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INTRODKAO

A finalidade deste trabalhol descreverodentro dos prin

cipios da moderna LingUistita Descritiva, o sistema flexional

do verbo portugues, tal como se estrutura, atualmente, na lin-

gua coloquial esponeanea de pessoas cultas do Rio de Janeiro.2

A escolha deste objeto de pesquisa foi motivada, primei-

ro, pelo desejo de conhecer a realidade da lingua comum, quase

totalmente inexplorada no Brasil.3 EM segundo lugar, pela enor

me necessidade, sobretudo para finalidades diditticas, de traba

lhos descritivos da nossa lingua falada.

A curiosidade cientifica e a consciencia da importancia

destes estudos nos animaram a tentar seguir a trilha aberta pi

oneiramente pelo Professor J. Mattoso Camara Jr.. Procuramos

realizar uma pesquisa cuidadosa e tio extensa quanto necesstt-

rio, 4 e aplicar, aos dados, principios mais sedimentados de a-

nglaise lingUistica, aliados a teorias mais recentes.

Esta tese se divide em quatro capitulos: Fonemica, Morfo

fonemica, Morfologia e Categorias Verbais. A Fon8mica um ea-

pitulo introdutOrio. Nela procuramos descrever o que se reve-

lou necessirio, no decurso da anl1se, para servir de base ao

a:oleo da tese, que é o capitulo de Morfologia. A parte de Mor

fofonemica de transigio. Achamos necessfirio,.para maior faci

lidade de exposi0o, separar, do capitulo da Morfologia, tudo

que poderia ser explicado fora dela. 0 capitulo final, de Cate

gorias Verbais, surgiu da necessidade de se evidenciar melharo

sistema de oposiOes oategórioas que se expressa na lingua.

A orientaqio seguida para a anttlise fonemica veial sobre



tudo, de Keneth Pike (Phonemics). Alem de examinarmos.várias a

nAlises fonemicas do Portugugs do Brasil, fundamentamo-nos, prin

cipalmente, nos estudos de Mattoso Camara Jr. e MiriamlAmae s8

bre o Portugues do Rio de Janeiro. Para alguns problemas mais

complexos, 4onsultimos anfilises de linguas estrangeiras, ten-

do sido de grande.proveito, ainda, discussiies travadas em vAri

os seminfirios do Curso de P6s-Graduagao da Universidade de Bra

silia.

Embora jfi tivessem.sido feitas duas analises fongmicasdo

Portugues do Rio, tivemos de apresentar, aqui, o essencial da

fonemica, sobretudo porque nenhuma destas análises tomou por

objeto a lingua coloquial eipcntanea. A anfilise morfolOgica,na

verdade, exigiu esta nova formulagao. Nossa experiencia, neste

ponto, confirma a afirmagao de George Trager, expressa em sua

anfilise do verbo frances:"I hold that a morphemic analysis can

be accurate and satisfactory only in direct proportion to the

accuracy of the rihonemic analysis in which the morphemes are

expressed" (1955, 511).

Nao nos aprofundamos muito na Fonetica, mas apresentamos

algo avo no sistema fonemicOl a eliminagao dos fonemas filveo-

-palatais lateral e 'nasal, dos grupos de consoante "eruditos"

e uma nova interpretagao das semi-vogais.5 Esta interpretagao

das semi-vogais e d'as ilveo-palatais, além de trazer maior eco

nomia ao sistema fonemico, possibilitou uma nova compreensaode

algumas alternamias comumente corisideradas irregulares e uma.
.*classifiCa4ao das alterancias temitioas que reune maior nAme.

ro de verbos em uma s6 olasse.



3

Influenciaram mais de perto a orientacao da tese princi=

palmente os artigos de Sidney Lamb, "The Sememic Approach to

Structural Semantics" (1964) e Charles Hockett, "Linguistic E-

lements and Their Relations" (1961). Deles nos vLeram os con-

ceitos de "representagao", "morfofonema", "port-manteau"6, "neu

tralizaqao", uma compreensao maior da estrutura da lingua e da

estrutura9ao da Semantica nos sistemas lingUisticos.

Para problemas especificos de anAlise, seguimos a orien-.

tagao principal de Charles Hockett ("Problems of Morphemic Ana

lysis") e Eugene Nida ("The Identification of Mo phemes"). V.
rias obras de Lingtlistica Descritiva foram consultadas subsidA

riamente. Examinamos diversas anAlises de verbo procura de 'o

rientagiio prAtica; No Portugues, os trabalhos de Mattoso Cama-

ra Jr. guiaraM diversas de nossas decisOes. Devemos mencionar,

ainda, embora nao sejam estruturalistas, os estudiosos do Por-

tugues Said Alt e Epiphanio Dias, que observaram os feamenos
da lingua cm real objetividade. 0 excelente estudo de Henry R.

Kahane e Harriet S. flutters abre as "Categorias Verbaisno Por
1

tugues Coloquial do Brasil", serviu-nos de base para diversas

conclusBes no capitulo final.

Dos feamenos descritos no capitulo de Morfofonemica, vA

rios haviam, jAs sido observados por outros estudiosos da

Apresentamos, porem, aqui, um tratamento avo,reunindo em

morfofonemas t8das aquelas'alternancias fonolbgicamente condi--

cf.onadas, At fim de, simplificando a escrita0, trazer maior sim-

plicidade h descrigao morfol6gica.7 Corn esta finalidades des-

crevemoss nesse capitulos as alternancias.temAticas possiveis
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de se explicar morfofonemicamente, Mostrando o condicionamento

fonolOgico de vArias alternanciasque tem sido consideradas mor

fológicas.

