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Abstract. In this research we analyzed the use of “Pretérito Perfeito” and
“Futuro do Pretérito” with the verb “gostar” in a corpus of the European
Portuguese Contemporary. Results showed that: (i) the form “gostava” have
been replacing the form “gostaria” in modal contexts; (ii) the form “gostava”
have been using to express “wish” and/or “request”.
Keywords. tense; European Portuguese; modality; semantics features.
Resumo. Neste trabalho analisamos o uso do Pretérito Imperfeito e do Futuro
do Pretérito com o verbo “gostar” em um corpus de Português Europeu
Contemporâneo. Os resultados mostraram que: (i) a forma “gostava” está
substituindo a forma “gostaria” em contextos modais; (ii) a forma “gostava”
é empregada para expressar “desejo” ou/e “solicitação”.
Palavras-chave. tempo verbal; Português Europeu; modalidade; traços
semânticos.
1. Introdução
O objetivo deste artigo é fazer uma breve análise sobre a alternância entre o uso do
Pretérito Imperfeito e do Futuro do Pretérito do modo Indicativo com o verbo “gostar”
no Português Europeu (PE) contemporâneo, a fim de verificar em quais situações essas
formas estão sendo utilizadas. Para isso partiremos de um corpus constituído por cartas
informais de leitoras da Revista Ragazza – uma revista feminina portuguesa similar à
Capricho – publicadas entre os anos de 1994 a 2004.
2. Categorias verbais: tempo, modo e aspecto
Para que pudéssemos analisar as formas do Pretérito Imperfeito e do Futuro do
Pretérito do modo Indicativo com o verbo “gostar” encontradas em nosso corpus,
tivemos que buscar embasamento teórico em estudos sobre três categorias verbais:
Tempo, Modo e Aspecto. Essas três noções, segundo Longo (1990), não se relacionam
apenas morfologicamente no Português, mas também estruturalmente, do ponto de vista
semântico, mesmo que, em muitos casos, possamos apontar a predominância de um
deles na realização dos enunciados.
Para fins desta pesquisa, parece-nos pertinente apresentar as seguintes definições
para cada uma dessas categorias verbais:
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- o Tempo é uma categoria dêitica que expressa relações de anterioridade ou
simultaneidade entre três momentos: Momento da Fala (MF), Momento do Evento
(ME) e o Momento de Referência (MR) (CORÔA, 1985; BARBOSA, 2003);
- o Aspecto é uma categoria não-dêitica, que quantifica o evento expresso pelo verbo
ou exprime a constituição interna de fases, momentos ou intervalos de tempo que se
incluem nesse evento (CORÔA, 1985; BARBOSA, 2003);
- o Modo é a categoria que expressa uma apreciação qualitativa em relação ao
enunciado, uma tomada de posição do sujeito falante ou a manifestação da vontade,
sentimentos ou julgamento do sujeito gramatical (LOBATO, 1971, p.99).
Sobre o Modo – uma das categorias mais relevantes para o desenvolvimento deste
trabalho – é importante mencionarmos que além das modalidades clássicas, que se
referem à própria noção de verdade (aléticas), existem também muitas outras
classificações para a modalidade, como por exemplo, epistêmica, relacionada com o
conhecimento, crença, temporais, deôntica, relacionada com obrigação e permissão,
bulomaica, relacionada com desejo, avaliativa e causal (MATEUS et al., 2003, p,
245).
Esses diferentes tipos de modalidades podem ser expressos por muitos recursos, tais
como: (a) verbos modais (“poder”, “dever”), (b) advérbios (“possivelmente”,
“necessariamente” etc), (c) tempos verbais – como o Imperfeito, Futuro do Pretérito –,
entre outros mecanismos.
2.1. O Pretérito Imperfeito e o Futuro do Pretérito
Partindo desses pressupostos teóricos, para analisarmos os nossos dados,
consideramos a formalização sugerida por Corôa1 (1985, p. 53), que define o morfema
do Pretérito Imperfeito no português como: ME, MR – MF (o traço representa
anterioridade e a vírgula simultaneidade).
As formas do Pretérito Imperfeito (assim como as do Perfeito e Mais-que-perfeito)
localizam o tempo do evento no passado, indicando que o momento do evento (ME)
ocorreu antes do momento da fala (MF): o tempo de ocorrência do evento antecede o
agora do falante/ouvinte.
Além disso, o Imperfeito, levando em consideração a perspectiva de tempo do
falante (MR), remete a eventos que aconteceram em um intervalo de tempo mais ou
menos extenso no passado; trata-se, portanto, de um relato de algo ocorrido no passado
visto de uma perspectiva também passada. O que o falante transmite ao ouvinte com o
uso do Imperfeito é uma visão do evento a partir do próprio momento do evento, e não
de seu fim ou resultado, como acontece quando usamos o Perfeito.
Partilhamos também da definição de Corôa atribuída ao morfema do Futuro do
Pretérito: MR - MF – ME. Nessa formalização podemos observar que o ME é posterior
a MF, ou seja, o evento é previsto como futuro a partir de uma perspectiva passada;
como essa possibilidade é contemplada a partir de um sistema de referência que se
coloca antes da enunciação, MR é anterior a MF.
Depois de estabelecermos as definições temporais não-ambíguas adotadas neste
trabalho para os morfemas-temporais do Pretérito Imperfeito e do Futuro do Pretérito,
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realizamos uma revisão bibliográfica em gramáticas e em outros estudos lingüísticos
para verificarmos em que situações específicas a substituição do Imperfeito pelo Futuro
do Pretérito no Português é prevista.
Em Cunha e Cintra (2001) e Bechara (2002), por exemplo, encontramos os seguintes
comentários sobre a alternância do Pretérito Perfeito e Futuro do Pretérito:
Tabela 1. A substituição do Futuro do Futuro do Pretérito pelo Imperfeito em
gramáticas tradicionais do Português
Autores
Cunha e Cintra (2001)

