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CONFIGURAÇÃO DAS RELAÇÕES TEMPORAIS  
NOS SUBSISTEMAS DA SUBJECTIVIDADE E DA  

NÃO SUBJECTIVIDADE DO VERBO PORTUGUÊS
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This paper attempts to consider and analyse the hierarchical structure (Greenberg 1971) of the Mode 
and Tense relations in the portuguese verbal system. Applying the Structural-Functional theoretical 
approach, we consider three types of Tense subcategories (Perspective, Plan and Tense) according 
to the complex temporal portuguese system and the Coseriu’s theory (1976) regarding the Romance 
verbal system. The basic issue consists of the extensive semantic value of the Indicative Mode, 
which allows the complexity of Tense subcategories and grammatical morphemes, relaying on this 
basic modal value (non-subjective subsystem). In contrast and comparison, the intensive semantic 
value of the Subjunctive Mode suposes a reduction of the Tense subcategories and grammatical 
morphemes based on this basic modal value (subjective subsystem). 

PALAVRAS-CHAVE: linguística portuguesa, morfologia verbal, categorias modais, categorias 
temporais, verbo português

1. A comunicação apresenta as conclusões de duas pesquisas que temos vin-
do a realizar ao longo dos últimos anos: uma, consistindo no estudo das relações 
temporais no âmbito do conjuntivo com incidência no Imperfeito do Conjuntivo 
(Chergova, 2012), e outra, a ser finalizada, referente às relações temporais no 
âmbito do indicativo.

Como o próprio título sugere, estamos a apresentar uma proposta de inter-
pretação das relações modo-temporais entre os gramemas (isto é, morfemas cate-
goriais) verbais do português contemporâneo inspirada na tradição metodológica 
da linguística estrutural, sincrónica e funcional, que interpreta a língua como sis-
tema estruturado de formas, cuja semântica é reconhecida nas funções a um nível 
de estruturação linguística imediatamente superior. As premissas metodológicas 
compreendem vários pontos de partida que passamos a expor brevemente.

1.1. Os valores categoriais duma língua concreta têm estruturação hierár-
quica dentro do subsistema a que pertencem (Greenberg, 1971: 295‒313) e, de 
acordo com o seu carácter dominante ou dominado (Gerdžikov, 2003: 191‒193), 
poderão ter uma realização formal morfológica (categorial ou lexical), sintagmá-
tica, sintáctica ou discursiva. 
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1.2. Cada gramema representa um feixe de semas categoriais parte dos quais, 
por um lado, justificam a sua posição a nível do sistema da língua concreta (valor 
invariante), por outro, representam as sus interferências com o contexto dentro 
do seu campo semântico-funcional (valores distributivos) e, por último, activam 
funções dentro dos campos semântico-funcionais de outros gramemas com base 
nos processos de neutralização e transposição das oposições imediatas (valores 
contextuais). Essa interpretação do conceito de campo semântico-funcional e da 
polissemia dos morfemas categoriais encontra os seus fundamentos em Bondarko 
et al. (1987), Coseriu (1990: 181), Vucheva (1995: 11‒18), tendo sido aplicada 
também por Chergova (2012: 33‒37).

1.3. Veiga (1991: 58) afirma que cada gramema verbal em cada contexto 
linguístico funciona ao mesmo tempo com valores modais básicos e valores tem-
porais. Essa coocorrência na realização das categorias verbais da Modalidade, 
Temporalidade e/ou Aspectualidade na mesma forma gramatical (ora sintética, 
ora analítica) será o critério mais acertado a confirmar que se está a tratar de três 
categorias gramaticais semântica, formal e funcionalmente diferentes (Barroso, 
1994; Kucarov, 2007: 251; Chergova, 2012: 39). 

2. A oposição modal básica

Assumimos que a categoria Modo constitui o núcleo morfológico da relação 
semântica entre o sujeito falante e a acção enunciada e, por conseguinte, exprime 
apenas parte dos valores modais (modalidade) realizáveis a diferentes níveis de 
estruturação linguística (semântica lexical de verbos, adjectivos e advérbios, es-
truturas modais analíticas, modalidade oracional e discursiva). 