Na Morfologia prOpriamente dita, descrevemososistemaflo

xional, baseado nos verbos sem alterancia tdmitica e apresen-

tamos uma classificagao dos verbos segundo o grau de irregula-

ridade. Na descrigao morfolOgica, visamos, em priMeiro lugar,

nao 1 segmentagao por si, mas deacobrir a maneira pela qual se

expressam as categorias.verbais, isto e, como funciona o siste

ma de oposig7;es categóricas nos verbos.Freferimos postular mor

femas cumulativos quando era impossivel segmentar. Baseando -

-nos na semelhano formal, identificamos os agrupamentos morfo

lOgicos em que se refinem as formas verbais.

No capituló final, tentamos descrever o sistema de cate-

gorias verbais que realmente se estrutura nos verbos portugue-
.

ses, cm base nos exemplos.toplidos. Em seguida, tambem com ba
--

se no material registrado tentamos vislumbrar um "sentidence

agrupamentos morfolOgicos. Em apendice, colocamos as formasmar

ginais encontradas, que nao foi possivel analisar detalhadamen

te, dentro dos limiies deste trabalho

Alistamoss.na Bibliografiao as obras que serviram diretf.

mente a este trabalho, indicando, sempre que possivel, As pigi

nas consultadas. Nio incluimos obras que fazem parte da biblio

grafia bisica do Curso de Meitrados.nem, dos livroscitados, os

capitulos lidos nao em.funqao desta teset'emboia tenham contri

buido, iddiretamente, para a. sua elaboragao, formando o "back-

ground".linguistico indispensimel para se encetar qualquer tra

balho desta 'natureza.
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NOTAS

10 Agradecemos ao Professor Dr. Ivan Lowe, sob cuja preciosa as
sistncia e sAbia orientagao realizaws este trabalho.

2. Serviu de informante prineipal Unita rn6ga de 20 anos de- idade,

de nivel rnedio de instrugao secretfiria-dati16grafa), cario
ea, filha de cariocas que so viveu fora do Rio oS dois a::
nos anteriores ao desta tese (em Brasilia).
As conVerSag' se travaram entre a informante e a autora, que

tptipbAni, Zprpveitada como nformante secunditria (tambem ea

rib.aa',' de mad Carioca, tendo Vivido no Rio ate 7 anos, de

pois, :no. Estado do Rio, es anteriormente a Brasilia, 5 anos

no. HotiVe.hilada uma paieStra gravada entre a autora e

dois, eol,egas tprofessOres da Universidade, um carioca de nas
eirnentos'qiie-Viireu RiO ate o ano de inicio da tese, e 017

tros saqpqa de ,vivenCial -P013-s .viveu no Rio desde a, infan7

cia; Ettes forneceram.O "corpus" fundamental. Nao nos res-

tringimoss porein, ,ao material gravados,,exclusivamente. Du-

rante anos de ConVivio 66m cariocas, tivemos oportunidadede
observar os ratcs,,lingUistieos aqgidescritos. Virias via-
gens feitaS ao Elo durante a elaboragao do trabalho tambem
ajudaram-a tes4r as eonclusslies que .chegamos.

Esta Vete fOi"rêsultadO de observagoes constantes sbbre a fa
la viva carioca. ,, . ,

"it3,0 .qoAfqr..10,444,,.;...is what .

people lsly.:ratheta than what some
peaPle 'think theriffaird"-Fay -that .1biiiii-57fETnr TIT rrgeoTIF
tive jingu st7"--.1,

4...Basearnos nosso, trabalho.em 4rca de. 1.500 oragBes registra-
daS 'gravaçede CoriliersaS infOrmais e, complementarmen
te, em oragoes avulsas, anotadas de conversas ouvidas.. (No-
te-se que Longacre considerit 1.000 oraq6es suficientes para
urn trabalho de sintaxe cf. 1964, 40): As ora§Bes avulsas
estaq desiign4das,. no ;ocwrpo 40 trabalho,. por (ay. ) e as gra-

- V848.6,4'13616. nfiniero da draçao ou da-pg,gina em que foram trans
critas.

5. Para a interpretagao das ,semi-Vogais, aproveitamos, princi-
patnntes"da orlentaqiio- 'da Dra. Sarah Gudehinsky e da Pro.;"

fessora Eunice, Burgess; do ,Summerc;:nstitute of Linguistics.
,

6. Substitulmos ,a, dcepoml.ppOo.Ae .143art!,manteaun usada por Ho-
ekett e tarribsir "morfema empregado, no mesmo
sentidos, por. Mattoso qamara -Jr.: (1959,,.130).

, - -

7. Cf. Chontsk7::!'No,t3rcce simplioityjs a systematic measure;
the' :onirtiltte. ctei'iou in eValuatIon is the simplicity

system.". ,(4,962:; :
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CAPfTULO I

ANALISE FONEMICA

Alistamos, neste capitulo introdutório, os fonemas encon-

trados na variedade do Portugues aqui estudada, com os exemplos

que provam os contrastes entre eles (pares contrastivos). Em se

guida, descrevemos os alofones cujo condicionamento foi possi-

vel determinavcom Maior seguranqa, dentro dos limites de nosso

trabalho (s6 prosileguimos com a anfilise fonemica ate onde foi e

xigido pela anfilise morfolOgica, objeto central de nossa pesqui

sa). Na seogIo 3 tratamos da estrutura da silaba, base para a di

visio dos fonemas em vogais e consoantes. Na seogRo 4 apresenta

mos a justificaqiio dos pontos em que nossa anfilise diverge de ou

tras anteriores, ou sejam: c estabelecimento de uma serie de vo

gais nasals, a interpretaqao das semi-vogais e das silabas

.t8nioas.

1.Fonemas./ptkbdgfsNvzImnlrwyhiteileu
a o 3 3 a V.

Os fonemas, em nfimero.de 31 (19 consoantes e 12 vogais),

estio classificados em consoantes e vogais, em virtude de sua

natureza fonetica e da posiqiio que ocupam na silaba: as vogais,

o centro, e as consoantes, a periferia. As semi-vogais, que o-

correm sempre na periferia da silaba, alinham-se entre as conso

antes, para maior simplicidade e economia do sistema. Também pa

ra maior simetria do sistema, classificamos a glotal /h/ (que,
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,47

como assinala Rosetti, fonetioamente "Tao 6 nein vogal nem oonso

ante") oom6 semi-vogal (of. ROsetti, 1962, 69).