Bechara (2002)

Pretérito Imperfeito
no lugar do Futuro do Pretérito para
denotar um fato que seria
conseqüência certa e imediata de
outro e que não ocorreu ou não
poderia ocorrer. (p. 452). Ex: Se eu
fosse mulher, ia também!
pode substituir, principalmente na
conversação, o futuro do pretérito,
quando se quer exprimir fato
categórico ou a segurança do falante:
Se me desprezasses, morreria,
matava-me. (p. 278)

Futuro do Pretérito
o Imperfeito pode substituir o Futuro
do Pretérito: no lugar de “verbos
modais como poder, dever, saber,
desejar, sugerir, etc” (p. 464)Virtual
cubits
(não há comentários)

Como podemos observar, o Imperfeito substituindo o Futuro do Pretérito é previsto
em gramáticas tradicionais da Língua Portuguesa. Porém, os usos relacionados a essa
substituição, apontados pelos gramáticos, corresponderia às encontradas em nosso
corpus, com o verbo “gostar” no Português Europeu (PE)?
Segundo Prista (1966, p.57), autor de uma gramática de Português para estrangeiros,
o Imperfeito é freqüentemente usado no Português, no lugar do Futuro do Pretérito,
como por exemplo:
(01) Desejava ler este livro (PRISTA, 1966, p.57)
Neste exemplo, o verbo “desejar” no Pretérito Imperfeito é utilizado para expressar
uma “solicitação”; Rebello (2005), comentando esta afirmação de Prista, argumenta que
o verbo “gostar” também é usado com sentido similar ao “desejar” no Português, com
exceção do Português Brasileiro:
(02) Gostava de ler este livro.
Hutchinson e Lloyd (1996) também atestam que o Pretérito Imperfeito está sendo
usado pelo Futuro do Pretérito. Acrescentam ainda que o Pretérito Imperfeito é usado
quando o falante quer fazer solicitações de forma polida. Essa consideração nos levou a
outro questionamento: o Imperfeito substituindo o Futuro do Pretérito seria mais
empregado em situações de maior grau de polidez?
Antes de tratarmos essa questão, fomos verificar na gramática de Mateus et al
(2003), que se baseia no Português Europeu (PE), apontamentos sobre a alternância do
Pretérito Imperfeito e Futuro do Pretérito. De acordo com Mateus et al (2003, p. 156), o
Imperfeito recebe a seguinte definição: “é um tempo gramatical com informações de
passado, mas que em muitas construções não apresenta características temporais”.
Observe os exemplos dados pelas autoras (MATEUS et al, 2003, p. 157):
(03) A Maria lia o jornal quando a Joana chegou.
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(04) Ontem a Maria estava doente.
No exemplo (07) verificamos que a chegada da Joana está incluída no tempo de “ler
o jornal”, que pode ter continuado para além da chegada de Joana (MATEUS et al.,
2003, p. 157). No exemplo (08), com verbo de estado “estar”, as autoras apontam que o
advérbio está incluído no intervalo de “estar doente”.
Mateus et al (2003) ressaltam ainda, seguindo essa definição adotada para o
Imperfeito, que esse tempo “nem sempre apresenta características de tempo relativo a
um ponto de perspectiva temporal do passado” (MATEUS et al, 2003, p. 157), como
por exemplo:
(05) Eu, neste momento, bebia um cafezinho.
(06) Estava à tua espera desde ontem.
(07) Se a Rita chegar/chegasse a tempo, íamos ao concerto.
(08) Amanhã ia falar consigo ao escritório, está bem?
Para as autoras, nos exemplos (05) e (06), o ponto de perspectiva temporal é o
momento da fala –, por meio de “neste momento” e “desde ontem” (até agora) -,
entretanto, em (05) temos uma projeção para um futuro “eventualmente articulado com
uma condicional” (p.157), e em (06) o Imperfeito expressa um estado (“estar à espera”)
não importante no momento da fala. Nos exemplos (07) e (08), o ponto de perspectiva
temporal é um tempo posterior ao da enunciação, estabelecido em (07), pela condicional
“se [...]” e, em (08), pelo advérbio “amanhã”.
Mateus et al (2003), a partir desses exemplos, chamam a atenção para o fato do
Imperfeito não denotar sempre um tempo do passado, podendo também expressar
modalidade. Já o Futuro do Pretérito, que recebe o nome de Futuro do Passado ou
Condicional, segundo Mateus et al. (2003, p.158), comporta-se como Futuro do Passado
desde que o ponto de perspectiva temporal seja passado. Se esse ponto for um tempo
futuro, então adquire um valor modal:
(09) Ontem o Rui encontrou a Maria e esta convidá-lo-ia posteriormente para
presidir ao encerramento da sessão.
(10) O Rui e a Maria têm um encontro dentro de dias e esta convidá-lo-ia
(*posteriormente) para presidir à sessão, se não soubesse já que ele recusava.
Para as autoras, em (09) temos um exemplo de Condicional como Futuro do
