidade pertence ao grupo dos valores epistêmicos, e; (b) conselho por 

avaliação positiva. 

 Os demais exercícios ofertados trabalham ora com uma escala mais minuciosa que a 

nossa (de valores modais imperativos): 

IMAGEM 50 – ORIUNDA DA PÁGINA 230 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

ora, implicitamente, com a oposição entre os valores modais de certeza e de contingência: 

IMAGEM 51 – ORIUNDA DA PÁGINA 230 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 
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 A nosso ver, tais exercícios são muito proveitosos para a educação linguística e dever-

se-ia ofertar mais sequências de atividades desse tipo, ao longo de todo o Ensino Fundamental 

II – e sobretudo nos anos finais, por ser possibilitado um maior aprofundamento e um maior 

rigor em relação às nuanças semânticas e a critérios sintáticos. 

Na página 248 do 6
o
 volume da coleção Português: linguagens, o futuro do pretérito é 

apresentado sobretudo em atinente a sua modalidade (codificação de valor semântico de 

modo) e não a sua temporalidade: “expressa a ideia de uma ação futura que ocorreria desde 

que uma condição tivesse sido atendida antes” (CEREJA et al, 2013a, p. 248). Seria pois um 

recurso para expressar um valor temporal de presente num universo hipotético e condicional, 

e não de posterioridade passada (ou futuro de passado). Poderia, portanto, ser, em vez de 

futuro do pretérito, denominada, visando a uma maior coerência, condicional presente (o 

primeiro termo da nomenclatura referindo-se à categoria morfológica de modo; e o segundo, à 

categoria morfológica de tempo). Aliás, na mesma página do manual é reiterado – num box 

(isto é, emoldurado e) intitulado Futuro do presente x futuro do pretérito – o valor modal da 

flexão denominada do futuro do pretérito – que poderíamos chamar de modo condicional – e 

apresentado o valor modal do futuro do presente: 

IMAGEM 52 – ORIUNDA DA PÁGINA 248 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 No 7
o
 volume, por ocasião do estudo da categoria morfológica do subjuntivo, no 

segundo capítulo, é abordada – na seção intitulada O subjuntivo na construção do texto – a 

categoria semântica de modo, por meio de um poema de Elias José: 
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IMAGEM 53 – ORIUNDA DA PÁGINA 52 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

IMAGEM 54 – ORIUNDA DA PÁGINA 53 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Ao passo que no exercício 2 são analisadas as formas do pretérito imperfeito do 

subjuntivo e o futuro do pretérito/condicional, no 3 são observadas as (demais) formas do 

indicativo, de modo que, enquanto o exercício 2 trabalha implicitamente o valor de 

possibilidade, o seguinte correlaciona o imperativo ao valor de certeza. Tal recorte é muito 

proveitoso, mas cremos que, mais uma vez, seria mais benéfico a coleção operar com a 
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terminologia de condicional de modo a evidenciar os diferentes modos presentes no poema e 

devidamente opostos na proposição de exercícios, como pudemos ver. 

Já, na seção Semântica e discurso do mesmo capítulo, o valor modal percebido é o 

epistêmico, de possibilidade, carregado pela forma verbal fosse: 

IMAGEM 55 – ORIUNDA DA PÁGINA 53 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS  

 

IMAGEM 56 – ORIUNDA DA PÁGINA 54 DO VOLUME 6 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Mais uma vez, acreditamos que seria mais preciso falar em valor de possibilidade que 

em hipótese, tendo em vista que os valores dessa se dividem em  (i) 

probabilidade/plausibilidade – nas construções de valor potentialis tais como “Se você insistir, 

eu conto.” – e (ii) possibilidade (remota), como em “Se você insistisse, eu contava.” – irrealis. 

Aliás, as construções com duplo valor modal (epistêmico e alético) tidas comumente 

como hipóteses, podem codificar asserção estrita (ou assunção total) – valor assertivo do 

domínio do certo, ou seja, podem carregar valor modal de certeza. É o caso (a) das 

construções com a conjunção se seguida de indicativo, como “Se você insiste, eu conto.” 

(asserção estrita positiva) e (b) das construções com o pretérito mais-que-perfeito do 

subjuntivo, que assinalam a certeza da negação do dictum,  “Se você tivesse insistido, eu teria 

contado.” (asserção estrita negativa). 
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Como, em muitas ocorrências, a modalidade epistêmica vem acompanhada da 

modalidade alética, o texto trabalhado em seguida, na mesma seção Semântica e discurso, 

vale de pretexto para a análise de tal modalidade, mais precisamente, na ocorrência da 

perífrase com auxiliar ir flexionado no futuro do pretérito/condicional seguido de infinitivo 

(ia adorar): 

IMAGEM 57 – ORIUNDA DA PÁGINA 54 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Infelizmente, a pergunta, tal como formulada, daria a entender que se trata do valor 

semântico usualmente codificado por meio da flexão no futuro do pretérito (simples), de 

possibilidade. Ora, como estamos diante do valor de impossibilidade, decorrente do valor 

temporal de anterioridade ao presente, na norma padrão, a forma mais adequada seria o verbo 

adorar flexionado no futuro do pretérito composto (teria adorado) e não simples (adoraria): 

IMAGEM 58 – ORIUNDA DA PÁGINA 54 DO VOLUME 7 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Enfim, a categoria mofológica do modo imperativo é estudada no capítulo 2 da 

unidade 2 – isto é, no quinto capítulo – do volume destinado ao 8
o
 ano do Ensino 

Fundamental. Na seção Construindo conceito, é perguntado que valor modal carregam as 

formas imperativas de um anúncio do Greenpeace. São oferecidos como opções de resposta 

(a) certeza, (b) hipótese (ou possibilidade), (c) ordem e (d) aconselhamento. A seguir, o modo 

imperativo é correlacionado aos seus valores semânticos e aborda-se a modalização operado 

pelo tom de voz e por expressões linguísticas: 
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IMAGEM 59 – ORIUNDA DA PÁGINA 116 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Chegou-se, então, ao seguinte levantamento na coleção Português: linguagens: 

TABELA 22 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO MODO VERBAL NOS 4 VOLUMES DO 

FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

Volume Localização Tópicos 

6
o 

ano 
Unidade 4 

Capítulo 2 

* Flexão de modo 

* O verbo na construção do texto 

7
o
 ano 

Unidade 1 

Capítulo 2 

* Tempos do subjuntivo [categoria(s) morfológica(s)] 

* O subjuntivo na construção do texto (valores modais) 

8
o 

ano 

Unidade 2 

Capítulo 2 

(5
o
 capít.) 

* Formação do modo imperativo (positivo e negativo) 

* O modo imperativo na construção do texto (valores semânticos de 

ordem, pedido e recomendação) 

9
o
 ano --------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Em resumo, eis os resultados de nossa análise: 

TABELA 23 – ESCALONAMENTO DOS VALORES MODAIS NAS COLEÇÕES ANALISADAS 

   A Aventura da linguagem Português: linguagens 

   6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

M
o
d
al

id
ad

e 

in
te

rs
u
je

it
o
s 

M
o
d
o
s 

im
p
er

at
iv

o
s Obrigação X X - - - - - - 

Permissão - X - - X - - - 

Ordem positiva X X - - 
X 

- - - 

Ordem negativa - - - - - - - 
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Proibição - X - - - - - - 

Prescrição - - - - - - - - 
M

o
d
o
s 

d
eô

n
ti

co
s 

Obrigatoriedade - ? - - - - - - 

Facultatividade - - - - X - - - 

Permissibilidade - - - - - - - - 

Proibição - - - - - - - - 

M
o
d

al
id

ad
e 

ap
re

ci
at

iv
a
 

M
o
d
o
s 

v
o
li

ti
v
o
s 

Desejo (ou volição 

propriamente dita) 
X X - X X - - - 

Intenção - - - - - - - - 

Optação - - - - - - - - 

M
o
d
o
s 

av
al

ia
ti

v
o
s 

Avaliação positiva - - - - - - - - 

Avaliação negativa - - - - - - - - 

M
o
d
al

id
ad

e 
 

al
ét

ic
a 

Necessidade - X - - X X - - 

Contingência - - - - X - - - 

Possibilidade X X - - X X - - 

Impossibilidade - - - - X - - - 

M
o
d
al

id
ad

e 

ep
is

tê
m

ic
a 

Certeza - X - - X X - - 

Probabilidade / 

plausibilidade 
- X - - - - - - 

Contestabilidade - ? - - - X - - 

Exclusão 

epistêmica 
- - - - - - - - 

e o escalonamento percebido das categorias morfológicas de modo: 

TABELA 24 – ESCALONAMENTO DAS CATEGORIAS MORFOLÓGICAS DE MODO NAS COLEÇÕES 

ANALISADAS 

Coleções A Aventura da linguagem Português: linguagens 

Volumes 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

Indicativo X X X X X - - - 

Subjuntivo - - X X X X - - 
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Imperativo X X - X X - X - 

Condicional - - X X - - - - 

 

Enfim, se “admitirmos serem os modais portugueses verbos plenos, que tomam uma 

oração por argumento, teremos de aceitar que eles não estão gramaticalizados em nossa 

língua, ainda que alguns deles já tenham iniciado o processo de gramaticalização” (LONGO 

et al., 2002, p. 47). Nesse caso, pelo fato de os V1 não equivalerem perfeitamente a afixos 

flexionais, deixamos de lado, em nossa pesquisa, o escalonamneto das construções 

locucionais/perifrásticas com tais verbos. Ademais, como afirma Benveniste (1974, p. 191, 

tradução minha), “cada um desses verbos auxiliantes tem sentido pleno e outras 

construções”42 de modo que tarefa árdua seria distingui-los dos demais verbos ou impossível 

formular uma lista limitada e completa. 

 

3.2.4 Voz verbal 

 

É analisado se os livros se atêm a exemplificar cada um delas ou se atentam também 

para o uso das mesmas pois “não é o caso de derivar a voz passiva da ativa. Usamos a voz 

passiva por outras motivações, encontradas do discurso, não na sentença” (CASTILHO, 2014, 

p. 437). Ilari e Basso vêm corroborar tal assertiva, ao insistir para que não se entenda voz 

“apenas como uma alternativa gramatical (escolha de um ou outro sintagma nominal para 

ocupar a posição de sujeito [...] )” (2014, p. 230), pois, assim “perde-se de vista sua função 

essencialmente textual e informativa, e ela acaba aparecendo como uma complicação 

inexplicável e desnecessária da estrutura da língua” (idem, ibidem). 

É igualmente averiguado se, como apontado por Camacho (2006), os manuais 

escolares invocam argumentos circulares para fornecer explicações. Por exemplo, como 

levantado pelo autor, as gramáticas escolares, por um lado, mencionam a exclusividade do 

tipo de verbo chamado transitivo direto (sendo o conceito de transitividade verbal entendido 

sintática e não semanticamente) sobre as condições estruturais para a construção da voz 

passiva, e; por outro, oferecem definições acerca dessa voz que apresentam, em geral, uma 

base nocional. 