1.1. Conioantes. As consoantes classificam-se, segundo o ponto

de artioulagiio, em oclusivas, fricativass nasais, liquidas

e semi-vogais. Os dois primeiros grupos, oclusivas e fricativas,

subdividem-se, de actirdo cm a fOrga de articulagio, em fortes

e lenes. Eliminamos do quadro de fonemas, sempre visando h sim-

plicidade e h economia do sistema, dais fonemss que figuram.em

anAlises anteriores: as palatais lateral (Balh) e nasal (*Binh). A

.primeira (foaticamente VI, lateral iilveo-palatal) interpreta

mos como seqUencia /1y/, de acardo cm um padrlio comum na lin-
.

.gua, isto es oonsgante seguida.de semi-vogal, em vista de nio e

xistir, na lingua coloquial, o contraste que a escrita sugere,

do tipo Oleo-olho, que se pronunciam da'mesma maneira: IlAgul.

A segunda, fonetioamente lyl nasal ilveo-palatal, provado seu

condicionamento, ponsiderou-se alofone de /V.

1.1.1. Oclusivas:

a) fortes- bilabial /p/,

/1 pala/ way]
Ela/ t

/1 kala/

p6s-dental /V,

.pala;

tela;

cala;

/4 tapa"

/4 gatull

/4paka/
1

b) lenes- bilabial /b/, p6s-dental /d/, velar /g/:

velar /k/ (surdas )2:

taipA

['gatAP]

pak

/1 bala/ bareq

/1 de la/ d sly]

/1gala/ gale]

4

bala;

dela;

gala;

tabat ['stabil

Pgadu4 Nadu.]
41

/1paga/ to pag

tapa

gato

paoa

thba

gado

paga

,
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1.1.2. Fricativas

a) tortes- lfibio-dental /f/ alveolar /s/, fi1veo-pa1ata1 fis/
(surdas ) :

/1 fala/ rale] fala; /1 safa/ safe] safa
/1 sala/ [1 sale] sala; /1 kasa/ E1 Icas v.] caqa

/1 slpa/ [1 tape) chapa; /1 kaga/ f1kaEs] caixa

b) lenes- lfibio-dental /v/, alveolar /z/, filveo-palatal

/1vali/ vai e] vala; /1 kava/ [1 kaveJ cava

/1 z ela/ [1 z El v] zela; /1 kaza/ [1 kaze] casa

/1 Ialca/ ['akeJ J aces; ../ka 1 Ea/ [k.e1 Ea] caji

1.1.3. Nasals: bilabial /m/,. p6s-dental (lenes):

/1 mata/ [1 mat el mata; /llama/ CI Icfmil eama

/1 nat a/ [1 nate] nata; /1 aria/ k"inv] cana

1.1.4. Liquidas: lateral /1/, "flap" /r/ (alveolares, lenes) :

/1 lata/ late] lata; /1 tala4 talv] tala
/1 tara/ [I tare] tara

.

wawa
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Labiais Apicais Dorsais Glotal

fortes
Oclusivas

lanes

.
t k

b d

fortes
Fricativas

lanes

f s B

v
.

z E

Nasais m n .

lateral
Liquidas

"flap"

1

r

Semi-vogais w y
.

h

QUADRO 1 - CONSOANTES

.

.

Antericres Centrais Posteriores
r

Orais Nasais
i

Oral Nasal

.

Orais
a

Nasais

Altas
,

i

.

1
.

u ti

Fechadas
Medias

Abertas

e Z o "6-

e ,

Baixas
r

a
,

I
.

QUADRO 2 - V9GAIS TONICAS E ATONAS NAO FINAIS

4
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1,1,5, Semi-vogais - bilabial /w/, palatal fy/, glotal

Pkwaw/

hiw/.

/ya 1 yal

Pboyj
Phatu/
Ppah/

['kwaw] qual;
C'hiw] riu;
[ye yal iaiá;

['boy] boi

Phatv] rato;
['pall] par

Ptabwa/ Dtabwt3 t6,bua

Anal wal [me' Wa] Maui

fsabya/ ['sabre] sfibia

/1kahif Plcahvl carro

1,2, Vogais: As vogais se dividem em orais e nasals. Segundo o

ponto de articulagao, classificam-se em anteriores, pow:.

teriores e centrals., cada qual podendo seri alta, media ou bai-

xa. As medias se classificam em fechadas e abertas, conforme o

grau de abrimento da cavidade bucal,

1.2.1. Anteriores (nao arredondadas):

a) altas- oral /i/ , nasal fij:
/1 isu/ ('isJ isso; /1 vif [1 vi] vi

/1p3sa/ plvel pinça; pvImif [' Vimt] vime

b) medias. fechadas: oral je/, nasal TV; aberta /e/:

/' esi/

/pe'kavel

/1tftesa/

pasa/

/hemesaj

[1 est]

[pe'kave

C'Vesi]

Db. sqg

r'Est
[hE'mase

Osse; /1"Ve/ ['ire] ve%

pecava

tensa; Dame tema

tenslo

essa; /1 ft/ [1 ft] fe
remessa; /fa' zes/ [fL'zTJ fbzinha

I*
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1.2.2. Posteriores (arredondadas):

a) altas- oral /u/, aasal ru/

P uza/ [' uz-e] usa; / ' nu/ [ ' nu] nu

/ ' fail/ E' fai], funcho; /' f arm/ [film v] fumo

/fa, AV DS' en] funqiio

medias- fechadas: oral /o/, nasal /^5/; aberta /0/:

p ovu/ C' ovv] 8vo ; /e. ' vo/ [e 1 vo] avO

ho 1 lah/ [po ' 184 polar;