Nos estudos dedicados ao sistema verbal português predomina a convicção 
de ser este um sistema organizado à volta da “noção temporal”, posto que as 
formas verbais sintéticas carecem de valores aspectuais, a diferença dos sistemas 
linguísticos cuja “conjugação fundamental” se baseia na “noção aspectual” (o 
tipo lnguístico eslavo). Assim, em português as estruturas aspectuais configuram 
um “sistema complementar ou marginal”  (Barroso 1994: 85‒89). No entanto, se 
o estudo for concentrado nas relações modo-temporais, a própria especificidade 
das categorias temporais no indicativo e no conjuntivo poderá contribuir para 
uma reconsideração sobre a possibilidade de que a “conjugação fundamental” 
fosse a noção modal básica.

2.1. A razão fundamental para configurar um sibsistema da não subjectivida-
de (ou seja, relações temporais dentro do indicativo) e um subsistema da subjec-
tividade (ou seja, relações temporais dentro do conjuntivo) está inspirada na pro-
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posta de Alexandre Veiga (1991: 61‒68) referente às cinco funções modais que o 
A. regista no sistema verbal espanhol. Ditas funções baseiam-se na inter-relação 
dos traços [objectivo / subjectivo], [não irreal / irreal] e [não incerto / incerto]. 

La oposición objetivo / subjetivo, pues, constituye la que consideramos primera 
noción modal pertinente en la estructuración del sistema verbal español. Esta 
primera noción modal da lugar, por su actuación dicotómica, a dos subsistemas 
modales, un subsistema objetivo y un subsistema subjetivo, cuya cara de la 
expresión está constituida por la serie de formas de indicativo y subjuntivo 
respectivamente (Veiga 1991: 58).

Assim, cada forma temporal do indicativo é portadora da noção modal básica 
que preferimos designar como [não subjectiva] por causa do seu carácter exten-
sivo na oposição modal primária. Dentro do conteúdo da não subjectividade as 
relações temporais formam uma segunda noção modal baseada na oposição entre 
os traços [não irreal / irreal] que se traduz nos conteúdos funcionais ausência de 
negação implícita / presença de negação implícita da ação enunciada. Por sua 
vez, a ausência de negação implícita, isto é, a não irrealidade, pode conter no 
indicativo formas que em determinado contexto designem maior ou menor grau 
de certeza / incerteza do falante no que se refere ao estatuto de verdade da acção 
enunciada.

Esses postulados metodológicos estabelecem correspondência com a cate-
goria Status epistémico analisada por Maria Kitova (2000) que distingue entre 
recursos linguísticos verbais, nomeadamente indicativo e conjuntivo, vocacio-
nados a realizar uma valorização modal básica [objectivo / subjectivo] imanente 
a cada proposição e por isso mesmo básica, e uma valorização secundária do 
compromisso do falante com o grau de verdade na proposição enunciada que usa 
recursos da modalidade básica, atribuindo-lhes facultativamente valores espis-
témicos de probabilidade e posssibilidade (Kitova, 2000: 33‒36), constituindo 
dessa forma a modalidade complementar que, no nosso parecer, em português 
está relacionada com os processos internos das relações temporais dentro do sub-
sistema do indicativo e, respectivamente, dentro do subsistema do conjuntivo 
(Chergova, 2012: 125‒126). 

A abordagem teórica das propostas de Veiga (1991) e Kitova (2000) foram  
adoptados e aplicadas por Chergova (2012: 114‒115; 122‒126; 193‒196) na aná-
lise das relações temporais no subsistema da subjectividade. 

2.2. Nos termos da gramática gerativa, identificando as regras de restrição na 
ocorrência do conjuntivo (respectivamente, deveria subentender-se do indicativo 
também) na frase encaixada a partir da semântica dos verbos abstractos da frase 
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superior, Isabel Hub Faria (1975) identifica as operações de raciocínio lógico: 
verdade existencial1, disjunção, modal potencial e modal futuro que traçam “o 
campo lógico do Conjuntivo” que

começa a partir do momento em que é possível atribuir à pressuposição 
dois ou mais valores de verdade, e acaba quando esses valores de verdade 
voltam novamente a constituir um único valor de verdade do ponto de vista da 
pressuposição (Faria, 1975: 154).