                                                           
42

 « Chacun de ces verbes auxiliants a par ailleurs son sens plein et d’autres constructions » (BENVENISTE, 

1974, p. 191). 
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 A coleção A aventura da linguagem se volta para a categoria semântica de voz 

principalmente no volume destinado ao 8
o
 ano do Ensino Fundamental. No entanto, já no 

volume distribuído aos estudantes do 7
o
 ano é analisada a distinção entre os verbos 

essencialmente pronominais (verbos media tantum) e aqueles ocasionalmente pronominais, 

trabalhando, portanto, a priori, respectivamente, a voz medial pronominal e a voz medial 

reflexiva, ainda que sem tal terminologia: 

IMAGEM 60 – ORIUNDA DA PÁGINA 47 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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IMAGEM 61 – ORIUNDA DA PÁGINA 48 DO VOLUME 7 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Ora, como será explanado no capítulo 4, destinado à proposição de escalonamentos 

dos tópicos relativos às quatro categorias semânticas do verbo, não entendemos como de bom 

proveito vermos essa distinção no 7
o
 ano. 

Aliás, os verbos chamar e chamar-se não são propriamente o mesmo verbo, fato que 

os afasta da classificação de verbo ocasionalmente pronominal proposta na lição do LD. 

Bechara já alerta em sua Gramática (2009, p. 224) para a eliminação do pronome de muitos 

desses verbos (para nós media tantum): chamar (no lugar de se chamar), mudar (com a 

acepção de transferir-se como em “Mudei pra cá em 2012.”), formar (no sentido de concluir 

estudos como em “Eu formei em letras.”), classificar, etc. De modo que se torna inegável a 

necessidade de lições que trabalhem tais desvios da norma-padrão. Defendemos, por esses 

motivos, ao contrário de uma lição distinguindo a voz medial pronominal da voz reflexiva, 

uma lição que oponha a voz medial pronominal à voz ativa, e, isso, no 8
o
 ano do ensino 
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fundamental. Além do mais, apenas posteriormente a uma lição que tenha apresentado a voz 

reflexiva (abrangendo tanto a propriamente dita quanto a recíproca). 

Pelo contrário, a lição mais estritamente debruçada acerca das vozes verbais se 

encontra no capítulo 7 do volume 8 da coleção. Nela são apresentadas as três construções de 

voz mais comumente analisadas, a saber: a ativa, a passiva analítica e a reflexiva 

propriamente dita: 

IMAGEM 62 – ORIUNDA DA PÁGINA 229 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

IMAGEM 63 – ORIUNDA DA PÁGINA 230 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 
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Ignorou-se, portanto, tanto a passiva sintética quanto a reflexiva recíproca. Outrossim, 

a lição enfocou sobretudo a voz ativa e a voz passiva – dando, por conseguinte, menos 

atenção à reflexiva – ao ofertar a regra do processo transformacional de passagem de uma voz 

à outra: 

IMAGEM 64 – ORIUNDA DA PÁGINA 230 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

e ao exemplificar, posteriormente, esse processo, retomando os itens já presentes na imagem 

acima: 

IMAGEM 65 – ORIUNDA DA PÁGINA 231 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

  

Cabe, por outro lado, pontuar aqui que o LD não se limitou à sintaxe e atentou 

igualmente para os valores semânticos de cada uma dessas duas construções de voz: 
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IMAGEM 66 – ORIUNDA DA PÁGINA 231 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

concluindo, inclusive a seção Aprendendo mais sobre vozes com a seguinte atividade, voltada 

sobremaneira à semântica: 

IMAGEM 67 – ORIUNDA DA PÁGINA 232 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Tal preocupação volta a ser enfoque noutro capítulo do volume 8, mais precisamente o 

capítulo 11, no qual os autores aproveitam proficuamente da presença no texto de uma 

construção passiva analítica com omissão do agente. A seção, que consiste numa única 

atividade, oferece uma excelente análise das construções de voz para a produção de 

significados do texto. A seção poderia, todavia, aproveitar para apresentar outras razões para 

se omitir o agente. Afinal, como essa lição não configura uma sequência didática completa, 

pouco após ela ser iniciada, ela termina um tanto abruptamente, e – presume-se – não permite 

uma boa fixação por parte do alunado: 
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IMAGEM 68 – ORIUNDA DA PÁGINA 324 DO VOLUME 8 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

Enfim, a passiva sintética é apresentada pela primeira vez no último volume destinado 

ao ensino fundamental: 
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IMAGEM 69 – ORIUNDA DA PÁGINA 269 DO VOLUME 9 DE A AVENTURA DA LINGUAGEM 

 

após uma recapitulação das vozes ativa, passiva e reflexiva, com enfoque, novamente, na 

regra transformacional de obtenção de construções passivas analíticas a partir de construções 

ativas. 

Em resumo, chega-se ao levantamento seguinte: 

TABELA 25 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DA VOZ VERBAL NOS 4 VOLUMES DO 

FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO A AVENTURA DA LINGUAGEM 

Ano Capítulo Tópicos por seção 

6
o 

ano ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7º  

ano 
2 

Distinção entre verbos essencialmente pronominais (verbos media 

tantum) e ocasionalmente pronominais, trabalhando, portanto, 

respectivamente, a voz medial pronominal e a voz medial reflexiva 

8º  

ano 

7 (página 228) Vozes verbais (passiva, ativa e reflexiva) 

11 (página 324) Construção da passiva com omissão do agente 

9º  

ano 
10 

(página 267) Recapitulação das vozes verbais passiva, ativa e reflexiva, 

seguida (i) da revisão da regra transformacional da ativa em passiva 

analítica e (ii) da apresentação da passiva sintética, distinguindo-a da 

analítica por meio da elaboração de outra regra transformacional 
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 A coleção Português: Linguagens, por sua vez, optou pelo estudo da categoria 

semântica de voz apenas no 8
o
 volume. Apesar de ser maiormente trabalhado no capítulo 3, 

constatou-se igualmente a presença de tópicos relativos a essa categoria verbal no primeiro 

capítulo do mesmo volume. Isso porque, ao ser apresentado o sujeito indeterminado, esse foi 

relacionado e comparado à construção de voz denominada passiva sintética. 

 
TABELA 26 – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DA VOZ VERBAL NOS 4 VOLUMES DO 

FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

Ano Capítulo Tópicos por seção 

6
o 

ano ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7
o
 ano ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

8
o
 ano 

1 
Sujeito indeterminado (voz ativa) e índice de indeterminação do sujeito 

(voz passiva sintética) 

3 

Vozes do verbo: ativa, passiva – analítica (com auxiliar ser ou estar) e 

sintética (com uso do clítico se) – e reflexiva (sem distinções entre a 

reflexiva propriamente dita e a reflexiva recíproca) 

9
o
 ano ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A coleção oferece o seguinte conceito de voz verbal: “forma tomada pelo verbo para 

indicar a relação entre a ação expressa por ele e o sujeito” (CEREJA et al, 2013c, p. 67) e 

apresenta as três possíveis relações: (i) atividade; (ii) passividade, e; (iii) atividade e 

passividade a um só tempo. Ora, como vimos no capítulo precedente, atividade e voz ativa 

são conceitos distintos; o mesmo ocorrendo entre passividade e voz passiva. 

O livro didático oferta, contudo, a seguir, conceitos mais exatos – ainda que dúbios – 

para as três vozes verbais apresentadas: (a) a ativa é tida como aquela que “indica que a ação 

expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito” (idem, ibidem); (b) a passiva é vista como aquela 

indicativa de que “a ação expressa pelo verbo é pelo sujeito” (idem, ibidem, p. 68), e; a 

reflexiva que “indica que a ação expressa pelo verbo é praticada e recebida pelo sujeito” 

(idem, ibidem). 

Convém notar que a voz passiva tem duas de suas construções apresentadas, a saber: a 

analítica (com os auxiliares ser ou estar) e a sintética (com o clítico se), de modo que, 

diferentemente de nossa revisão teórica, o LD não classifica, nos exercícios posteriores, a 

seguinte construção: 
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IMAGEM 70 – ORIUNDA DA PÁGINA 73 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

como um caso de passiva adjetival (ou resultativa). Tal exemplificação de voz passiva já se 

encaixa numa das duas construções repertoriadas anteriormente: a voz passiva analítica: 

IMAGEM 71 – ORIUNDA DA PÁGINA 68 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Ora, tal modo de proceder leva o alunado a não perceber a larga gama construções 

disponíveis na língua portuguesa e suas respectivas produções de sentido. Testemunha desse 

fato os exercícios seguintes, que (i) invisilibizam que a passiva adjetival não permite, 

diferentemente da passiva analítica, a presença do agente da passiva (cf. exercício 3) e (ii) não 

conscientizam da existência de maior número de construções possíveis (cf. exercício 4): 
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IMAGEM 72 – ORIUNDA DA PÁGINA 74 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Isso porque, antes de se opor a passiva adjetival (“Esta seleção já está escalada.”) à passiva 

sintética (“Escalou-se esta seleção.”), caberia opor aquela à passiva analítica (“Esta seleção 

já foi escalada.”), atestando, junto aos alunos, da importância de se estudar as condições de 

significação pretendidas pelos publicitários. 

 Outro ponto que merece nossa atenção é a ausência absoluta de qualquer menção às 

diferenças existentes entre voz reflexiva propriamente dita e voz reflexiva recíproca. Não 

entendemos o porquê de tal falta, tendo em vista que tal oposição é acessível à compreensão 

do alunado. Além do mais, com sete páginas dedicadas quase exclusivamente à teorização e 

familiarização dos tópicos relativos a categoria semântica de voz, torna-se acentuada a 

discrepância no que tange à atenção dada às vozes ativa, passiva e reflexiva. De maneira 

sobremaneira ilustrativa, a lição que diz respeito à voz passiva (analítica) chega a invadir o 

espaço destinado à voz reflexiva, já escasso: 
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IMAGEM 73 – ORIUNDA DA PÁGINA 68 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 De certa forma, o mesmo não ocorre com a voz ativa, tendo em vista que essa 

construção de voz volta a ser analisada, por constraste às duas construções apresentadas da 

voz passiva: 

IMAGEM 74 – ORIUNDA DA PÁGINA 69 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Por fim, vale trazer à tona o contraponto que a própria coleção trouxe à lição: 
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IMAGEM 75 – ORIUNDA DA PÁGINA 68 DO VOLUME 8 DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

 Essa alusão às construções ergativas (isto é, às construções aparentemente ativas nas 

quais o sujeito verbal é, na verdade, o paciente da ação relatada), operada por meio dos 

exemplos “O navio afundou.” e “O feijão queimou.”, é o mais exato e preciso que se podia 

ofertar ao alunado, já que a categoria semântica de voz é apresentada pela primeira vez na 

coleção. Essa é a razão pela qual, como veremos no próximo capítulo, defendemos que essa 

categoria do verbo seja introduzida desde o primeiro volume destinado ao Ensino 

Fundamental II e detalhada gradativamente ao longo de todos os anos finais dessa etapa da 

educação básica. 