/r5sa/ [rose] onia; /1 t5ma/ [I tame] toma

/a' sliw/ [ma ' saiza monqirto

/1 ova/ EI ov-e3 ova; /a, v3/ Ce ' v 0] av6

/hig 31 roza/ [hig31r3z!] rigorosa; /sa ' z/Yu/ Es 2 / ZIM sb
zinh-O-

1,2,3, Centrals: oral /a/, nasal ( fechada) ofeto arredonda-

das :

aza/ [' az -ej asa; /' la/ ['iaJ lit

f' rasa/ r' iséJ lanqa; /' la/ r' 11J la

/' lima/ El lime] lama; /to hfly *at] Ora
/AI !Ilya/ ,Ckt Me] caminha cama pequena)

1.3. Acento
Hi um fonema supra-segmental de intenSidade4, que pode o-

correr na 1E.L, 2t, 3!). ou silaba a contar do fim:

t/mi da/ intimidar
fitV.mida/ intimida

11111...f1.7.1.%70111337.00111101.0.

1- 77..'95"." -
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r.:74FRYWQ1

srTrrr,VG
r,

Cr.

Ptimida/ timida

Phitimika/ ritmica

2. Alofones

Na secgao 1. apresentamos os fonemas exemplificados com osa

lofones que foram consideradds como norma. Indicaremos, a se-

guir, os outros alofones dos fonemas, descrevendo os ambientes

que condicionam as variagaes:
N.

2.1. As oclusivas p6s-dentais apresentam variantesafticadas fil

veo-palatais diante de /1/ou

/t/ roj Ptiya/ Eleiy63 tia; Ppatyu/ Dpatyuj pfitio

Av DJ Pdiya/ dia; Phaayu, [lhabv] rfidio

2.2. As oclusivas velares apresentam variantes pre.velares di-

ante de vogal anterior ou de e p6s-veldres diante de

vogil posterior ou /w/ (diante de /a/, ocorre a medio-velar kJ

- v. 1.1.10:

f0 /alkali/ aqugle;

k61a/ Elplli] cola;

Dpalipis3

DPYra

Clf gola;

%

flpaikwa.

[i] /1giyaj.

/10W

Diante

agwa/

piscoa

guia;

figua

/alksla./

/1 taku/

Pgeha/

Pagvi

(0401i]
aquela

[Italc]
taco

[I scare]
guerra

534110

de /i/ lou yip a oclusiva pre-velailsurda 'forte

y
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apresenta uma ligeira aspiragiio:

A/ re] /a'ki,/18111111) aqui; /1 batrakyu/ Ebel trakhy batr4-
, quio

2.3.1. As semi-vogais /y/ e /w/ apresentam variantes nazaliza-

das depois de vogal nasal:

/y/ /1milYtu/ Elm*tv] muito; /lay/ pmel mae

/w/ gq-3 p ea/ mwd mao; b-ow/ barql bom

Seguido de vogal, [g] varia livremente com frO nasal Al-

veo-palatal sonoro lene:

/1mgya/ Clefiv] manha; /pi5ya/ r1pOYe]

2.3.2. A semiowvogal glotal /h/ ipresenta, diante de vogal, pau

sa ou consoante surdas variagito livre entre Di] fricati

va glotal surda e [X] friaativa velar surda:

./h/ [h] [x] Phatu/ ['hatv] [12cat13 rato; /kahu/ kahu]

[1kaxla carro

1 kahta/ [1 kahtt kaxt carta; /1 pah/ pah]

[1pax] par

Diante de cOnsoante sonora, ocorre [1.6 fricativa velar

sonora:

kahga/ E1 kaggig carga; / vehdi/ vela L.] verde

2.4. TOda consoante lene, cpme em geral sonora, apresenta um

alofone surdo em silaba ittona seguidi7de pauia ou consoan
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te surda (em variaggo livre com o respectivo alofone .sonoro),
se a vogal do nficleo da silaba em que ela ocorre apresentar
alofone surdo (v. 2.7. )

/' taba/
gadu/

Etedi/

/' paga/
/0 pagu/

/ pagli
/1 tevi/
pkaza/
/1 velu/

/learn/
/liana/
/1 tala/
/1 tara/
/1 tabwa/

/1 sabya/

[' tap-A]

[ garld
[, set -"I]

t1 pak"-Al

EI pairta

[ palcI]
[I ten]

kas"A]

Et ve1-1.0

kvmaj

leisNig

tau]
[I taRA]

CI tap-WA]

sap-YAJ

taba

gado

sgde

paga

pago

pague

teve

casa

vejo

cama

cana

tala
tara.'
tlibua

sfibia

2.5. As vogais altas orais, que, em silaba tOnioa,tem alofones
fechados, em silaba Atona apresentam alofones abertos:

/i/ [i] /pi kayo,/ DV kavej picava; tevi/ [ tev ] teve
Av [v] hu lah/ [p I lab] pular; / um,/ uzvj us

2.6. A vogal central oral /a/, que, em silaba tSnicas. realiza-
-se como [a] vocOide baixo aberto central na4; arredondado

oral sonoro, em silaba itona realiza-se como (sr voc6ide baixo

77.7.777.777 ,y11.17111111"17177.
e
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fechado central nao arredondado oral sonoro:

15

/al =fans/ EP zafim vg az&fama

2.7 Em silaba Atona final pode haver ensurdecimento da vogal,

isto 6, hA variagao livre entre vocOides surdos e sonoros:

/i/ EJ [I]. /4 esi/ es t] E.1 est] esse

/u/ [i] [U] isu/ ft is [t i sti] isso

reg [A] /4 e set/ EseJ esAj essa

Em silaba Atona final também se encontra a variagao livre

entre alofones sonoros e surdos de /1/, AV, /V, edante de con

soante sur

/fi kava/ fI'kavJ ficava; /afi tpza/ Don z aftosa

/kut tiima/ [fug t tame] costuma

/ka sava/ [kik' savJ oagava

2.8. TOdas as vogais nasais apresentam, diante de consoante o-

clusiva, um "glide" consonantico nasal homorganico (i.e,
p6s-dental diante de p6s-dental, bilabial diante de bilabial 0

velar diante de velar):

ilCif CPI /1 ate, ri ante] pinta
[Inl] It nIbu/ ambu] nimbo

[n] /' s/ku/ [t snis eine()