Passado, devido a presença do advérbio “posteriormente” (relativo ao tempo da frase
anterior), e em (10), por não ser permitido o uso do advérbio, evidencia que não se trata
de um tempo (MATEUS et al, 2003, p. 158); temos o Futuro do Pretérito expressando
modalidade.
Como podemos perceber, o uso do Imperfeito com valor modal está previsto na
gramática do PE, entretanto, a alternância que ocorre entre o Imperfeito e o Futuro do
Pretérito com o verbo “gostar”, expressando valor modal de desejo e/ou pragmático de
“pedido (solicitação)”, como aponta Rebello, não é abordado. Baseando-nos nessas
constatações, resolvemos analisar ocorrências do verbo “gostar” conjugado no Pretérito
Imperfeito e no Futuro do Pretérito do modo Indicativo, no Português Europeu (PE),
para verificar as funções destas duas formas verbais.
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3. A escolha do corpus
Partindo dos pressupostos teóricos visto até aqui e a fim de cumprirmos com a
proposta de análise que ora estabelecemos neste artigo, lançando nosso olhar para
diferenciados usos das formas “gostava” e “gostaria” no PE, escolhemos um corpus que
acreditamos manifestar uma forma de linguagem intermediária entre a modalidade
falada e a escrita da Língua, denominada por Marine (2004) como “língua oral-escrita”.
Nesta modalidade, vimo-nos diante de um texto escrito profundamente marcado pela
oralidade, inserido num continuum entre a escrita e a fala, no qual a preocupação maior
do interlocutor está no que diz (conteúdo) e não no modo como diz (forma).
Sabemos, evidentemente, que a escrita por muito tempo foi vista como uma
manifestação da linguagem mais formal, ligada às normas da Gramática Tradicional e
que, justamente por isso, os estudos de Variação e Mudança Lingüísticas norteados pela
teoria e metodologia de Labov (1972; 1994), privilegiam o estudo da modalidade falada
da língua, já que esta, em geral, é vista como mais informal, ou seja, menos preocupada
com a norma padrão.
Todavia, é importante salientar que a escrita, com freqüência, utiliza-se de recursos
geralmente associados à linguagem oral, com a intenção de tornar-se mais persuasiva e
aproximar-se assim, mais do leitor. Essa intenção de criar mais intimidade é que vai
determinar um grau maior ou menor de oralidade na escrita.
Assim, podemos afirmar que o maior ou menor grau de formalidade de um texto
está muito mais ligado ao contexto em que é produzido do que à sua modalidade (escrita
ou falada). A esse respeito, Kress (1992) afirma que embora a fala e a escrita
apresentem diferenças retóricas e conceituais bem marcadas, parece que a percepção do
escritor em relação à sua audiência (mais formal / menos formal) é que determina as
diferenças sintáticas formais das sentenças e sua estruturação em textos.
Diante de tais considerações, embora saibamos da predileção pelos textos orais nos
estudos variacionistas, optamos pelo trabalho com um tipo de texto escrito
profundamente marcado por traços de oralidade: as cartas de leitoras de revistas
femininas. Cabe observar que na seção de cartas da maioria dessas revistas, é evidente a
interação entre a revista e suas leitoras, as quais constroem uma verdadeira relação de
confiança e amizade, favorecendo, assim, a produção de um texto escrito mais informal.
Vejamos um exemplo desse tipo de texto:
(11) (...) Era o rapaz mais convencido da escola... e tinha bons motivos para isso!
Era lindo de morrer! Mas eu gosto dos mais banais e ele dava-me cabo dos nervos.
Claro que isto lhe afectava imenso o ego! As minhas amigas aconselharam-me a não ser
parva e aproveitar a oportunidade. Eu já estava quase convencida quando, um dia, ao
sair das aulas, o vi aproximar-se como se fosse o único homem bom à face da Terra. De
um lado os seus amigos observavam a cena, do outro estavam as minhas amigas e no
meio estava eu sem saber o que fazer... Perguntou-me se gostava de passar um bocado
com ele. (...) (Ragazza, Novembro de 1997)
Cabe observar que as cartas das leitoras2 foram extraídas da Revista Ragazza - uma
revista feminina portuguesa da editora Hachette destinada ao público jovem e que se
assemelha ao estilo da revista brasileira Capricho, da Abril – no período de 1994 a
2004.
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4. Análise dos dados: “gostava” vs. “gostaria”
Selecionamos a partir desse corpus do Português Europeu (PE), as ocorrências do
verbo “gostar” flexionadas no Pretérito Imperfeito e no Futuro do Pretérito e
encontramos o seguinte número:
Tabela 2. Número de ocorrências encontradas no corpus
Gostar
Pretérito Perfeito
Futuro do Pretérito
Total