Em suma, chega-se à tabela seguinte: 

TABELA 27 – ESCALONAMENTO DAS CONSTRUÇÕES DE VOZ NAS COLEÇÕES ANALISADAS 

Coleções A Aventura da linguagem Português: linguagens 

Volumes 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 6

o
 7

o
 8

o
 9

o
 

Voz ativa - - X X - - X - 

Voz passiva analítica - - X X - - X - 

Voz passiva sintética (impessoal) - - - X - - X - 

Voz passiva adjetival - - - X - - ? - 

Voz reflexiva propriamente dita - - X ? - - X - 

Voz reflexiva recíproca - - - - - - - - 

Voz medial pronominal - ? - - - - - - 
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Voz medial reflexiva - ? - - - - - - 

Voz medial dinâmica - - - - - - - - 

Voz medial expletiva  - - - - - - - - 

Construção com estrutura sintática 

X + ter + Y + particípio 
- - - - - - - - 

Clivagem - - - - - - - - 

Ergatividade - - - - - - - - 
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4 COMO PODERIA SER O ESCALONAMENTO DAS CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS DO VERBO 
 

 

O presente capítulo se propõe a indicar tópicos sobre as categorias semânticas do 

verbo que poderiam/deveriam ser apresentados ao longo dos anos finais do ensino 

fundamental. Alguns desses já estão presentes nos livros didáticos; outros são ignorados. 

Ainda que as lições idealizadas partam de um ponto de vista da interseção/interface entre a 

sintaxe e a semântica, procuramos recortá-las conforme os valores semânticos (temporais, 

aspectuais, modais e de voz), de modo a enfatizar os traços distintivos desses, sob o enfoque 

da semântica. A sintaxe decorreria da apresentação, da análise e do manuseio das codificações 

desses valores no verbo (não só o emprego de desinências como também a incidência de 

auxiliares para a formação de perífrases/locuções verbais) e na frase, em torno do verbo (por 

intermédio da escolha por uma construção de voz). A primeira etapa dessa idealização 

consiste, pois, na eleição de tópicos a serem apresentados; a segunda, em elencá-los. Mas 

procederemos realizando alternadamente ambas as estapas. 

Isso porque, se é inegável que, como afirma Travaglia (2009, p. 237), “o próprio 

caráter sistemático da língua dá sistematicidade ao ensino”, convém ponderar sobre tal 

engendramento. Quando um novo objeto de ensino entra num sistema já existente de objetos, 

ele permanece profundamente sujeitado a esse (na medida em que o objeto de ensino deve 

apresentar duas faces: a um só tempo ser novo, para poder prestar-se ao processo de 

aprendizagem, e antigo, para poder ser associado ao já conhecido). Além disso, ao mesmo 

tempo, esse novo objeto de ensino impõe uma readaptação parcial do sistema (SCHNEUWLY 

et al, 2009, p. 22-23). E é com essa ponderação em mente que procuramos escalonar as lições 

que concebemos necessárias a uma boa educação linguística no âmbito formal. 

 

4.1 Tempo verbal 

 

A oposição mais tradicionalmente trabalhada vem a ser a do pretérito perfeito com o 

pretérito imperfeito. Muitas vezes, tal dupla de morfotaxe é apresentada como oposta no que 

tange à aspectualidade. Ora, como vimos no capítulo anterior, as distinções no que diz 

respeito à temporalidade (a anterioridade ao presente – do pretérito perfeito – se 



 

 

176 

diferenciando da simultaneidade ao passado – do pretérito imperfeito) são sobremaneira 

pertinentes. Dela decorre um “princípio importante para compreender as informações 

temporais em um texto” (ILARI, 2013, p. 27) pois a repartição dos tempos verbais em 

“tempos dinâmicos” e “tempos estáticos” – segundo a qual, de um lado, “uma sequência de 

sentenças no imperfeito do indicativo em uma narrativa é interpretada como indicando que o 

MR [momento referencial] é o mesmo para todas, o que produz um efeito de descrição” 

(idem, ibidem), e; de outro, “ao contrário, uma sequência de sentença no perfeito do indicativo 

é normalmente interpretada como fazendo referência a fatos sucessivos” (idem, ibidem) 

provém dos respectivos valores temporais de ambas as morfotaxes. Não hesitamos em afirmar 

que a oposição entre essas duas flexões modo-temporais (e aspectuais) são as mais 

imprescindíveis a uma boa educação linguística. 

Por isso, defendemos que tal par de conjugações seja visto em pelo menos dois 

momentos ao longo dos anos finais do ensino fundamental. Pode-se analisá-lo no sexto e no 

nono ano. Na primeira ocasião, poderia ser operada a alternância de ambas as flexões em 

substituição ao presente do indicativo, aproveitando para apontar o valor do presente 

histórico e dos momentos de referência para textos narrativos. Na segunda ocasião, poderão 

ser acrescentados os valores temporais de anterioridade ao passado (com os pretéritos mais-

que-perfeitos simples e composto) e de posterioridade ao passado (com o futuro do 

pretérito) para a construção de narrativas passadas. 

Durante o sexto ano, aconselhamos que seja trabalhado também o par opositivo 

posterioridade ao presente e simultaneidade ao futuro. Tal lição seria uma boa ocasião de 

se trabalhar o gerundismo de construções tais como “Vou estar fazendo” no lugar de “Farei”. 

No sétimo ano, apresenta-se o valor temporal de anterioridade ao passado com os 

dois pretéritos mais-que-perfeitos disponíveis na língua portuguesa (o simples e o composto) 

e opondos esses ao pretérito perfeito do indicativo e seu valor de anterioridade ao presente. 

No mesmo ano, poder-se-ia igualmente analisar o valor temporal do futuro do 

pretérito, a saber: de posterioridade ao passado, distinguindo-o do futuro do presente. 

Dessa forma, a lição abrangendo a um só tempo os três (ou quatro) pretéritos (o 

imperfeito, o perfeito, o mais-que-perfeito, tanto o simples quanto o composto) e o futuro do 

pretérito, prevista para o último ano do ensino fundamental II, já terá um alunado com um 
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mínimo das ferramentas conceituais e noções acerca da temporalidades dessas morfotaxes 

necessárias para um bom trabalho. 

Por fim, seria de bom proveito estudar no oitavo ano, por meio de curtas sequências de 

atividades, (i) a oposição entre a posterioridade ao presente e a anterioridade ao futuro, 

com o denominado futuro do presente composto do indicativo (com construções tais como 

“terei feito”) e (ii) a oposição entre posterioridade ao presente e posterioridade ao futuro. 

Essa última lição deve apresentar locuções como “estarei para fazer” e “haverá de 

fazer”. A perífrase haver de flexionada no futuro simples do indicativo e seguida de infinitivo 

encontra duas ocorrências, por exemplo, na canção Haverá de se do grupo Plutão já foi 

planeta (que pode servir de “documento desencadeador”).  

 

TABELA 28 – QUADRO RECAPITULATIVO DA PROPOSIÇÃO DE ESCALONAMENTO DOS VALORES 

TEMPORAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Anos 6
o
 7

 o
 8

o
 9

o
 

posterioridade futura (futuro do 

futuro): MF – MR – ME 
- - - - - X - 

posterioridade ao presente (futuro 

do presente): MF, MR – ME 
- X -  X X X - 

posterioridade passada (futuro do 

passado): MR – MF; MR – ME  
- - - X - - X 

simultaneidade futura (presente 

do futuro): MF – MR, ME 
- X - - - - - 

presente: MF, MR, ME X - - - - - - 

simultaneidade passada (presente 

do passado): MR, ME – MF 
X - - - - - X 

anterioridade futura (passado do 

futuro) ME – MR; MF – MR 
- - - - X - - 

anterioridade presente (passado 

do presente) ME – MF, MR 
X - X - - - X 

anterioridade passada (passado do 

passado): ME – MR – MF 
- - X - - - X 
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4.2 Aspecto verbal 

 

 Vemo-nos forçados a concordar com Melo, para quem “a percepção e a explicitação 

do aspecto têm largo rendimento estilístico, seja para o discente, seja para o artista criador” 

(1976, p. 161), não se justificando assim, esse componente fundamental da semântica do 

verbo ser desprezado na nossa tradição escolar (BAGNO, 2011, p. 547). Contudo, ainda que 

uma das duas coleções analisadas, a saber: A aventura da linguagem, tenha se debruçado 

consideravelmente a respeito do aspecto verbal (provavelmente em decorrência de um de seus 

autores ser um expoente nos estudos linguísticos a respeito de tal categoria semântico do 

verbo), não concordamos com a organização da apresentação dos valores aspectuais ao longo 

de todo o ensino fundamental II. 

 Acreditamos que seria de melhor proveito para a educação linguística no âmbito da 

educação formal operarmos com lições voltadas para cada grupo de distinção aspectual, isto é, 

para cada agrupamento de valores aspectuais auto-excludentes. Lições focadas apenas em 

aspectos pertencentes a um mesmo grupo de distinção traria a vantagem de melhor 

assimilação por parte dos alunos das possíveis nuanças presentes nos textos, assim como das 

condições linguísticas de significação e de produção de efeitos de sentido. 

Assim, defendemos que no 6
o
 ano do ensino fundamental II sejam estudados, em duas 

sequências de atividades: os 3 (três) aspectos relacionados a fases de completamento 

(inceptivo, cursivo e terminativo) e, posteriormente, os 3 (três) aspectos relacionados a fases 

de realização (não-começado, começado/não-acabado e acabado). Assim, pode-se aproximar 

os três valores aspectuais de fases de completamento – inceptivo, cursivo e terminativo – 

respectivamente a começo, meio e fim, e; os três valores aspectuais de fases de realização – 

não-começado, começado/não-acabado e acabado – a antes, durante e depois.  

A defesa de tal escolha se baseia na presumida fácil compreensão de tais aspectos. 

Afinal os auxiliantes aspectuais começar a, estar e terminar de não demandam longas 

explicações. A educação linguística que os trabalhasse teria maiormente como objetivo a 

apresentação de seus sinônimos, como por-se a em alternativa a começar a, e estar acabando 

de em alternativa a terminar de. Isso porque, como foi dito por Travaglia (2014) durante o 

XV Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa, os alunos tendem a usar um recurso para 

expressar cada valor semântico (um conector de causa, um de oposição, um de consequência). 
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Ora, além de o letramento consistir no desenvolvimento “da competência de uso dos mais 

diferentes gêneros de textos em situações específicas de interação comunicativa” (idem, s.p.), 

“envolve desenvolver a competência de uso dos mais diferentes recursos da língua e suas 

contribuições para a significação dos textos” (idem, s.p.). Assim, para a expressão do aspecto 

cursivo, constata-se o amplo emprego de perífrases gerundiais – aproximadamente 70% com 

o auxiliar estar, seguindo-se ir (10%), acabar (8%), ficar, continuar, vir, viver, passar e 

permanecer (12%) (CASTILHO, 2002, p. 98; CASTILHO, 2014, p. 422). 