A conclusão lógica deste procedimento seria a de assumir o funcionamento 
dos gramemas indicativos e conjuntivos em dependência de factores externos à 
sua semântica categorial morfológica, ou seja, como simples marcas de “estru-
turas de complementação relativamente ao verbo superior que as governa” (Ra-
poso, 1975: 17). Tal procedimento significa, por um lado, privilegiar as ocorrên-
cias de indicativo ou conjuntivo que dependam de condicionantes no contexto, 
situação que, aliás, na perspetiva funcionalista estrutural apresenta um contexto 
de neutralização da oposição modal básica. E, por outro lado, recorrer a crité-
rios externos à organização linguística, da área da lógica formal e simbólica, das 
múltiplas teorias da verdade, para explicar a atitude do falante no que respeita 
à ação em seus enunciados nos casos em que os dois gramemas modais básicos 
têm funcionalidade por serem nitidamente comutáveis em identidade do resto dos 
parâmetros categoriais. Assim, um verbo de asserção mental muito fraca como 
achar pode escolher o conjuntivo na frase: Achei que fosse a cidade de São Paulo 
(a que vimos no filme). No entanto, um verbo declarativo simples sem caracte-
rísticas de asserção mental pode funcionar como declarativo de ordem graças à 
semântica modal básica do conjuntivo: Digo-te que faças os deveres já.

2.2. Rui Marques, num estudo sobre a selecção do modo nas orações com-
pletivas, coloca a hipótese de ser o indicativo o modo marcado por encontrar-se 
“associado a valores específicos”, interpretando o conjuntivo como modo com-
plementar por ser seleccionado nos casos em que “não ocorre o factor determi-
nante da selecção do indicativo” (1996: 197). 

Lembremos que, no que respeita aos verbos factivos, o indicativo parece marcar 
a expressão de uma atitude de conhecimento, estando o conjuntivo associado à 
expressão de uma outra atitude ‒ no caso, uma atitude avaliativa. Temos assim, 
num quadro geral, o indicativo a ser seleccionado pelos verbos que expressam 
as atitudes de conhecimento ou de crença ‒ atitude epistémica, num sentido 

1 Deveríamos ter em conta que por “verdade existencial” a A. entende apenas a verdade no 
conceito do falante, ou seja,  uma “probabilidade de verdade”.
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lato do termo, que engloba estes dois valores ‒, sendo o conjuntivo seleccionado 
pelos verbos associados à expressão de uma (qualquer) outra atitude (Marques 
1996: 197).

Nesta linha de pensamentos, precisamos esclarecer que, no nosso parecer, a 
explicação do valor semântico invariante que justifica a presença de um gramema 
no sistema verbal de determinada língua justifica também os contextos na se-
quência falada onde este mesmo morfema categorial aparece. Além disso, preci-
samente a semântica categorial invariante determina as realizações de tal grame-
ma nos contextos discursivos. As formas indicativas partilham um traço modal 
comum que lhes permite em determinados contextos activar valores de diferentes 
atitudes do falante, sendo isso válido para as formas conjuntivas também. Ao fim 
e ao cabo, qualquer acto de fala é uma atitude do falante, os discursos da verdade 
e da veracidade usam os mesmos recursos linguísticos que o discurso da não ver-
dade, ou da mentira, ou da criação de mundos possíveis. 

2.3. Neste sentido, preferimos, numa primeira leitura, procurar a motivação 
dos signos linguísticos dentro da língua e dentro da lógica interna da sua estru-
turação (Coseriu, 1978: 16‒20). Por isso assumimos o indicativo como portador 
do traço distintivo básico [não subjectividade], posto que os seus gramemas per-
mitem ao falante uma valorização primária que equipare a sua atitude à atitude 
social de forma objectiva, como se o conhecimento, a crença ou a asserção indi-
vidual do falante se identificassem com o conceito de verdade, realidade ou facto 
na perspetiva da validade colectiva, objetiva. O Conjuntivo, dentro do mesmo 
critério, funciona como portador do traço distintivo básico [subjectividade], pos-
to que os seus gramemas permitem ao falante uma valorização primária da ação 
enunciada marcadamente individual, neste sentido, subjectiva. 