No /%
10 / 13%
66 / 87%
76 / 100%

Considerando a substituição do Imperfeito pelo Futuro do Pretérito no PE,
analisamos essas 76 ocorrências e as dividimos em quatro grupos:
a) Gostar + Futuro do Pretérito (temporal): ocorrências em que o Futuro do Pretérito
expressa estritamente situações em que o evento, sob uma perspectiva passada
(referência do falante), é previsto como futuro, por exemplo:
(12) Carlos disse que estaria melhor se estivesse estudado3.
b) Gostar + Futuro do Pretérito (modal): ocorrências em que o Futuro do Pretérito
expressa, além de valores semânticos e temporais, modalidade (“desejo” / “solicitação
+desejo”), como por exemplo:
(13) Como o Sérgio não era de andar atrás das miúdas, eu não sabia o que é que
havia de fazer para me meter com ele. Aproveitei um dia em que se baldou às aulas e
deixei-lhe um bilhete na carteira. Dizia-lhe que me parecia um rapaz superquerido, que
gostaria muito de ser sua amiga. [...].- “desejo” (Ragazza, Outubro de 1997)
(14) Tenho 15 anos e preciso de informação sobre os estudos que devo fazer para ser
actriz. Além disso, gostaria também de saber se são precisas provas de acesso. “solicitação +desejo” (Ragazza, Abril de 2003)
c) Gostar + Pretérito Imperfeito (temporal/imperfectivo): ocorrências em que o
Pretérito Imperfeito expressa, predominantemente, valor temporal de passado e aspecto
imperfectivo:
(15) O meu primeiro encontro foi demais. Eu gostava do Pedro e ele de mim, por
isso uma amiga comum planeou o nosso ‘arranjinho’. Encontrámo-nos na casa onde
costumava reunir-se o nosso grupo de amigos. [...]. (Ragazza, Novembro de 1996)
d) Gostar + Pretérito Imperfeito (modal): ocorrências em que o Pretérito Imperfeito
expressa, predominantemente, modalidade (“desejo” / “solicitação +desejo”), como
mostram os exemplos a seguir:
(16) Tenho 22 anos e ainda sou virgem. Nunca andei com nenhum rapaz e nunca
beijei ninguém. Sinto-me muito angustiada por causa disso, porque faz com que pareça
um bicho raro ao pé das minhas amigas e da minha irmã. Gostava de encontrar o
homem da minha vida e assim deixar de sofrer desta maneira. [...]. – “desejo” (Ragazza,
Novembro de 1995)
(17) Gostava de saber como é que posso fazer amigos. As minhas amigas
aborrecem-me: não fazem nada divertido! Vivo numa terra pequena e é difícil fazer
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coisas diferentes. Não quero deixar de andar com elas, só conhecer pessoas novas. [...].“solicitação +desejo” (Ragazza, Novembro de 1998)
Baseando-nos nessa classificação, analisamos as ocorrências e obtivemos o quadro
de resultados a seguir:
Tabela 3. Número de ocorrências encontradas no corpus
Gostava vs. Gostaria
Gostar + Futuro do Pretérito
(temporal)
Gostar + Futuro do Pretérito (modal)
Gostar + Pretérito Imperfeito
(temporal/imperfectivo)
Gostar + Pretérito Imperfeito (modal)
TOTAL