/15/ CP] /1 tuad/ tzna tenda

remj /I tepu/ [t fempv] t empo

CO] /I /Aka/ Et 09We] perms,

A, PI ftidu/ fed ug fundo
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pnbtv pttimbu] chumbo

/1 fagu/ [1 fingu] fungo

/rata/ [linti9 anta

/1 kiipu/ kilnpu] carnpo

/1 alga/ [1 Ici9g.t] eanga

/1 Oda/ [16ndP] onda

/1tOba/ tOmbP] tomba

P kOga/ Et teallgve] conga

Anteriores Centrals Posteriorea
Orals Nasals Orals Nasals Orals :Nasals

.

.

Altas /1/ /1/
, Baixas /a/ /By .

QUADRO 3 - VOGAIS ATONAS FINAIS

3. Distribuia,o dos fonemas na si laba

A silaba constitui-se de um nticleo vockico obrigatOrio, que

pode ser precedido ou seguido de consoante. Sendo N o nficleo,

qualquer consoante ou grupo de duas consoantes que preceda No

e C2 qualquer consoante ou grupo de duas consoantes que siga No

temos a seguinte f6rmula para a silaba:5

s = C1 + N C2

3.1. C1 é representado por t6das as consoantes (apenas /r/

/w/ ago ocorrem em inielo de palavra: ver exemplos em 1.)

e alguns grupos de consoantes:
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3.1.1. GrUpos de oclusiva ou fricativa apical mais liquida

(/r/, /1/)

/Pr/ Ppratu/ prato

/0" Pplasidu/ pl&cido

/tr/ /1 tratu/ trato

it V /a 1 t16 ta/ at leta

/kr/ /krattsra/ cratera

/14/ /4k1Imad/ elima

/fr/ pfraku/ fraco

/T1,/ pflasidu/ flAcido

Apr/ /1 bramal brama

/bl/ P bloku/ bloco

Ar/ p eima/ grama

/dr/ /4 drams" drama

/d V nao ocorre

All/ ilgloza/ gloza

/1/1",/
plavra/ lavra

/V31 ocorre em emprestimo:

/vladilmih/ Vladimir

3.1.2. Grupos formados de consoante mais-vogal:

1) C + y: Tadas as consoantes, exceto ho

binam-se com /y/. Exemplos de alguns grupos:

/1:4P/ /1 sabya/ sfibi a

/s7if /at kasya/ acficia

/*/ /it s3nya,/ insBnia

7,

17
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Ard/ Pals* filha6

2) C + w: foram encontrados.exemplosdom seguiateswuposg

/law/
/law/

/tw/
/dw/

mnw/

/kw/

/gw/

/ 1 kapw./

/ 1 tabwa/

/1 fatwu/

/ ahdwa/

/1 I Ye' nwa/

/I kwatru/

/I gwahda/

CApua

tAbua

feltuo

Ardua

ingenua

quatro

guarda

3. 2. C2 representado pelas fricativas Alveo-palatais /6/ e pzx

as semi-vogais /V, /w/ e /h/ e por grupos de duas des

sas consoantes, em que as semi-vogais nunca ocorrem em segundo

lugar. As fricativas kveo-palatais, nesta posigao, estilo em

distribuigRo complementar: a surda Wocorre diante de consoan

te surda ou siAncio, e a sonora s6 diante de corisoante sonoras

/ pat ta/

/I palmg

/h/ /t pohta/

/I pay/

/w/ / paw/

/ys/ /I payt/

/ws/ /1 pawt/

/a/ /peapeki tivaif

pasta

pasmo

porta

pai

pau

pais

paus

perspectiva

3.3. Nficleo, A posigno de niloleo é ocupada por qualquer vogal,
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nao mais que uma em cada silaba. As restrigOes a que as vogais

estao submetidas decorrem, quase exclusivamente, da sua posi-

gao em relagao ao acento: em silaba tfinica, ocorrem tOdas as

vogais; em silaba Atona nao final, é rara a ocorrencia das me.

dias abertas (apenas em palavras derivadas, oomo sbzinha e sb-

mente, ou quando pre-tOnicas, sendo a vogal tOnica media aber-

ta tambem, como no caso de remessa, rigorosa); em silaba Atona

final, s6 se encontram as centrais e as altas. Diante de conso

ante nasal, em silaba tOnica, nao ocorrem as orais,mas, em si

laba Atona, hA contraste entre /a/ e /17: /kalmIya/ caminha

(verbo) e /katmIya/ caminha (cama pequena) (v. 1.2., 2.5. a

2.8. e quadros 2 e 3).

Como degorrencia da fOrmula para a silaba apresentada a-

alma, ou seja: S = ± C1 N ± C2 temos, em resumo, os seguin

tes padr6es silAbicos, com as vogais ocorrendo obrigatbriamen-

te em todos eles:

V /I a/ hA

CV /1 Pe/ P6

CCV d/Iglobu/ globo

vc d/tuhna/ urna

VCC /1 eyg/ eis

CVC d/lhow,/ rol

CVCC /I hilyt/ ruins

CCVC /I tray/ trai

CCVCC /I kwaig/ qua i s

4. Problemas de interpretagao. HA alguns pontos em que nossa a
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nAlise tem de divergir das anAlises anteriores do dialeto cari

oca, pois, ao contrArio daquelas, baseamo-nosexclusivamente na

fala coloquial espontanea.

Da interpretalao da lateral Alveo-palatal,tratamos na no

ta 6. Trataremos aqui, mais detalhadamente, da interpretagao

das semi-vogais e dos motivos por que apontamos trigs silabas

pOs.ecinicas.