Concebemos também como muito acessível a repartição quase universal da 

localização no tempo em antes, durante e depois. Em todo caso, se não universal (LYONS, 

1970, p. 233), essa tripla oposição é senso comum para os falantes de português e podem ser 

correlacionadas às fases de realização. No entanto, é preciso ter cautela para não fornecer 

exemplificação de tais aspectos de modo a engendrar a corrente confusão, por exemplo, entre 

tempo futuro e aspecto não-começado pois tal referência temporal pode vir combinada com o 

aspecto de já começado, como na seguinte citação de Clarice Lispector: “Enquanto eu tiver 

perguntas e não houver respostas... continuarei a escrever.” Assim, é preciso salientar que se 

trata de um (i) antes do início, (ii) durante e de um (iii) depois do término da realização do 

fato verbal e não de um antes, durante e depois referente ao momento da enunciação (dêitico). 

Recomenda-se, portanto, a apresentação dos auxiliantes estar por, acabar de (nos presentes e 

pretéritos imperfeitos do indicativo e do subjuntivo e nos pretéritos perfeito e mais-que-

perfeito do indicativo) seguidas de infinitivo. 

Para uma melhor assimilação de ambas as lições, poder-se-ia igualmente rever esses 

dois grupos de distinção no último ano do ensino fundamental, ou seja, no 9
o
 ano. Dessa vez, 

no entanto, opondo os valores de fases de realização aos de fases de completamento. 

Recomenda-se que no 7
o
 ano seja estudada a oposição do aspecto pontualidade (ou 

não-duração) à noção aspectual de duração, sem subdividir essa última em seus quatro 

possíveis aspectos, a saber: o durativo, o indeterminado, o iterativo e o habitual. 

Sendo os valores aspectuais de completamento e não-completamento importantes 

para o estudo da oposição dos pretérito perfeito e imperfeito, recomendamos que a distinção 

entre os aspectos perfectivo e imperfectivo seja apresentada no 7
o
 ano do ensino fundamental 

e revista no 9
o
 ano. 
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No 8
o
 ano, pode-se subdividir a noção aspectual de duração, apresentada no ano 

precedente, em seus quatro possíveis aspectos: (i) o durativo, (ii) o indeterminado, (iii) o 

iterativo e (iv) o habitual. Esses podem ser trabalhados em duas lições distintas: numa, opõe-

se ambos os aspectos de duração contínua (limitada e ilimitada), a saber: o durativo e o 

indeterminado (com as perífrases gerundiais formadas com os auxiliares estar, ir, vir); noutra, 

ambos os aspectos de duração descontínua (limitada e ilimitada), ou seja, o iterativo e o 

habitual (com os auxiliantes andar e viver seguidos de gerúndio bem como o auxiliar 

costumar seguido de infinitivo). 

Por sua vez, no 9
o
 (nono) ano, como dito anteriormente, podem ser revisados os 

aspectos perfectivo e imperfectivo e os de fase de realização juntamente aos de fase de 

completamento. 

Convém aqui pontuar que o fato de termos evidenciado a presença das perífrases nas 

lições acerca da categoria semântica de aspecto não significa a negação da possibilidade do 

emprego de flexões modo-temporais para a expressão de valores aspectuais. Contudo, tendo 

trabalhado mais aprofundadamente as morfotaxes por ocasião do escalonamento dos valores 

temporais, acreditamos ser mais benéfico enfocarmos a incidência de auxiliares para a 

expressão dessa outra categoria semântica verbal. Ademais, ainda que a distinção aspectual 

perfectivo vs. imperfectivo seja notória nas conjugações do passado, isso decorre em maior 

parte das referências temporais de anterioridade e simultaneidade. 

Em suma, chega-se ao seguinte quadro recapitulativo: 

TABELA 29 – QUADRO RECAPITULATIVO DA PROPOSIÇÃO DE ESCALONAMENTO DOS VALORES 

ASPECTUAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   6
o
 ano 7

o
 ano 8

o
 ano 9

o
 ano 

  pontual - - X - - - - - 

 

D
u
ra

çã
o

 

durativo - - 

X 

- X - - - 

 indeterminado - - - X - - - 

 iterativo - - - - X - - 

 habitual - - - - X - - 
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F
as

es
 d

e.
..

 

..
.r

ea
li

za
-

çã
o

 

não-começado - X - - - - - 

X começado ou não-acabado - X - - - - - 

acabado - X - - - - - 

..
.c

o
m

p
le

-

ta
m

en
to

 inceptivo X - - - - - - 

X cursivo X - - - - - - 

terminativo X - - - - - - 

(n
ã
o
-)

 

co
m

p
le

-

ta
m

en
to

 perfectivo - - - X - - X - 

imperfectivo - - - X - - X - 

 

4.3 Modo verbal 

 

 Formulemos agora uma proposição de escalonamento dos valores modais que 

poderiam ser trabalhados ao longo do ensino fundamental II. Por serem codificados 

maiormente pela incidência de auxiliares, propomos que os valores deônticos sejam os 

primeiros a serem vistos. Seria benéfico, nessa ocasião, um esclarecimento da oposição entre 

os dois grupos da modalidade intersujeitos, ou seja, a diferenciação dos valores deônticos – a 

serem elencados – da modalidade imperativa (sem adentrar-se ainda na sua subdivisão). 

Em seguida, pelo fato de o modo subjuntivo ter flexões mais fáceis de serem 

aprendidas e trabalhadas, essa categoria morfológica de modo deveria, a nosso ver, ser 

apresentada antes do modo imperativo de modo que ela ficaria, correlacionada ao valor modal 

de desejo ou volição (propriamente dito), nos LDs destinados ao 6
o
 ano. Por se tratar de 

apenas um valor modal, caberia distinguir aqui os valores temporais de suas diversas 

categorias morfológicas de tempo. Diferenciar-se-ia, no plano da possibilidade, a 

simultaneidade ou posterioridade ao presente do presente do subjuntivo (como em “Espero 

que ele esteja bem.” e “Tomara que faça sol no domingo que vem.”) da posterioridade ao 

presente do futuro do subjuntivo (como em “Quando/se fizer sol, irei à praia.”), e; no plano 

do impossível, a simultaneidade ao presente do pretérito imperfeito do subjuntivo – como em 

“Eu queria que não chovesse (hoje).” – da anterioridade ao presente codificada pelo pretérito 
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mais-que-perfeito do subjuntivo, observável em “Bem que eu queria que não tivesse chovido 

(domingo passado).”. 

Desse modo, no 7
o
 ano, já se poderia trabalhar o modo imperativo, correlacionado-o 

aos valores modais imperativos, distinguindo-os, novamente da modalidade deôntica. 

Todavia, recomendamos que, nesse primeiro momento, sejam abordadas apenas as 

construções positivas, com os valores de obrigação, ordem positiva, prescrição e, 

eventualmente, uma escala mais minuciosa de valores modais, tais como em ambas as 

coleções analisadas no presente estudo. O imperativo afirmativo seria revisado no ano 

seguinte, por ocasião da apresentação e do trabalho com o imperativo negativo. Cabe aqui 

ponderar que, como as “formas “clássicas” do imperativo de nós aparecem em textos escritos 

(ou falados, porém mais raramente) mais monitorados, de gêneros textuais específicos como 

artigos científicos, letras de hinos, pareceres jurídicos, literatura religiosa, sentenças 

tradicionais, etc.” (BAGNO, 2011, p. 569, grifo do autor), cabe ensiná-las na escola, mas 

sobretudo em atividades de recepção e não produção de textos. Se for o caso de ter um dia de 

produzir pareceres jurídicos ou literatura religiosa, caberá trabalhar essas formas do 

imperativo no ensino superior. Afinal, como declara Bagno, não “tem o menor cabimento 

aplicar exercícios nem “tirar ponto” dos alunos em provas porque eles não conhecem essas 

formas nem as incorporam em sua atividade linguística” (idem, ibidem, p. 570). 

Concebendo, como muitos teóricos, o conceito de modalidade imbricado com a ideia 

da força de asserção, vemos como fundamentais que sejam vistos nessa etapa da educação 

linguística, que é o ensino fundamental, a apresentação dos valores modais epistêmicos. Para 

tanto, sugerimos que esses sejam estudados na segunda metade do 7
o
 ano. 

Poder-se-ia, no 8
o
 ano, reabordar o subjuntivo, porém, dessa vez, com modos 

avaliativos (positivo e negativo): uma forma de preparar um pouco mais os alunos não só para 

o modo imperativo negativo como também para as construções complexas que exigem a 

flexão dos verbos de suas subordinadas no modo subjuntivo, a serem estudados no 9
o
 ano, e 

idealmente, retomado no ensino médio e, eventualmente, no ensino superior. 

Por fim, é preciso sensibilizar o alunado para a distinção dos vários valores modais 

carregados pelos auxiliantes poder, dever e ter seguido da preposição de. Nesse sentido, 

defendemos que seja diferenciada, das modalidades imperativa e deôntica, no 9
o
 ano, a 

modalidade alética. 
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TABELA 30 – QUADRO RECAPITULATIVO DA PROPOSIÇÃO DE ESCALONAMENTO DOS VALORES 

MODAIS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   6
o
 ano 7

o
 ano 8

o
 ano 9

o
 ano 

M
o
d
al

id
ad

e 
in

te
rs

u
je

it
o
s 

M
o
d
o
s 

im
p
er

at
iv

o
s 

Obrigação 

X 

- X - - X 

X 

- 

Ordem positiva - X - - X - 

Ordem negativa - - - - X - 

Permissão - - - - X - 

Proibição - - - - X - 

Prescrição - X - - X - 

M
o
d
o
s 

d
eô

n
ti

co
s 

Obrigatoriedade X - 

X 

- - - 

X 

- 

Facultatividade X - - - - - 

Permissibilidade X - - - - - 

Proibição X - - - - - 

M
o
d
al

id
ad

e 
ap

re
ci

at
iv

a 

M
o
d
o
s 

v
o
li

ti
v
o
s 

Volição 

propriamente dita 
- X - - - - - - 

Intenção - - - - - - - X 

Optação - - - - - - - X 

M
o
d
o
s 

av
al

ia
ti

v
o
s 

Avaliação positiva - - - - X - - - 

Avaliação negativa - - - - X - - - 

M
o
d
al

id
ad

e 
 

al
ét

ic
a 

Necessidade - - - - - - X - 

Contingência - - - - - - X - 

Possibilidade - - - - - - X - 

Impossibilidade - - - - - - X - 

M
o
d
al

id
ad

e 

ep
is

tê
m

ic
a 

Certeza - - - X - - - - 

Probabilidade / 

plausibilidade 
- - - X - - - - 

Contestabilidade - - - X - - - - 

Exclusão 

epistêmica 
- - - X - - - - 
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4.4 Voz verbal 

 

Nosso intuito na presente seção será propor não só lições que trabalhem relações de 

inferências recíprocas entre construções de voz análogas mas não idênticas, isto é, relações de 

sinonímia entre construções de voz, apontando para seus diferentes valores semântico-

pragmático-discursivos, mas também lições dedicadas a um só tempo (a) às diferenças 

sintáticas, conforme os diversos registros de língua – isto é, às variantes diastráticas e 

diafásicas existentes em certas construções de voz – e (b) à familiarização dos estudantes 

junto à norma de prestígio. Buscaremos igualmente justificar o escalonamento proposto de 

tais lições ao longo das séries finais do ensino fundamental. 