Tabela 1

Oposição modal básica INDICATIVO (‒) CONJUNTIVO (+)
Traços modais básicos Não subjectividade Subjectividade

 

3. Caraterísticas e subcategorias temporais

As subcategorias temporais serão analisadas de acordo com as propostas 
desenvolvidas nas obras de Weinrich (1974), Coseriu (1976), Kanchev (2004), 
aplicadas por Chergova (2012: 18‒21), correspondento a três tipos de relações 
categoriais. 
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3.1. A relação entre uma acção verbal e outra acção verbal retrospectiva 
ou prospectiva, ou seja, entre formas sintéticas e analíticas, é representada pela 
categoria da Perspectiva (ou Modo de acção2) e se baseia na oposição funcional 
entre Perspectiva Primária e Perspectiva Secundária. O elemento extensivo da 
oposição são as formas sintéticas (Perspectiva Primária) em contraste com as for-
mas intensivas analíticas de traço retrospectivo (ter + particípio passado) ou traço 
prospectivo (ter de + infinitivo) que integram a Perspectiva Secundária.

3.2. A relação directa ou indirecta entre a acção verbal e o momento da enun-
ciação, ou o momento referencial no passado, é representada pela categoria Plano 
(ou Táxis3). O seu elemento extensivo (Plano da Não Inactualidade) integra as 
formas modais básicas orientadas directamente ao momento de enunciação, no 
entanto que o elemento intensivo (Plano da Inactualidade4), sendo o portador da 
marca funcional e da carga semântica específica, integra as formas modais bási-
cas orientadas indirectamente ao momento de enunciação, ou seja, directamente 
relacionadas com um momento referencial no passado.

3.3. A relação entre a acção enunciada e o momento da enunciação, ou o mo-
mento referencial no passado, é representada pela categoria Tempo verbal pro-
priamente dita. O elemento extensivo desta categoria integra as formas modais 
básicas que marcam simultaneidade [isto é. não anterioridade, não posteriorida-
de] ora com o momento da enunciação, ora com o momento referencial no passa-
do. Os elementos intensivos, os portadores da marca funcional, integram, por um 
lado, as formas modais básicas com valor de anterioridade [P.P.S. e M.Q.P.S.] 
e, por outro lado, as formas modais básicas com valor de posterioridade [Futuro 
Simples e Futuro do Pretérito5].

4. As relações temporais no subsistema da não subjectividade

Assim, a organização das formas temporais sintéticas que partilham o mesmo 
valor modal básico [não subjectividade] pode ser apresentada no seguinte quadro:

2 Esse termo é usado na linguística búlgara por Ivan Kucarov (2007: 249‒253) para referir, em 
linhas gerais, a relação acima indicada.

3 Termo proposto por Jackobson (1972: 101) para designar este tipo de relação categorial e 
aplicado na linguística búlgara por Kucarov (2007: 253‒262).

4 Ver comentários em Ducrot & Todorov (2007: 325‒330), Chergova (2009: 202; 2012: 19‒21).
5 Por razões metodológicas, em vez de condicional simples, adoptamos este termo para desig-

nar a forma mencionada (Vilela & Koch, 2001: 172).
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Tabela 2

Tempo Anterioridade (+) Simultaneidade (‒) Posterioridade (+)
Plano Inactual (+) M.Q.P.S. Imperfeito Futuro do Pretérito
Plano Não Inactual (‒) P.P.S. Presente Futuro Simples
Perspectiva Primária (‒)

[não retrospectivo; não prospectivo]
Valor modal básico Não Subjectividade (‒)

Cada gramema representa um conjunto de traços modais e temporais que 
justificam a sua posição no sistema da língua portuguesa, sendo a combinação 
de traços única para cada uma das formas. Por exemplo, o Presente tem os tra-
ços [não subjectivo], [não retrospectivo; não prospectivo], [não inactual], [não 
anterior, não posterior], facto que o constitui como o gramema menos marcado 
no sistema verbal português e, portanto, com menor carga semântica e maior 
capacidade de desenvolver valores dentro do campo semântico-funcional da si-
multaneidade não inactual (presente pontual, habitual, iterativo, gnómico) e fora 
dele, como sinónimo extensivo do futuro, do pretérito não inactual ou inactual 
(presente histórico).