Consideramos desnecessArio discutir ainterpretagao de /r/

e /h/ como fonemas distintos, pois ninguem pensaria em unir es

tes dois sons, tao distintos foneticamente, e que, alem disso,

estao em evidente oposigao em pares como caro, carro, era, er-

ra pkaru//ticahu/, Mina/ pehaj, Como nao encontramos liqui-

da vibrante em nosso "corpus", o problema, que j& foi amplamen

te discutido por Mattoso Camara e Miriam Lemle, nao se ',Ss pa-

ra nOs (17. Mattoso Camara, 1953, 105-110;Mariam Lemle,ms.19630

17-18),

Quanta b.s vogais nasaislem virtude de havercontrasteentre

elase as vogais orals, comomostramcs em 1.2., fcram interpretadas

como fonemas distintos. A nao existencia de contrasteem alguns

ambientes, como diante de consoante nasal, nao invalida a pri-

meira evidencia, 0 que hA uma falha na distribuigao das vo-

gals orals, que nao ocorrem, tOdas, diante de consoante nasal,

sendo um fato comum a outros fonemas a falha na distribuigao,

pois nao ocorrememtSdasas situagOes em que poderiam ocorrer.

Esta interpretagao a nosso ver, traz maior simplicidade

h escrita fonemica, nao aumenta o niamero de padr6es silAbicos

(como aconteceria se considerassemos um fonema nasal de trava-
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mento, tendo de criar mais um padrao, CVCC, para casos como

"dies" /4kayNs/) e evita arbitrariedade na escolhada consoante

nasal de travamento, em casos como o de "la". Um estudo deta-

lhado do problema foi feito por Miriam Lemle, em quem nos base

amos (cf. ms, 1963, 14-16).

4,1, pemi-vogais. Colocamos as vogais assilábicas no quadro das

consoantes, considerando sua distribuigao: t8das ocorrem

na periferia da silaba, nunca no nficleo, portanto, na posigao

de consoante:

/7/ cl Aralya/ [ye'Y] iaig,

/Isabya/ ilsaby-e] sitbia

C2 /4vay/ EI vay] vai

A/ C1 /Ma 1 wa/ Dm el waj Maui

/4kwattu/ [I kwatru] quatro

C2 /4 maw/ [l maw] mau

/h/ C1 /4hatu/ EI hat tg rato

C2 /4 pah/ [' Pah] par

Para interpretar as semi-vogais como vogais, teriamos de

criar padrOes silAbicos corn nucleo VV, baseados apenas na ocor

Ancia de vogal seguida de semi-vogal, uma vez que nioexistem,

em nosso "corpus", grupos de vogais nao problemAticas como na-

oleo de'silaba (tipo ae, ea, ao, oa, etc.). Interpret&-las co-

mo consoante tambem mais simples eeconSmicodo que criar uma

classe de semi-vogais.

4.1.1. A nasal Alveo-palatal como alofone d /y,/.Como vimos na

,
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descrigRo do fonema /y/ (2.3.), a semi-vogal anterior aware-

dondada oral [y] esti em distribui0o complementar com a semi-

vogal anterior nRo arredondada nasalizada a]: a semi-vogal o-

ral se) ocorre antecedida de vogal oral, a nasal s6 antecedida

de vogal nasal.

A semi-vogal anterior ao-arredondada nasalizadawria 11-

vremente cora a nasal ilveo-palatal em posigIo inter-vocili

ca: 8

clts1,01,3 nokilt] nhoque

El tUv] [1 vel] tenho
tenho um livro

tmeti I liyr El VOW livrtg
tem um livro

Considerando, portanto, que [T] e [B] estlo em variagRo

livre, e que ambos, por sua vez, estIo em distribuigão comple-

mentar com a], reunimos todos num s6 fonema /sr/. 0 fato de [71]

ser o alofone de ocorrencia mais restrita contra-indica sua a-

dogRo como norma do fonema.

Nossa interpretaglo traz economia de fonemas, sem aumen-

tar o nfimero de padr3es silibicos.9

v -Yx A

x x .
_

. x
1

-

Sr'
. . - x x - x

. . , .

-..,

QVADRO 4 DISTRIBUI00 DOS ALOFONES DEA/

4.1.2. Estabelecido seu "status" fonOmicos escrevemos a semi-

7,7`rITV7.41=.71`..
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2.1

-vogal cada vez que ocorre qualquer de seus alofones. Nem sem-

pre foi simples cumprir essa deoisao, havendo casos em que ela

ora ocorre, ora nao (variagao livre com nao ocorrencia).

Houve casos em que se teve de escolher entre considerar

fonemica ou nao a ocorrencia da semi-vogal:

4.1.2.1. Varia0o enre ocorrencia e ausencia da semi-vogal.

Antecedida de vogal do mesmo ponto de articulagao (an

terior fechada diapte de AV, posterior feohada diante de /w/)

e seguida de vogal, a semi-vogal ocorre na fala mais pausada,

mas na fala rbida desaparece:

p tzytv Et mu] it tz xi] tenho

t/yral tay .63 [Inv] tinha

liya/ [I liy lia

/pa seyi/ Bye sey:t] [pel set] passeie

/I tuwa/ tuwej tue] tua

/I vowa/ ft vow ej vov.3 voa

Considerou-se fonemica sua ocorrenoia, neste ambiente, di

versamente de anfilises anteoedentes10, pelas seguintes razBes:

a) pressao estrutural . a seqUencia de semi-vogalmais vo

gal freqUente na lingua, ocorrendo semi vogal depois de qual

quer vogal (cf. 1 coluna do quadro 5). SeqUencia de vogal tO-

nica mais vogal, no entanto, caso raro. (v. quadro 5)11 Es.

crever fonemicamente sem a semi-vogal seria contrariar o que

mais normal na lingua. A semi-vogal, ai, por6mlentra no padrao

silAbico mais comum, CV. A pressao estrutural, neste caso, con
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duz escrita fonemica da semi-voga1, seu desaparecimento sen

do considerado sub-fonemico.

b) nem sempre a semi-vogal previsivel, pois ocorre /y/

tambfim depois de vogais posteriores e centrais e /w/ depois de

vogais anteriores (cf. quadro 5), o que demonstra que sua ocor

rncia nao automfitica: hfi contraste entretalpoyu/ e Pbowaii,

Pkuya/ ed/Ituwa/.