Tendo em vista que o conceito de voz verbal é de mais fácil explicação (e, não menos 

importante, de mais fácil compreensão para os alunos) ao ser apresentada a já clássica 

oposição estabelecida entre a voz ativa e a voz passiva analítica por meio de uma simples 

regra transformacional, propomos que esta diferenciação seja feita já no primeiro ano do 

ensino fundamental II, isto é, no 6
o
 ano do ensino fundamental. Tal lição permitiria já um 

primeiro contato com o conceito de voz, mas, sendo o desenvolvimento da competência 

comunicativa o principal objetivo de educação linguística defendida no presente trabalho, 

seria salutar levar o alunado a atentar às possibilidades discursivas de cada construção de voz, 

enfocando-se, dessa forma, não à nomenclatura gramatical, mas a produção de sentidos 

operada gramaticalmente. 

Sugerimos igualmente que as vozes reflexiva propriamente dita e reflexiva 

recíproca sejam trabalhadas nesse mesmo ano. Tal recomendação se deve por tal lição não 

necessitar de nenhuma grande abstração. Acreditamos que essa tal distinção é muito acessível 

já nos primeiros anos de estudo da nossa língua. Como tal distinção não deve demandar 

longas sequências pedagógicas (oferta de um grande corpus de exemplos, formulação de uma 

regra complexa, inúmeras atividades), poder-se-ia aproveitar a oportunidade para trabalhar as 

formas clíticas conforme as categorias de pessoa do português brasileito. Isso porque convém 

notar que é comum na variedade falada não-padrão a generalização da forma clítica de 3
a
 

pessoa para todas demais, como em “tu se feriu?” e “nóis se feriu” (CAMACHO, 2003, p. 

98). 
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No sétimo ano, seria muito proveitoso trabalhar o que já é tradicionalmente ensinado 

na disciplina de língua portuguesa no Brasil: a distinção entre a voz passiva analítica e a voz 

passiva sintética (também denominada voz impessoal). Contudo, como marcador medial, o 

clítico se – provavelmente por ainda reter propriedades pronominais de acordo com suas 

origens no pronome reflexivo, ou seja, por, formalmente, ainda ser parte do paradigma 

pronominal, correlacionando-se com outros membros da classe – ainda participa regularmente 

das regras de colocação de clíticos que governam os pronomes em geral. 

Outra lição de fácil compreensão para os jovens alunos do 7
o
 ano abordaria o 

fenômeno sintático de voz conhecido sob o nome de clivagem. Sendo ele possível tanto com 

a voz ativa quanto a voz passiva (analítica), recomendamos que seja abordado inicialmente 

por intermédio da comparação da voz ativa prototípica (como “O bispo batizou o menino.”) – 

por ela ser a mais proeminente na língua portuguesa, podendo ela ser vista, inclusive, como 

não-marcada – com a construção de clivagem ativa (“Quem batizou o menino foi o bispo.”). 

Pode-se, em seguida, comparar as construções de clivagem oriundas de passivas analíticas 

(tais como “Quem foi batizado pelo bispo foi João.” e “Quem foi batizado foi João.”) com as 

frases das quais, de alguma forma, derivam (a passiva analítica agentiva “João foi batizado 

pelo bispo.” e não-agentiva “João foi batizado.”). Afinal, é preciso trabalharmos 

pedagogicamente, no intuito de diminuir suas ocorrências em contextos que demandam maior 

adequação à norma de prestígio, o fenômeno – muito mais frequente do que aparenta ser – de 

derivação de objetos incorporados aos predicados em tópicos de passivas, como em: “Ele é 

para ser tomado conta, hein?” Tais casos, “que constituem graus extremos de topicalização 

do sintagma preposicional oblíquo na função de Beneficiário” (CAMACHO, 2006, p. 173) 

merecem sobremaneira estar presentes na educação linguística que visa ao desenvolvimento 

da competência comunicativa do alunado. A busca por certos valores semânticos e discursivos 

manifesta no cotidiano dos falantes de português brasileiro por meio desses processos de 

derivação precisa ser amparada por uma educação linguística de qualidade. Assim, aos 

estudantes da língua portuguesa dos anos finais do ensino fundamental é preciso ofertar 

atividades que os façam dominar o processo sintático de diátese que, a partir da construção “É 

para tomar conta dele.”, obtenha a frase “É dele que é para tomar conta.”, na qual é dado 

realce (ou ênfase) ao elemento ele. 
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É interessante notar que o “caráter pseudorreflexivo da voz média tem provocado, no 

PB, o apagamento do clítico oblíquo – desprovido de qualquer função sintática – quando o 

sujeito apresenta o traço semântico [-animado]” (BAGNO, 2011, p. 585) e que um fenômeno 

análogo ocorre até mesmo num corpus mais formal – de portugês culto falado – como aquele 

obtido através de entrevistas do NURC, onde as alternativas não-clíticas produzem um efeito 

semântico que equivaleria ao de suas alternativas clíticas, como é de fácil constatação em: 

“todo o terreno da vizinhança já valorizou” e “o vidro da janela [...] quebrou” (CAMACHO, 

2006, p. 181). Assim Bechara alerta em sua Gramática (2009, p. 224) para a eliminação do 

pronome de muitos verbos que o exigem na língua padrão: chamar (no lugar de se chamar), 

mudar (com a acepção de transferir-se como em “Mudei pra cá em 2012.”), machucar, 

formar (no sentido de concluir estudos como em “Eu formei em letras.”), classificar, etc. Ora, 

é inegável que lições que trabalhassem tais desvios da norma-padrão se prestariam 

perfeitamente à educação linguística visada no âmbito da educação formal. Propomos, por 

essa razão, que uma lição que oponha a voz medial pronominal à voz ativa se dê no 8
o
 ano 

do ensino fundamental.  

Pelas mesmas razões, seria de primeira importância a oferta de atividades dedicadas ao 

fenômeno sintático de voz que recebeu o nome de ergatividade. Visando à familiarização dos 

estudantes do 8
o
 ano junto à norma de prestígio, trabalhar-se-ia por meio de exercícios 

estruturais a transformação de frases como “O pneu furou.”, “O computador está 

consertando.” e “Vou operar amanhã.” em “Algo furou o pneu.”, “O comptador está sendo 

consertado.” e “Vou ser operado amanhã.”. Correlacionar-se-ia, pois, a formas ergativas ora à 

voz ativa, ora à passiva. 

Finalmente, no 9
o
 ano do ensino fundamental, poderíamos nos debruçar, professores e 

alunos, sobre recursos estilísticos tais como o emprego do pronome de realce da voz medial 

expletiva, opondo essa à voz ativa.  

Poder-se-ia igualmente analisar a construção de voz com estrutura sintática /X + ter + 

Y + particípio/ (como em “Procurador tem a casa invadida.” e “Personagem de novela tem 

drinque batizado.”) e compará-la às estruturas análogas de construções de voz, tais como a 

voz passiva analítica (“Casa de procurador foi invadida.” e “Drinque de personagem de 

novela foi batizado.”) – com estrutura /Y de X + ser + particípio/, atentando-se às devidas 

alterações nas conjugações dos verbos ter e ser nesse processo transformacional. Tais 
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atividades se prestariam sobretudo nos casos em que pode haver ambiguidade entre a voz 

passiva e a noção semântica de posse ou possessão em decorrência do emprego do verbo ter. 

Uma exemplificação desse possibilidade pode ser encontrada em “Ele já teve livro 

autografado por ela.”. 

Enfim, é sobretudo imprescindível – apesar de podermos conceber muitas das variadas 

opções de construção de voz como resultados de processos derivacionais, por sinalizarem 

rearranjos da organização sintática básica de uma sentença, ao intercambiarem as relações 

gramaticais de argumentos que representam certos papéis – não trabalhar a diátese apenas por 

meio de exercícios estruturais, que apontariam tão somente para a sintaxe, mas trabalhá-la por 

aquilo que é, isto é, enquanto categoria semântica. 

TABELA 31 – QUADRO RECAPITULATIVO DA PROPOSIÇÃO DE ESCALONAMENTO DAS 

CONSTRUÇÕES DE VOZ NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 6
o 
ano 7

 o 
ano 8

o 
ano 9

o 
ano 

Voz ativa X - - X X X - X 

Voz passiva analítica X - X X - X X - 

Voz passiva sintética (impessoal) - - X - - - - - 

Voz passiva adjetival - - - - - - - - 

Voz reflexiva propriamente dita - X - - - - - - 

Voz reflexiva recíproca - X - - - - - - 

Voz medial pronominal - - - - X - - - 

Voz medial reflexiva - - - - - - - - 

Voz medial dinâmica - - - - - - - - 

Voz medial expletiva  - - - - - - - X 

Construção com estrutura 

sintática X + ter + Y + particípio 
- - - - - - X - 

Clivagem - - - X - - - - 

Ergatividade - - - - - X - - 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Tratamos do ensino do verbo buscando: 

a) evidenciar o que a escola tem trabalhado no estudo das categorias semânticas do 

verbo, como e quando, partindo-se da constatação que o LD é documento “referência daquilo 

que pode ser dito nas aulas de língua de língua materna; uma vez que é o locus de 

recontextualização do discurso pedagógico e um meio autorizado de transmitir saber legítimo 

aos alunos” (BUNZEN, 2005, p. 28, grifo do autor),; 

b) apresentar e por em discussão uma proposta do que (e quando) seria proveitoso que 

o aluno estudasse sobre o verbo na sua passagem pela educação formal, mais precisamente, ao 

longo dos anos finais do ensino fundamental.  

Ao analisarmos os LDs selecionados para esta investigação, encontramos, no que 

tange à coleção A Aventura da linguagem – 12ª colocada no ranking de vendas pelo Plano 

Nacional de Livros Didáticos (PNLD) e, portanto, coleção de Ensino Fundamental II menos 

solicitada para as escolas públicas de todo o território nacional – as seguintes características 

que seriam proficuamente revistas para futuras edições: (a) fragmentação dos fatos 

linguísticos a serem analisados; (b) desproporção entre lições (com, por exemplo, meia página 

dedicada às construções envolvendo condicional/futuro de pretérito e pretérito imperfeito do 

subjuntivo voltada unica e exclusivamente à revisão do pretérito imperfeito do subjuntivo); 

(c) descaracterização de determinados aspectos do conhecimento decorrente de uma 

simplificação reducionista, que resulta em conceitos equivocados e posterior sugestão de 

atividades fadadas ao fracasso se for seguida à risca a lição, e; (d) ausência de critério 

coerente na sequenciação dos conteúdos relacionados às quatro categorias semânticas do 

verbo selecionados pelo LD.  