No /%
0/0
10 / 13%
34 / 45%
32 / 42%
76 / 100%

Como podemos observar a partir da Tabela 3, não encontramos ocorrências de
“gostaria” com valor estritamente temporal; todas as ocorrências com Futuro do
Pretérito expressam valor modal:
(18) Ao dobrar meu tronco formam-se-me uns pneuzinhos na cintura, mas a minha
mãe e as minhas amigas dizem para eu não ser paranóica. Odeio a minha cintura; além
DISSO, sendo magra, aquelas gordurinhas são um desastre. Gostaria de perder quatro
centímetros. As minhas medidas são: 90-69-94, tenho 1,75m de altura e peso 57 quilos.
(Ragazza, Abril de 1995)
Além disso, é importante destacar o baixo rendimento do verbo “gostar” no Futuro
do Pretérito, com valor modal, em relação a formas com esse mesmo verbo no Pretérito
Imperfeito.
Por outro lado, entre as ocorrências do verbo “gostar” com Pretérito Perfeito, o
emprego foi equilibrado: 45% (34) apareceram sendo utilizadas apenas com valor
temporal/aspectual, e 42% (32) exprimindo predominantemente modalidade (desejo).
Esses dados parecem evidenciar que no PE, em situações informais, com o verbo
“gostar”,
o
Pretérito
Imperfeito
além
de
expressar
estritamente
temporalidade/imperfectividade pode, em determinados contextos, passar a expressar
valor modal de “desejo” (como veremos a seguir, este valor pode se associar a valores
pragmáticos, de “pedido/solicitação”).
É importante destacar que entre as ocorrências encontradas com a forma “gostava”,
uma foi excluída da nossa análise, pois não conseguimos inseri-la em nenhum dos
nossos quatro grupos de análise – (a) Gostar + Futuro do Pretérito (temporal), (b) Gostar
+ Futuro do Pretérito (modal), (c) Gostar + Pretérito Imperfeito (temporal/imperfectivo)
e (d) Gostar + Pretérito Imperfeito (modal). A ocorrência foi a seguinte:
(19) Ando com um rapaz há seis meses e já tivemos relações sexuais várias vezes.
Da última, disse-me que gostava de fazer sexo oral, mas eu senti nojo, disse-lhe que não
queria e ele ficou muito chateado comigo. E agora, o que é que eu devo fazer pra
resolver isto? Estela-Lisboa. (Ragazza, Fevereiro, 2004)
Como podemos observar, nesse fragmento temos um caso de ambigüidade: podemos
interpretar “gostava” como um evento que ocorreu no passado e perdurou dentro de um
intervalo de tempo ou como um pedido/desejo do falante.
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Para refinarmos a nossa análise baseamo-nos em Rebello (2005), citada
anteriormente, que menciona a possibilidade do verbo “gostar” no Imperfeito expressar
“solicitação”, e em Neves (2000) que – em um artigo sobre a polissemia dos verbos
modais – afirma que a modalização pode ser empregada para complementar funções
ilocutórias4 (indicar, por exemplo, uma promessa, um pedido, uma oferta etc). A partir
dessas constatações, tentamos verificar quais valores ou combinações de valores são
expressos pelas ocorrências dos grupos (b) e (d), respectivamente, Futuro do Pretérito
(modal) e Gostar + Pretérito Imperfeito (modal). Para isso analisamos as ocorrências
desses dois grupos, subdividindo-as em: (i) situações em que o falante expressa somente
“desejo” (modalidade); (ii) situações em que o falante expressa o valor modal de
“desejo” e indica ato ilocutório de “pedido” (solicitação).
Para as formas do grupo do Pretérito Imperfeito (modal)/ “gostava”, os resultados
foram os seguintes:
Tabela 4. Valores expressos pelo “gostava” (modal)
GOSTAR+ Pretérito Imperfeito
“Desejo”
“Solicitação + Desejo”
TOTAL