4.1.2.2. Diante de pausa, nao hfi, oposigao entre ocorrenciae au-

sencia de semi-vogal quando precedida devogal do mes

mo ponto de articulagao:

/Itey/ teS0 tem

pvIy/ vim

/113U/ ['Vag bom

/thaw/ rum

A
Resolvemos conservar na escrita fonemica, a semi-vogal,

porque:

a) nao hfi pressao estrutural que leve a considerfi-la sub-

-fongmica, pois, estruturalmente, diante de pausas tanto pode

ocorrer vogal seguida de semi-vogal, como seguida de si1encio

(cf. quadro 5).

b) hfi contraste, neste ambiente, entre /w/ e /y/, o que

evidencia nao ser previsivel a ocorrenciada semi-vogal: pbCiw/

opOe-se a PpOy/, /maw/ a Phtiy/.

4.20 Silabas p6s-tOnicas. Assinalamos a existencia, em nossa a

nfiise cf. 1.3.), de um nUmero mfiximo de tees sflabasp6s-
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.tOnicas, isto e, uma silaba a mais das que se tem.considerado,

tradicionalmente. isto acontece porque nao existem, na fala co

loquial nao tensa, os grupos consonantais que "o vocabulfirio e

rudito introduziu", comO assinala j Mattoso eamara(1953, 111)

e tambgm Miriam Lemle (ms. 1963, 20, 21, 22, notas de pe de pg.

gina). Na verdade, nao encontramos diferenga fongtica, newepon

to, entre, por exgmplo, ritmo e Otimo, acne e máquina, aito e

rApido, fixe e fique-se, sob e soube:12

Phitimu/ ['hiezmu] [thiCIMU] ritmo

potimu/ CI ahmv] [13CIMUJ Otimo

/1 akini/ El ae 1.11 1] [t akhINI] acne ,:

prnakina/ E' =leln 1] Et maeINA] mfiquina

papitu/ [l ain't v] [ 1 apITTJ apt o

p hapidu/ El hapul u] [I hapIt-U] rApido

p fikisi/ E, fikkits,g El f4hIsI] fixe

/1 fiki si/ El fieis 13 CI fikhIsI] fiquco:se

Psobi.,/ El sob i] D 80137] sob

/1 sobi/ i [1 sobl] El sop-13 soube

Com esta interpreta*, temos tree silabas 'p6smt6nloas,

em palavras como:

/1 tskinika/ EI tee tntk [1 tepINIkAJ tecnica

/1 etiniku/ NtnJ p 6 SINIIA ethic()

Sao muito raras as 000rrencias de palavras corn tees sila

bas p6s-t8nicas, como raras sao as palavra'scomduassilabas p6s-

-t8nicas.
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NOTAS

- Conforme o Prof. Mattoso Camara j notara (cf. 1953,58).

2 - Classificamos as consoantes em fortes e lenes e Tao em stir-

dasesonoras, como outros autores costumam fazersemvistada

ocorrgncia de alofones surdos das consoantesiones (v.2.40.

Em casos comoodePtaba/ Ptap-leg frente a Ptapa/ etapAl

desaparece a oposigao surdez-sonoridade, permaneoendo, ape
it

nas, para.distinguir as consoantes, a oposigao de lene-for

te. Assinalamos que as consoantes fortes sao sempre surdas

e as lenes apresentam alofones sonoros exceto em ambiente

surdo, desorito em 2.4. Para um estudo mais detalhado do

problema dos alofones surdos das consoantes e vogais, V. Mi

riam Lemies 1963.

Incluimos /h/ no quadro das consoantes como semi-vogal em

virtude de sua natureza fonetica (vocOide surdo assilfibt*

e para maior simetria do sistema (of. Pike, 19471 56). As

/y/ e AV, foneticamente vocOides assilfibicos,

sao altas, fechadas e diferem pelo ponto de arbiculagao (an

terior-posterior) e pela posigio dos 1ibios (nio arredonda

dos-arredondados).

4-- Foneticamenie, asilaba Vanioa, alem cle maior energia na e.

missao de.voz, apresenta-se mais longa e mais alta do que

as outras.

FOrmula segundo mode10 de Agard para o.Rumeno (1958, 13).

0 sinal + indica ocorrencia obrigatepria e ± indica ocorren

cia facultativa.

, WINO

1.0

.0Z
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6 - A seqUencia /ly/ se realiza fonhicamente como [1"),,late-

ral filveo-palatal sonora:

P plyu/ [1.33.Yv3 Who, 6leo

/fa lyava/ [re' Vey E.J falhava

Considerada, fonemioamente, como uma seqUencia, ela entra

perfeitamente no padrito silibico CVC. Note-se que, em ini-

cio de palavra, se, ocorre em emprestimo: "Mama."

7 - No encontramos ocorrencia dos cinco primeiros gruposem si

laba t8nioa, Comparem-se os exemplos dados acima com os se

guintes, em que a vogal alta corresponde k semi-vogal:

Acapueral capoeira; itabulada/ tabuada; Apetutozu/ impe-

tuoso; Araduladu/graduado; AnulaN/ anual.

8 - Nio temos exemplo de CiAl ocorrendo em inicio de palavra. A

variagito livre entre [5] e-LP] foi assinalida por Miriam

Lemle em sua anfilise (ms. 1963.6).