No entanto, o Futuro Simples contém o seguinte conjunto de traços que in-
tegram o seu valor modo-temporal invariante: [não subjectivo], [não retrospecti-
vo; não prospectivo], [não inactual], [posterior]. Assim, o Futuro Simples tem a 
carga semântica do valor específico da época da posterioridade. Por meio de uma 
transposição na categoria Tempo, passando a funcionar como sinónimo intensivo 
do Presente, pode activar um valor modal epistémico de possibilidade: Será que 
são horas de jantar?

O Futuro do Pretérito apresenta os seguintes traços do seu valor invarian-
te: [não subjectivo], [não retrospectivo; não prospectivo], [inactual], [posterior], 
com o qual aparece duplamente marcado nas categoria Plano e Tempo. Esse va-
lor invariante justifica a sua existência no sistema verbal do português. Os valo-
res epistémicos de impossibilidade, ou de condicionalidade, que desenrola, são 
consequência do processo de transposição na categoria Plano e/ou Tempo, por-
que esses valores costumam estar relacionados directamente com o momento da 
enunciação: Estudaria... se tivesse juízo (neste momento), [mas não estuda].

Se acrescentarmos também o elemento intensivo da categoria Perspectiva, 
resultaria o seguinte esquema das relações no subsistema da não subjectividade:
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Tabela 3

Plano
      

Tempo Perspectiva 
Secundária 
[retrospectiva]
(+)

Perspectiva 
Primária 
[não retrospectiva; 
não prospectiva] 
(–)

Perspectiva 
Secundária 
[prospectiva]
(+)

[não 
inactualidade]
 (–)

[anterioridade]  (+) *(tive cantado)  Pretérito Perfeito 
Simples
(cantei)

(tive de cantar)

[não anterioridade]
[não posterioridade]
(–)

(tenho cantado) Presente
(canto)

(tenho de cantar)

[posterioridade]  (+) (terei cantado) Futuro Simples
(cantarei)

(terei de cantar)

[inactualidade]  
(+)

[anterioridade]  (+) *(tivera cantado) Mais-Que-
Perfeito Simples 
(cantara)

(tivera de cantar)

[não anterioridade]
[não posterioridade]
(–)

(tinha cantado)  Imperfeito 
(cantava)

(tinha de cantar)

[posterioridade] 
(+)

(teria cantado) Futuro do Passado
(cantaria)

(teria de cantar)

Chergova (2012: 21)

Por meio das formas retrospectivas, a aspectualidade vem introduzir-se no 
sistema modo-temporal e, por meio das formas prospectivas, a modalidade deôn-
tica vem introduzir-se no sistema modo-temporal (Coseriu, 1976: 95‒96; Cher-
gova 2012: 20).

5. As relações temporais no subsistema da subjetividade

A organização das formas temporais sintéticas que partilham o valor modal 
básico [subjectividade] pode ser apresentado no seguinte quadro:

Tabela 4

Tempo Anterioridade (+) Não anterioridade (‒)
Plano Inactual (+) Imperfeito2
Plano Não Inactual (‒) Imperfeito1 Presente (Futuro)
Perspectiva Primária (‒)

[não retrospectivo; não prospectivo]
Valor modal básico Subjectividade (+)
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Assim, cada um dos gramemas do conjuntivo representa um conjunto de 
traços funcionais que o identificam como unidade do sistema verbal português. 
Todos os gramemas conjuntivos levam maior carga semântica por causa do seu 
valor modal básico comum. O Presente tem os traços modo-temporais [subjec-
tivo], [não inactual], [não anterior] que estabelecem a oposição de Tempo com 
o Imperfeito1 [subjectivo], [não inactual], [anterior]. O Imperfeito pode pene-
trar a área da não anterioridade por meio de uma transposição e, como sinóni-
mo intensivo do Presente (Chergova 2012: 94), activar valores epistémicos de 
impossibilidade, isto é. irrealidade, ou seja, negação implícita (Chergova 2012: 
141‒151). Praticamente, no Plano Inactual do subsistema da subjectividade a ca-
tegoria Tempo não se realiza por causa da maior carga semântica, pois, estaria 
constituída por formas triplamente marcadas.