No / %
21 / 66%
11 / 34%
32 / 100%

Podemos observar por meio desse resultado que das 32 ocorrências de “gostava”
(modal), 21 (66%) foram exprimindo apenas “desejo”, e 11 (34%) expressando valor
modal de “desejo” acompanhado de um “pedido” (solicitação).
Fizemos essa mesma análise com as ocorrências do grupo Gostar + Futuro do
Pretérito (modal)/ “gostaria”, e chegamos a resultados semelhantes ao da forma
“gostava”:
Tabela 5. Valores expressos pelo “gostaria” (modal)
GOSTAR+ Futuro do Pretérito (modal)
“Desejo”
“Solicitação + Desejo”
TOTAL

No / %
6 / 60%
4 / 40%
10 / 100%

Assim como ocorreu com o grupo do “gostava” (modal), o maior número de
ocorrências com a forma “gostaria” exprimi valor modal de “desejo” (60%).
Esses resultados, expressos nas Tabelas 4 e 5, demonstram que a forma “gostava” e
“gostaria” exprimem, em determinados contextos, predominantemente valor modal de
“desejo”. Entretanto, em algumas situações, esse valor pode estar associado a atos
ilocutórios (indicação um “pedido”). Esse segundo tipo de ocorrência se aproxima da
afirmação de Rebello (2005) e do exemplo citado por Neves (2000), em que o verbo de
elocução “perguntar” é modalizado pelo Futuro do Pretérito do verbo “gostar”:
(20) Ouvi atentamente o aparte do nobre Deputado Jorge Arbage, mas GOSTARIA de
perguntar quando foi que S.Exa. teve notícia do último atentado terrorista que ocorreu
em nosso País. (MS-O) (NEVES, 2000, p. 130 / grifo nosso)
É importante ressaltar que entre as ocorrências de Gostar + Futuro do Pretérito
(modal) e de Gostar + Pretérito Imperfeito (modal), que indicam pedido acompanhado
do valor modal de “desejo”, encontramos alta rentabilidade das seguintes construções:
“Gostaria de saber” (03 de 04 ocorrências) e “Gostaria de saber” (09 de 11 ocorrências).

200

ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, São Paulo, 37 (1): 193-202, jan.-abr. 2008

Não nos deteremos, neste artigo, ao estudo dessa construção, mas acreditamos que esse
fenômeno merece um estudo aprofundado.
5. Considerações Finais
Com esta breve análise, observamos que a troca do Imperfeito pelo Futuro do verbo
“gostar” em situações modais expressando “desejo” e/ou “desejo + solicitação” é algo
bastante expressivo no corpus que utilizamos para nossa análise, um corpus escrito
fortemente marcado por traços de oralidade.
Constatamos que o verbo “gostar” no Pretérito Imperfeito obteve maior número de
ocorrências e é mais empregado pelos falantes em duas situações: para marcar o tempo
do evento no passado, indicando que o momento do evento (ME) ocorreu antes do
momento da fala (MF); e, substituindo o Futuro do Pretérito, para expressar um
“desejo” e/ou “desejo+solicitação”. Nesses usos é o contexto que determina o sentido
que o falante quer conferir à forma “gostava”.
Outro ponto de nosso trabalho que acreditamos que mereça atenção e um estudo
posterior, diz respeito à questão da polidez, já que, como mencionamos, segundo
Hutchinson e Lloyd (1996), o Pretérito Imperfeito é usado quando o falante quer fazer
solicitações de forma polida. Caso isso esteja realmente ocorrendo no PE, seria
necessário estabelecermos um estudo comparativo entre o PB e o PE, visto que isso
apontaria uma diferença entre ambas modalidades do Português, pois no PB utilizamos
a forma “gostaria” como expressão mais polida de solicitação.
Por fim, cabe ressaltar que faremos um estudo comparativo do PE vs. PB abordando
a troca do Pretérito Imperfeito pelo Futuro do Pretérito do verbo “gostar” levando em
consideração contextos de escrita mais formais e menos formais, visto que acreditamos
que o grau de formalidade seja um fator condicionante para o estudo em questão.
Notas
1