Três critérios importantes para a elaboração de LDPs foram parcialmente preenchidos 

por essa coleção, a saber: (e) articulação entre a abordagem dos conhecimentos gramaticais e 

o processo de produção de textos; (f) consideração da totalidade do fenômeno e, no interior 

desta, a análise da particularidade, e; (g) na compreensão de quem é o sujeito-aluno, suas 

possibilidades de aprendizagem e as decorrentes necessidades de ensino. Os manuais 

didáticos em questão apresentaram irregularidade (ou inconstância) a esse respeito.  
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Por fim, os 4 volumes da coleção destinados aos anos finais do fundamental 

ofereceram: (h) articulação entre discursivo e gramatical no tratamento dado aos 

conhecimentos linguísticos; (i) estabelecimento de relações entre aspectos gramaticais e 

semânticos; (j) compreensão aprofundada do conteúdo, que considera os variados aspectos 

(nocionais, semânticos, morfológicos, sintáticos, distribucionais, etc.) envolvidos na 

construção do conhecimento, e; (k) articulação desses conteúdos interligados, quando 

necessária para a compreensão de fatos linguísticos (morfologia e sintaxe, por exemplo). 

No que diz respeito à outra coleção analisada – a saber: Português: linguagens, a 

coleção mais solicitada para aquisição e distribuição nas salas de aula de Ensino Fundamental 

II – chegou-se à conclusão de que há, no que tange a aspectos negativos: (a) desarticulação 

entre a abordagem dos conhecimentos gramaticais e o processo de produção de textos, tendo 

em vista que as seções A língua em foco estão sempre localizadas após a seção Produção de 

texto (e justamente depois de sua subdivisão Agora é a sua vez), e; (b) apesar de haver 

maiormente coerência na sequenciação dos conteúdos selecionados pelo LD, a incongruência 

da voz passiva sintética sendo oposta à indeterminação do sujeito para ser, posteriormente 

“apresentada”. 

As demais constatações são positivas: (c) contextualização dos fatos linguísticos a 

serem analisados; (d) consideração da totalidade dos fenômenos em questão (temporalidade, 

aspectualidade, modalidade e construção de voz) e, no interior desta, a análise das 

particularidades dos valores semânticas e suas codificações; (e) estabelecimento de relações 

entre aspectos gramaticais e semânticos (cf. seções intituladas O verbo na construção do 

texto, O subjuntivo na construção do texto, A vozes verbais na construção do texto, ainda que 

essas seções não estejam sempre explicitamente presentes, há regularidade na preocupação 

desse estabelecimento – em todo capítulo); (f) constante articulação entre discursivo e 

gramatical no tratamento dado aos conhecimentos linguísticos (cf. – sobretudo, mas não 

somente – seções intituladas semântica e discurso); (g) articulação de conteúdos interligados 

e necessários para a compreensão de fatos linguísticos (morfologia e sintaxe, por exemplo, 

quando do estudo do emprego das formas subjuntivas); (h) apresentação propositadamente 

simplificada do conteúdo, mas que, ainda assim, considera os variados aspectos (nocionais, 

semânticos, morfológicos, sintáticos, distribucionais, etc.) envolvidos na construção do 
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conhecimento, e; (i) regularidade na compreensão de quem é o sujeito-aluno, suas 

possibilidades de aprendizagem e as decorrentes necessidades de ensino. 

Mostraram-se relevantes, no percorrer na pesquisa, os seguintes aspectos: 

a) a seleção dos conteúdos – e os critérios implícitos adotados, e; 

b) a progressão de tais conteúdos ao longo dos LDs e entre os LDs de uma mesma 

coleção, bem como os critérios utilizados, explicitamente ou não. 

Vale notar que a pesquisa de Nunes (2001, p. 51) acerca do tratamento do verbo em 

todos os LDs do ensino fundamental já apontara que “os únicos conteúdos abordados por 

100% das coleções analisadas são tempo, tempos do indicativo, regência e concordância” (cf. 

anexo 4). Isso já mostrara, portanto, com clareza que todos os autores de livros didáticos 

consideram esses conteúdos imprescindíveis. Nossa pesquisa, por sua vez, focada nas 

categorias semânticas do verbo, e debruçada sobre apenas duas coleções, chegou a conclusão 

diferente, ainda que não oposta: os LDs (i) apresentaram o tempo (ou referência) verbal 

sobretudo numa ótica absoluta em vez de numa leitura dupla (ou interpretação relativa); 

(ii) trabalharam os valores  semânticos de modo relativos à categoria gramatical do verbo de 

forma desorganizada, faltando-se uma escala e/ou uma classificação, ainda que implícitas, que 

organisasse os arrolamentos propostos, e; (iii) para além da escolha pela exclusividade do 

trabalho com as três principais vozes do verbo, a saber: a ativa, a passiva e a reflexiva, não 

conseguiram balancear os tópicos dedicados a cada uma dessas vozes verbais. Ora, deve, 

naturalmente, revelar-se difícil proporcionar um ensino/aprendizagem a um só tempo 

pertinente e pouco espinhoso, sobre qualquer tópico, sem procurar – ou poder – lançar mão de 

teorias linguísticas estruturadas. 

Assim, poder-se-ia presumir da análise dos LDs que a Linguística ainda disse pouco 

sobre o verbo e suas possibilidades significativas: não só no que diz respeito a seus valores 

aspectuais e modais mas também quanto as inúmeras construções de voz permitidas em torno 

dele, ou que a Linguística ainda não chegou a um alto nível de precisão no que tange à 

temporalidade verbal (e seus valores relativos). Mas tudo isso decorre, em grande parte, da 

falta de consenso entre os linguistas a respeito (i) da nomenclatura mais apropriada e (ii) da 

classificação/categorização dos fenômenos da língua, sobretudo quando o que ocorre no 

âmbito da linguagem é mais exatamente transponível sob modelos escalares (ou continuum). 
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Contudo, é fundamental priorizarmos, quanto ao estudo do verbo no âmbito da 

educação linguística (formal), seus usos como operadores discursivo-textuais, isto é, “seu 

funcionamento textual-discursivo tanto para a coesão, a coerência, a argumentação e a 

preservação de faces, por exemplo (TRAVAGLIA, 2011, p. 158-9). De modo que faz-se 

necessário uma teorização científica dos fenômenos linguísticos com um olhar já voltado para 

sua didatização, isto é, revela-se urgente a necessidade da construção de uma ponte entre a 

linguística aplicada ao ensino da língua materna e a linguística stricto sensu. Acreditamos 

que somente por meio desse empreendimento, é possível uma renovação da educação 

linguística no âmbito da educação formal. Afinal, conforme o professor de russo língua 

materna que foi Bakhtin (2013, p. 40), até mesmo as análises as mais profundas e as mais 

elaboradas de produções de sentido 

são bastante acessíveis e agradam muito aos alunos desde que sejam 

realizadas de modo animado e os próprios jovens participem ativamente do 

trabalho. Do mesmo modo que as análises estritamente gramaticais podem 

ser tediosas, os estudos e exercícios de estilística podem ser apaixonantes. 

Mais do que isso, ao serem realizadas corretamente, essas análises 

[estilísticas] explicam a gramática para os alunos: ao serem iluminadas pelo 

seu significado estilístico, as formas secas gramaticais adquirem novo 

sentido para os alunos, tornam-se mais compreensíveis e interessantes para 

eles. 

 

Por último mas não menos importante, se o LDP apresenta, hoje em dia, 

inconsistências e incoerências internas, isso significa que qualquer análise a ser feita dele – 

institucional ou não – deve adotar critérios de análise compatíveis com e pertinentes a essa 

materialidade. Por essa razão, somamos nossa voz à de Bräkling (2003, p. 251), para quem 

“programas como o PNLD necessitam rever e ‘afinar’ as compreensões possíveis sobre os 

critérios de análise adotados”. 
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO 

VERBO NOS 4 VOLUMES DO FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO A 

AVENTURA DA LINGUAGEM (lições a respeito das categorias semânticas 

verbais grifadas) 
 

A aventura da linguagem - 6
o 

ano 

Capítulo Tópicos 

1 

Noção não-aspectual mas geralmente ligada ao aspecto: resultatividade 

Tempo [exercício visando à distinção entre anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade ao momento da enunciação: pretérito (passado), presente e futuro] 

2 Categoria morfológica do modo imperativo 

3 
Verbos auxiliares + verbos principais = locuções ou perífrases/locuções verbais 

(aspectuais, temporais e modais sem distinções nem organização) 

4 

Função do verbo [ligar ou atribuir características aos seres, expressar ações, 

sentimentos, fatos e fenômenos da natureza] 

Diferentes conjugações para uma mesma referência temporal (implicitamente 

diferenças aspectuais: aspectos semelfactivo, habitual, iterativo e acabado) 

Perífrase/locução modal de desejo (ou volição propriamente dita) com auxiliante 

querer 

5 Verbos introdutores de fala 

6 
Aspectos (semelfactivo, iterativo e acabado) associados aos pretéritos imperfeito, 

perfeito e mais-que-perfeito do indicativo 

7 
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo (o simples e o composto) + distinção 

entre auxiliares haver e ter (formas de prestígio) 

8 
Aspectos acabado, habitual e iterativo associados aos três pretéritos [revisão] e 

aspecto imperfectivo, relativo ao presente do indicativo 

9 

Forma infinitiva e modo imperativo 

Aspectos relacionados ao presente do indicativo (habitual, iterativo, cursivo, 

imperfectivo) 

Perífrases/locuções verbais modais (com os auxiliares poder e dever) 

Noção de modalização, isto é, da expressão de modo lato sensu: atitude do falante 

(modum) em relação ao que está sendo dito (dictum) 

10 
Verbos fazer e haver + indicação de tempo 

Revisão do conceito de verbo auxiliar 
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Sinonímia de valor temporal entre o futuro do presente do indicativo e o futuro 

perifrástico (ir + infinitivo) 

11 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

Categoria morfológica do modo imperativo [pela 3
a
 (terceira) vez] 

Aspecto cursivo da perífrase de estar + gerúndio flexionado no presente 

Forma infinitiva 

 

A aventura da linguagem - 7
o
 ano 

1 
Funções do verbo [revisão] 

Categoria semântica de tempo [revisão] 

2 

A perífrase estar + gerúndio (referência temporal e não aspecto) 

Verbos essencialmente pronominais (verbos media tantum) e ocasionalmente 

pronominais (as vozes mediais pronominal e reflexiva) 

3 

Aspectos acabado, habitual, iterativo e cursivo relacionados aos pretéritos do 

indicativo (perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito) [revisão] 

Modalidade entendida como modalização 

4 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 
Aspectos cursivo e acabado relacionados aos pretéritos perfeito e imperfeito 

[revisão] seguidos dos aspectos imperfectivo e habitual do presente do indicativo 

6 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 Categoria morfológica do modo imperativo [pela 4
a
 (quarta) vez] 