Acrescentando ao esquema as formas da Prespectiva Secundária, teríamos a 
seguinte imagem em tabela:

Tabela 5

Plano
      

Tempo Perspectiva 
Secundária 
[retrospectiva]
(+)

Perspectiva 
Primária 
[não retrospectiva; 
não prospectiva] 
(–)

Perspectiva 
Secundária 
[prospectiva]
(+)

[não 
inactualidade]
 (–)

[não 
anterioridade]  (–)

 (tenha cantado)
[tiver cantado]

 Presente
(canto)
[Futuro]
[cantar]

(tenha de cantar)
[tiver de cantar]

[anterioridade] 
(+)

(tivesse cantado1) Imperfeito1
(cantasse1)

(tivesse de cantar1)

[inactualidade] 
(+) Ø

(tivesse cantado2) Imperfeito2
(cantasse2)

(tivesse de cantar2)

O Imperfeito1 que leva a marca de anterioridade não inactual na transposição 
para a época da não anterioridade pode activar o valor epistémico de impos-
sibilidade traduzido em negação implícita [irrealidade]: Estudasses! [mas não 
estudas]. 

O Imperfeito2 ‒ com a marca de inactualidade ‒ na transposição para a época 
da não anterioridade não inactual não activa esse valor epistémico: E se fôssemos 
tomar um café? [é possível que a acção se realize]. No seu campo semântico-
-funcional na categoria Plano não possui o traço [irreal], ou seja, negação implí-
cita, e pode realizar a renarração de actos directivos: Não digas a ninguém! É um 
segredo. / Não dissesse a ninguém! Era um segredo.
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6. Conclusões

As relações temporais no subsistema da não subjectividade apresentam uma 
estrutura mais desenvolvida e complexa por estarem configurados com base no 
valor modal comum extensivo [não subjectivo]. 

As relações temporais no subsistema da subjectividade apresentam uma 
estrutura reduzida por estarem configurados com base no valor modal comum 
intensivo [subjectivo]. A maior carga semântica traduz-se na supressão da ca-
tegoria Tempo no Plano Inactual do conjuntivo, como também na supressão da 
oposição entre [simultaneidade] e [posterioridade] no Plano Não Inactual.

Cada gramema temporal, ora no indicativo, ora no conjuntivo, representa um 
conjunto de traços que o identificam no sistema da língua e lhe permitem realizar 
diferentes valores aspectuais (valores distributivos) na norma desta mesma língua 
de acordo com o seu campo semântico modo-temporal. 

Por outro lado, cada gramema temporal, com base na sua carga semânti-
ca invariante (de sistema) tem a capacidade discursiva de realizar deslocações 
nos eixos temporais (valores contextuais) que consistem em neutralização ou 
transposição, sendo a transposição um instrumento forte para a geração de novos 
conteúdos modais que não têm núcleo morfológico específico, nomeadamente 
epistémicos de probabilidade e possibilidade (condicionais, irreais, dubitativos, 
admirativos etc.) que por isso mesmo designaríamos como valores modais com-
plementares.

À luz do anteriormente dito, a conclusão de Rui Marques, afirmando que os 
morfemas conjuntivos seriam mais satisfatoriamente descritos, se assumíssemos 
que “não são tempos, ou morfemas que expressam primariamente informação 
temporal, mas antes operadores modais, que apontam para as situações possíveis 
a considerar” (2010: 563), parece-nos totalmente fundamentada, embora o facto 
de serem operadores modais não impeça que sejam tempos verbais. O conteúdo 
modal em português deve ser a categoria verbal primária que serve de fundamen-
to para a estruturação das categorias temporais. Tanto os morfemas conjuntivos, 
como os morfemas indicativos estruturam as suas relações temporais com base na 
semântica modal, no primeiro caso ‒ com base no valor semântico intensivo da 
valorização primária subjectiva, e no segundo caso ‒ com base no valor semânti-
co extensivo da valorização primária não subjectiva.
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