Corôa (1985) procurou atribuir a cada tempo verbal do português uma definição única
e não-ambígua. Fundamentada nos estudos de Reichenbach (1980), suas representações
não levam em conta a interação verbo/adjunto temporal, nem o uso de auxiliares na
expressão do tempo, focalizando-se apenas na interpretação fornecida pelo morfema
modo-temporal do verbo.
2

Caber salientar que nessas cartas não há nenhum processo de edição na maneira como
elas foram escritas. O que há é o “corte” de alguns fragmentos, visto que nem sempre as
cartas são publicadas na íntegra.
3

Esse exemplo foi criado por nós.

4

Austin (1990) argumenta que, ao analisarmos um ato de fala, devemos fazer a
distinção entre locução e ilocução. A locução é a forma real das palavras utilizadas pelo
falante e seu significado semântico. A ilocução (ou força ilocucionária) é o que o falante
está fazendo ao proferir tais palavras: comando, oferta, promessa, ameaça,
agradecimento, pedido, etc.

ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, São Paulo, 37 (1): 193-202, jan.-abr. 2008

201

Referências
AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer: palavras e ação. Trad. de Danilo
Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
BARBOSA, J. B. Os tempos do pretérito no português brasileiro: perfeito simples e
perfeito composto. vol I, 2003, 115 f. Dissertação (Mestrado em Lingüística e
Língua Portuguesa) – Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara.
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
CORÔA, M. L. M. S. O tempo nos verbos do português: uma introdução a sua
interpretação semântica. Brasília: Thesaurus, 1985.
CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3.ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
HUTCHINSON, A. P.; LLOYD, J. Portuguese: an essential grammar. London:
Routledge, 1996.
KRESS, G. Structure of Discourse and Structure of Explanation. London: University of
London, 1992.
LABOV, W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia : University of Pennsylvania Press.
1972.
LEVINSON, S. Pragmática. Madrid: Teide, 1989.
LOBATO, L. M. P. L’auxiliarité em langue portugaise. 1971. Tese (Doutorado em
Lingüística). Université de Paris III, Paris.
LONGO, B. N. O. A auxiliaridade e a expressão do tempo em português. 1990. 238 f.
Tese (Doutorado em Lingüística e Língua Portuguesa) – Faculdade de Ciências e
Letras, UNESP, Araraquara.
MARINE, T. C. O binarismo dos pronomes demonstrativos no século XX: este vs.
aquele ou esse vs. aquele?, 2004. 138 f. Dissertação (Mestrado em Lingüística e
Língua portuguesa) – Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara, 2004.
MATEUS, M. H. M. et al. Gramática da Língua Portuguesa. 6.ed. Lisboa: Caminhos,
2003.
NEVES, M. H. M. A polissemia dos verbos modais: ou falando de ambigüidades. Alfa:
Revista de Lingüística, São Paulo, v. 44, p. 115-145, 2000.
PONTES, E. O "Continuum" língua oral e língua escrita: por uma nova concepção do
ensino. Trab.Ling.Apl. Campinas, n. 12., 101-107, jul./dez. 1988.
PRISTA, A. R. Essential Portuguese Grammar. New York: Dover, 1966.
REBELLO, A. L. P. Futuro do pretérito ou Pretérito Imperfeito? A abordagem das
gramáticas e manuais de PBE. In: Caderno do Congresso Nacional de Lingüística
e Filologia (CNLF): Ensino de Língua Portuguesa, IX-09, Rio de Janeiro: 2005.
Disponível em: http://www.filologia.org.br/ixcnlf/9/08.htm. Acesso em: 02 jun.
2007.

202

ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, São Paulo, 37 (1): 193-202, jan.-abr. 2008