8 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 

V1 e V2 para expressão de modo (necessidade), de tempo (anterioridade), de 

aspecto (inceptivo, cursivo) e demais nuanças semânticas (causa, progressão, 

consequência) (ter + particípio, acabar de + infinitivo, vir + gerúndio, voltar a + 

infinitivo, conseguir + infinitivo, tentar + infinitivo) 

10 Infinitivo [revisão] + Modo imperativo vs. forma infinitiva [revisão] 

11 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 Categoria morfológica do modo imperativo [pela 5
a
 (quinta) vez] 

 

A aventura da linguagem - 8
o
 ano 

1 

Função/conceito do verbo [revisão] + formas nominais (sobretudo o gerúndio) 

Perífrases verbais estar + gerúndio (de tempo – simultaneidade – e aspecto – 

cursivo) e acabar + gerúndio (noção semântica de resultatividade) 



 

 

200 

2 Futuro de pretérito + Pretérito imperfeito do subjuntivo 

3 

Sinonímia de valor temporal entre o futuro do presente do indicativo e o futuro 

perifrástico (ir + infinitivo) [pela 2
a
 (segunda) vez] 

Auxiliantes estar (aspecto cursivo e durativo), andar (aspecto durativo ou 

habitual), ir (aspecto durativo além da noção semântica de progressão) e vir (valor 

aspectual durativo e temporal de anterioridade) seguidos de gerúndio 

Aspecto durativo e fenômeno conhecido como gerundismo 

4 

Valores temporais (de anterioridade e posterioridade) e aspectuais (acabado, 

habitual, iterativo, durativo ou indeterminado) dos três pretéritos do indicativo 

[revisão] e do futuro do pretérito 

5 

Perífrases + Formas nominais (sobretudo gerúndio e infinitivo) 

Aspectos (durativo e iterativo) e demais noções (resultatividade e progressão) das 

locuções de estar, andar, ir, vir e acabar seguidos de gerúndio [revisão] 

Orações introduzidas pelo verbo no gerúndio 

Sinonímia de valor temporal entre o futuro do presente do indicativo e o futuro 

perifrástico (ir + infinitivo) [pela 3
a
 (terceira) vez] 

6 

Sinonímia de valor temporal entre o futuro do presente do indicativo e o futuro 

perifrástico (ir + infinitivo) [pela 4
a
 (quarta) vez] 

Particípio 

Valores temporais das perífrases de ter + particípio no presente (passado 

composto), no pretérito imperfeito (mais-que-perfeito composto), no presente do 

subjuntivo (pretérito perfeito do subjuntivo) e no futuro do subjuntivo (futuro 

composto do subjuntivo) 

7 

Verbos de ligação 

Valores aspectual durativo e temporal outro que os de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade – a saber: o de proximidade – de ter e vir ambos 

flexionados no presente, o primeiro seguido de particípio (passado composto) e o 

segundo de gerúndio 

Vozes verbais (passiva, ativa e reflexiva) [aponta para mas não aprofunda-se 

acerca do valor textual da passiva sem agente] 

8 

Valores temporais e, em seguida, modais do futuro de pretérito 

Verbos-suporte [sem subtítulo, mudança de seção, com a mesma numeração para 

exercícios, passou-se da lição anterior a essa] 

9 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 Verbos de elocução / discurso citado e discurso relatado 
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11 
Voz passiva com omissão do agente [aprofunda-se sobre o valor textual-

discursivo] 

12 

Valores temporais do presente, dos pretéritos perfeito, imperfeito e mais-que-

perfeito, dos futuros do presente e do pretérito [revisão] 

Distinção entre perífrases verbais e duas orações (dois verbos plenos) 

 

A aventura da linguagem - 9
o
 ano 

1 Transitividade (conceito, verbos transitivos, intransitivos e bitransitivos) 

2 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Concordância (concordâncias verbal e nominal) 

4 Períodos e orações (complementos verbais oracionais...) 

5 Concordância (verbal) 

6 
Valores temporais e aspectuais dos pretéritos imperfeito, perfeito e mais-que-

perfeito (e do futuro do pretérito já no quadro recapitulativo) [revisão] 

7 

Modos do verbo: (i) distinção indicativo, imperativo e subjuntivo; (ii) 

recapitulação das conjugações verbais do indicativo (presente do indicativo, 

pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais-

que-perfeito do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito); (iii) Distinção 

indicativo vs. subjuntivo; (iv) fatores sintáticos de flexão modal, e; (v) pretérito 

imperfeito do subjuntivo (sob o título Formas do verbo e expressão de realidade 

ou irrealidade) 

8  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 
Valores temporais e aspectuais das morfotaxes e seus empregos nos tipos 

textuais (narrativo, descritivo, dissertativo ou instrucional/injuntivo) 

10 

Valores aspectos dos pretéritos perfeito e imperfeito e temporais e modais do 

futuro do pretérito do indicativo/condicional [revisão] 

Três vozes (ativa, passiva e reflexiva) [revisão] com aprofundamento da voz 

passiva (analítica e sintética) 

Valores temporais e aspectuais do presente, dos pretéritos perfeito e imperfeito, 

dos futuros do presente e do pretérito e suas contribuição para a construção dos 

textos (crônica e reportagem) 

11 

Emprego do presente do indicativo com valor temporal de futuro para “indicar 

maior certeza” (valor modal) 

Morfotaxes do modo subjuntivo (presente, pretérito imperfeito e futuro) 

12 
Valores temporais e aspectuais das morfotaxes do indicativo (presente, pretéritos 

perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito além de futuro) [revisão] 
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Formas verbais e realce (uso do presente para vivificiar o passado) 

Pessoas do discurso 

Valores modais do pretérito imperfeito do subjuntivo 

Concordância verbal: verbo ser 
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APÊNDICE B – LEVANTAMENTO DOS TÓPICOS ACERCA DO 

VERBO NOS 4 VOLUMES DO FUNDAMENTAL II DA COLEÇÃO 

PORTUGUÊS: LINGAGENS (lições a respeito das categorias semânticas 

verbais grifadas) 

 

Volume Localização Tópicos 

6
o

 a
n

o
 

Unidade 4 

Capítulo 2 

* Conceito do verbo 

* Conjugações (1
a
, 2

a
 e 3

a
) 

* Flexão dos verbos (número, pessoa, modo e tempo) 

* O verbo na construção do texto (valores modais e temporais) 

Unidade 4 

Capítulo 3 

* Valores temporais, aspectuais e modais das flexões verbais 

* Modelos de conjugação verbal 

7
o

 a
n

o
 

Unidade 1 

Capítulo 1 

* A estrutura do verbo 

* Verbos regulares e irregulares 

* Principais verbos irregulares 

* Formais nominais do verbo 

* Gerundismo 

* Locuções verbais 

Unidade 1 

Capítulo 2 

* Tempos do subjuntivo [categoria(s) morfológica(s)] 

* O subjuntivo na construção do texto (valores modais) 

8
o

 a
n

o
 

Unidade 1 

Capítulo 1 

* Apresentação do conceito de sujeito indeterminado (voz ativa) por 

intermédio do contraste com o índice de indeterminação do sujeito 

(voz passiva sintética), ainda não visto 

Unidade 1 

Capítulo 2 

* Verbos impessoais  

* Oração sem sujeito 

Unidade 2 

Capítulo 2 

* Formação do modo imperativo (positivo e negativo) [categoria(s) 

morfológica(s)] 

* O imperativo na construção do texto (valores modais) 

Unidade 1 

Capítulo 3 

* Vozes do verbo: ativa, passiva – analítica (com auxiliar ser ou 

estar) e sintética (com uso do clítico se) – e reflexiva (sem 

distinções entre a reflexiva propriamente dita e a reflexiva 

recíproca) 

9
o

 a
n

o
 

Unidade 3 

Capítulo 3 
* Concordância verbal 

Unidade 4 

Capítulo 1 
* Regência verbal 
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ANEXO A – PNLD 2014 – COLEÇÕES MAIS DISTRIBUÍDAS POR 

COMPONENTE CURRICULAR (PORTUGUÊS) [com simplificações bem 

como supressões e acréscimos de dados] 
 

 Título Tipo (ano) Quantidade 
Quantidade 

por coleção 

1
ª 

Português: Linguagens Livro do Aluno (6º) 865.061 

3.172.012 ao 

todo 

 

(3.108.444 

livros de 

alunos) 

Português: Linguagens Manual do Prof. (6º) 16.811 

Português: Linguagens Livro do aluno (7º) 791.104 

Português: Linguagens Manual do Prof. (7º) 15.912 

Português: Linguagens Livro do aluno (8º) 743.657 

Português: Linguagens Manual do Prof. (8º) 15.482 

Português: Linguagens Livro do aluno (9º) 708.622 

Português: Linguagens Manual do Prof. (9º) 15.363 

2
ª 

Projeto Teláris Livro do aluno (6º) 565.445 

2.081.451 ao 

todo 

 

(2.040.407 

livros de 

alunos) 

Projeto Teláris Manual do Prof. (6º) 10.916 

Projeto Teláris Livro do aluno (7º) 520.696 

Projeto Teláris Manual do Prof. (7º) 10.349 

Projeto Teláris Livro do aluno (8º) 484.397 

Projeto Teláris Manual do Prof. (8º) 9.864 

Projeto Teláris Livro do aluno (9º) 469.869 

Projeto Teláris Manual do Prof. (9º) 9.915 

3
ª 

Vontade de Saber Português Livro do aluno (6º) 524.595 

1.887.984 ao 

todo 

 

(1.847.355 

livros de 

alunos) 

Vontade de Saber Português Manual do Prof. (6º) 10.843 

Vontade de Saber Português Livro do aluno (7º) 473.667 

Vontade de Saber Português Manual do Prof. (7º) 10.209 

Vontade de Saber Português Livro do aluno (8º) 437.176 

Vontade de Saber Português Manual do Prof. (8º) 9.819 

Vontade de Saber Português Livro do aluno (9º) 411.917 

Vontade de Saber Português Manual do Prof. (9º) 9.758 

4
ª 

Jornadas.Port Livro do aluno (6º) 366.200 

1.323.698 ao 

todo 

 

(1.297.046 

livros de 

alunos) 

Jornadas.Port Manual do Prof. (6º) 7.076 

Jornadas.Port Livro do aluno (7º) 329.379 

Jornadas.Port Manual do Prof. (7º) 6.687 

Jornadas.Port Livro do aluno (8º) 308.661 

Jornadas.Port Manual do Prof. (8º) 6.461 

Jornadas.Port Livro do Aluno (9º) 292.806 
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Jornadas.Port Manual do Prof. (9º) 6.428 
5
ª 

Singular & Plural Livro do Aluno (6º) 340.587 

 

1.251.956 ao 

todo 

 

(1.227.051 

livros de 

alunos) 

Singular & Plural Manual do Prof. (6º) 6.594 

Singular & Plural Livro do Aluno (7º) 313.025 

Singular & Plural Manual do Prof. (7º) 6.267 

Singular & Plural Livro do Aluno (8º) 292.722 

Singular & Plural Manual do Prof. (8º) 6.034 

Singular & Plural Livro do Aluno (9º) 280.717 

Singular & Plural Manual do Prof. (9º) 6.010 

6
ª 

Tecendo Linguagens Livro do Aluno (6º) 271.495 

1.008.796 ao 

todo 

 

(990.302 

livros de 

alunos) 

Tecendo Linguagens Manual do Prof. (6º) 4.885 

Tecendo Linguagens Livro do Aluno (7º) 248.186 

Tecendo Linguagens Manual do Prof. (7º) 4.586 

Tecendo Linguagens Livro do Aluno (8º) 237.245 

Tecendo Linguagens Manual do Prof. (8º) 4.499 

Tecendo Linguagens Livro do Aluno (9º) 233.376 

Tecendo Linguagens Manual do Prof. (9º) 4.524 

7
ª 

Para Viver Juntos Livro do Aluno (6º) 182.740 

674.442 ao 

todo 

 

(661.719 

livros de 

alunos) 

Para Viver Juntos Manual do Prof. (6º) 3.383 

Para Viver Juntos Livro do Aluno (7º) 167.266 

Para Viver Juntos Manual do Prof. (7º) 3.178 

Para Viver Juntos Livro do Aluno (8º) 159.371 

Para Viver Juntos Manual do Prof. (8º) 3.086 

Para Viver Juntos Livro do Aluno (9º) 152.342 

Para Viver Juntos Manual do Prof. (9º) 3.076 

8
ª 

Português nos Dias de Hoje Livro do Aluno (6º) 110.437 

390.249 ao 

todo 

 

(382.447 

livros de 

alunos) 

Português nos Dias de Hoje Manual do Prof. (6º) 2.112 

Português nos Dias de Hoje Livro do Aluno (7º) 96.913 

Português nos Dias de Hoje Manual do Prof. (7º) 1.960 

Português nos Dias de Hoje Livro do Aluno (8º) 89.071 

Português nos Dias de Hoje Manual do Prof. (8º) 1.869 

Português nos Dias de Hoje Livro do Aluno (9º) 86.026 

Português nos Dias de Hoje Manual do Prof. (9º) 1.861 

9
ª 

Perspectiva Livro do Aluno (6º) 68.618 259.367 ao 

todo 

 

(254.363 

Perspectiva Manual do Prof. (6º) 1.352 

Perspectiva Livro do Aluno (7º) 64.544 

Perspectiva Manual do Prof. (7º) 1.250 
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Perspectiva Livro do Aluno (8º) 60.629 livros de 

alunos) Perspectiva Manual do Prof. (8º) 1.186 

Perspectiva Livro do Aluno (9º) 60.572 

Perspectiva Manual do Prof. (9º) 1.216 

1
0
ª 

Português, uma língua brasileira Livro do Aluno (6º) 69.126 

 

246.887 ao 

todo 

 

(242.057 

livros de 

alunos) 

Português, uma língua brasileira Manual do Prof. (6º) 1.305 

Português, uma língua brasileira Livro do Aluno (7º) 60.163 

Português, uma língua brasileira Manual do Prof. (7º) 1.211 

Português, uma língua brasileira Livro do Aluno (8º) 57.031 

Português, uma língua brasileira Manual do Prof. (8º) 1.153 

Português, uma língua brasileira Livro do Aluno (9º) 55.737 

Português, uma língua brasileira Manual do Prof. (9º) 1.161 

1
1
ª 

Universos língua portuguesa Livro do Aluno (6º) 63.630 

242.010 ao 

todo 

 

(237.123 

livros de 

alunos) 

Universos língua portuguesa Manual do Prof. (6º) 1.336 

Universos língua portuguesa Livro do Aluno (7º) 59.972 

Universos língua portuguesa Manual do Prof. (7º) 1.213 

Universos língua portuguesa Livro do Aluno (8º) 58.168 

Universos língua portuguesa Manual do Prof. (8º) 1.176 

Universos língua portuguesa Livro do Aluno (9º) 55.353 

Universos língua portuguesa Manual do Prof. (9º) 1.162 

1
2
ª 

A Aventura da Linguagem Livro do Aluno (6º) 32.086 

 

117.527 ao 

todo 

 

(114.779 

livros de 

alunos) 

A Aventura da Linguagem Manual do Prof. (6º) 734 

A Aventura da Linguagem Livro do Aluno (7º) 29.156 

A Aventura da Linguagem Manual do Prof. (7º) 690 

A Aventura da Linguagem Livro do Aluno (8º) 27.165 

A Aventura da Linguagem Manual do Prof. (8º) 660 

A Aventura da Linguagem Livro do Aluno (9º) 26.372 

A Aventura da Linguagem Manual do Prof. (9º) 664 
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ANEXO B – ANEXO I DOS DADOS FINAIS DO CENSO ESCOLAR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DE 2013 

 

Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular e na Educação de Jovens 

e Adultos presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) das 

redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas 

nessas redes de ensino. As matrículas da Educação Especial constam no Anexo II. 

Unidades da 

Federação Municípios 

Dependência 

Administrativa 

Estadual 

Urbana 

Estadual 

Rural 

Municipal 

Urbana 

Municipal 

Rural 

Estadual e 

Municipal 

E
J
A

 

E
J
A

 P
re

se
n

ci
a
l 

M
éd

io
 Integral 82 48 0 73 203 

Parcial 927.481 23.678 18.017 1.753 970.929 

F
u

n
d

a
-

m
en

ta
l Integral 697 409 313 271 1.690 

Parcial 602.772 46.049 1.129.719 390.204 2.168.744 

E
n

si
n

o
 R

eg
u

la
r 

E
n

si
n

o
 

M
éd

io
 Integral 284.432 14.850 749 800 300.831 

Parcial 6.432.722 272.218 51.981 8.665 6.765.586 

E
n

si
n

o
 F

u
n

d
a
m

en
ta

l 

A
n

o
s 

fi
n

a
is

 Integral 487.844 36.243 479.286 177.273 1.180.646 

Parcial 5.228.005 253.022 3.630.677 1.021.512 10.133.216 

A
n

o
s 

in
ic

ia
is

 

Integral 262.293 25.085 1.232.321 305.501 1.825.200 

Parcial 1.920.036 150.591 6.807.245 2.173.435 11.051.307 

E
d

u
ca

çã
o
 I

n
fa

n
ti

l 

P
ré

-

es
co

la
 Integral 3.381 43 311.398 18.864 333.686 

Parcial 39.255 6.962 2.561.284 673.588 3.281.089 

C
re

ch
e
 

Integral 2.785 46 1.052.414 38.652 1.093.897 

Parcial 1.627 416 512.893 113.050 627.986 
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ANEXO C – ANEXO II DOS DADOS FINAIS DO CENSO ESCOLAR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DE 2013 

 
Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), e na Educação de Jovens e Adultos 

presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) da Educação 

Especial, das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e o total de 

matrículas nessas redes de ensino. 

 

Unidades da 

Federação Municípios 

Dependência 

Administrativa 

Estadual 

Urbana 

Estadual 

Rural 

Municipal 

Urbana 

Municipal 

Rural 

Estadual e 

Municipal 

E
J
A

 

E
J
A

 P
re

se
n

ci
a
l 

M
éd

io
 Integral 1 0 0 1 2 

Parcial 4.977 80 177 11 5.245 

F
u

n
d

a
-

m
en

ta
l Integral 146 0 40 0 186 

Parcial 13.634 687 30.182 6.203 50.706 

E
n

si
n

o
 R

eg
u

la
r 

E
n

si
n

o
 

M
éd

io
 

Integral 1.238 58 7 5 1.308 

Parcial 40.609 1.346 580 42 42.577 

E
n

si
n

o
 F

u
n

d
a
m

en
ta

l 

A
n

o
s 

fi
n

a
is

 Integral 6.070 425 5.429 1.875 13.799 

Parcial 85.105 4.208 62.889 12.447 164.649 

A
n

o
s 

in
ic

ia
is

 

Integral 6.744 578 20.736 5.111 33.169 

Parcial 59.120 3.741 204.440 42.429 309.730 

E
d

u
ca

çã
o
 I

n
fa

n
ti

l 

P
ré

-

es
co

la
 

Integral 44 0 2.551 117 2.712 

Parcial 1.513 34 21.693 3.411 26.651 

C
re

ch
e
 Integral 21 0 4.449 116 4.586 

Parcial 340 1 3.123 378 3.842 
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ANEXO D – SÍNTESE DA ANÁLISE GERAL DOS CONTEÚDOS 

SOBRE VERBOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II (cf. NUNES, 2001, ou; apud TRAVAGLIA, 2011, p. 

157) 
 

 Total de 

coleções 

5ª série: 6º 

ano 

6ª série: 7º 

ano 

7ª série: 8º 

ano 

8ª série: 9º 

ano 

1. Conceito 13/15: 87% 11/15: 85% 3/15: 23% 1/15: 8% - 

2. Pessoa 12/15: 80% 10/12: 83% 3/12: 25% 3/12: 25% 1/12: 8% 

3. Número 13/15: 87% 10/13: 77% 3/13: 23% 4/13: 31% 1/13: 8% 

4. Modo 14/15: 93% 10/14: 71% 7/14: 50% 2/14: 14% - 

5. Tempo 15/15: 100% 12/15: 80% 6/15: 40% 4/15: 27% 1/15: 7% 

6. Modalidade 1/15: 7% 1/1: 100% - - - 

7. Aspecto 1/15: 7% 1/1: 100% 1/1: 100% - - 

8. Empregos 

dos tempos e 

modos 

1/15: 7% - 1/1: 100% 1/1: 100% - 

9. Voz 13/15: 87% 3/13: 23% 3/13: 23% 12/13: 92% 1/13: 8% 

10. Conjugação 9/15: 60% 6/9: 67% 3/9: 33% 1/9: 11% 2/9: 22% 

11. Tempos do 

indicativo 
15/15: 100% 11/15: 73% 11/15: 73% 5/15: 33% 2/15: 13% 

12. Tempos do 

subjuntivo 
13/15: 87% 5/13: 38% 9/13: 69% 3/13: 23% 1/13: 8% 

13. Imperativo 14/15: 93% 3/14: 21% 6/14: 43% 8/14: 57% 2/14: 14% 

14. Forma 

nominal 
13/15: 87% 4/13: 31% 6/13: 46% 8/13: 62% 4/13: 31% 

15. Tempos 

compostos 
6/15: 40% 1/6: 17% 4/6: 67% 2/6: 33% 2/6: 33% 

16. Regulares 

/Irregulares 
13/15: 87% 2/13: 15% 9/13: 69% 3/13: 23% 1/13: 8% 

17. Auxiliares 11/15: 73% 2/11: 18% 6/11: 55% 7/11: 64% 2/11: 18% 

18. Regência 15/15: 100% 3/15: 20% 13/15: 87% 8/15: 53% 12/15: 80% 

19. 

Concordância 
15/15: 100% 5/15: 33% 4/15: 27% 9/15: 60% 9/15: 60% 

 

 