9 Note-se que a nasal Alveo-palatal difete, em

dos "glides" nasals bilabial, p6s-dental e velar que ocor-

rem depois de vogal nasal, diante de oclusiva: Cni nao 0-

come diante de consoante. E a semi-vogal anterior nasal

[P] também difere 4aqueles, pois sua ocorrencia diante de

consoante nao 6 conaicionada, podendo ocorrer diantedeftri'

em muito /4muytu/ PmaYtici] (em que, inclusive, lop6elise

nasal pós-dental de mundo /Imiidu/ Diredta).

Justifica-se, portanto, o tratamento diferente. que se deu

aos diferentes sons nasals.

10-Mattoso Camara oonsidera eatas semi-vogais sub- fonemioas
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(of, 1953, 72) e Miriam Lemle tambem astim considera as se

mi-vogais p6s-vocilicas seguidas de pausa (cf. ms. 1963,

9-10).

11 - Naa encontramos senao um caso de seqUencia VV: da 3t pes-

soa do plural dos verbos oujo tema tormina em vogal (ter,

vir, p6r, etc.). Mesmo ai, a seqUencia VV varia comVC (vo

gal mais semi-vogal): P.M/ Aix/

12 - Veja-se o que Mattoso Camara diz a respeito de "sob":"POr

isso, uma particula como sob s6 se distingue arigor de s8-

bre pela ausencia do ft/..." (1953, 112).

"540.1--

*we

:17-7..4.71ALZ.-.4747r7Z.
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CAPITULO II

MORFOFONEMICA

Precedendo a anilise morfolOgica, apresentamos aqui uma

descrigio das alternancias morfofonemicas regulares que se en-

contram no verbo. A fim de obter maior simplicidade na descri-

gio morfol6gica, estabelecemos uma esorita morfofonemica,1 vi-

sando a eliminar alternIncias irrelevantes do ponto de vista da

Morfologia.

Com efeito, Os morfemas verbais apresentam alomorfes con
am:

dicionados fonolbgicamente, que devem ser descritos X parte,

.a fim de nio sobrecarregake a descrivlo morfolOgica. Tomemos co

mo exemplo o morfema de Futuro do Subjuntivo:wesenta uma for

ma diante de consoante, que 6 /11/: amarmosialmihmuk/; outra,

diante de vogal, que 6 Al/: amarem ,/almar57/; e em posigio fi-

nal de palavra els desaparece, toma a formag (zero); amsr/almeX

Para simplificar a descrigio morfolOgioa, ocupando-nos Amente

com os problemas relevantes nesse nivel, oriamosumaescrita que

abstrai dessas alternancias fonolhicas. EStabelecemos, assim,

morfofonemas, simbolos representativos de uma classe de fone-

mas que alternam, condicionados pelo ambiente, noparadigma ver

bal. Temos que escolher uma forma-base: seri aquela cuja ocor-

rencia a() fSr obrigada por uma restrivio do sistema fonolOgi-

co, como ensina Hokett: "the base form in automatic alternation

is the alternant which appears in those envirentnents in whieh

the phonemic habits of the language do not foi-ece the cholas "
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(cf. 1960, 287). Assim, entre os alternantes do Futuro do Sub-

juntivo, tomamos como base o /r/, pois ele ocorre num ambiente

em que poderia tambem ocorrer o /11/, ou seja, diante de vogal.

Temos Ihl ocorrendo diante de vogal em "carro", por exemplo:

Pkahud/. A ocorrencia do /r/ nessa posiqao livre, nao exigi-

da "pelos hfibitos fonemicos da lingua", ou, como diria Marti-

net, dependeu de uma escolha. A a ocorrencia de Ihi diante de

consoante condicionada, porque em Portugues (carioca) nao o-

corre /r/ diante de consoante. A mudanqa em Ihi automfitica.

Tambem é automfitica a supressao do fonema em posiqao final de

silaba, no paradigma verbal: veja-se sar /Ike/.

Para distinguir a escrita morfofonemica da fonemica, usa

remos o sinal,, I. claro que os morfofonemas estabelecidos,

foram-no com base no paradigma verbal: correspondem a alternan

cias fonolbgicamente condicionadas de morfemas verbais. Foi pe

la observaqao dos paradigmas que os estabelecemos. E possivel

que algum nao se aplique a outras classes de palavras.

Segue-se a lista dos morfotonemas, com.,. a edipeolCioagao dos

fonemas que substituem, e a descriqao dos ambientes em que

ocorrem.

1.1. Consoantes.

r

,1

representado por

ieri/diante de vogal (dentro da palavra):

lalmarinl Almar4/ amarem

Ikelremuzl Acelremukt queremos

z.z.:=1"-
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/h/ diante de consoante (dentro da palavra):

lalmarmuzi Almahmut/ amarmos

IkEirermuzl . /kelrehmut/ querermos

No final de palavras, Irl representado por zero:2

Ilamarl /alma/

Ilierl /'ke/

amar

quer

"Deve ter Pte/ um jeito, assim, dla gente trabalhar

/trabal lyaV" I 111.

"Lim quer Pke/ viajar para ver /lye/ que

que resolve..." (ay.).

a gente quando nao quer Pke/qued os outros sai

barn..." VII 5.

IzI representado por3:

A/diante de vogal:

adiante):

Ikilzemuzl /ki zemul/ quisemos

Ifilzgmuzl /filzemuld/ fizemos

/1/ diante de silencio ou consoante surda: (v. exs.

lkizi

IlfizI

quis

fiz

diante de consoante sonora (v. exs. adiante).

No final do morfema Immitzl, zero varia livremente com qual
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quer dos fonemas (apenas nao foi documentado diante de silen-

diet):

"NOs nao temos /Itemu/, se temos Ptemul/ nao vemos

/Ivemuz/ assim com muita freqUencia..." V 21.

"NOs nao podemos /poldemu/ cortar /kohlta/ o cabe

lo." III 26.

entao juntatnos ta'mul/, dividlmosAivild/muz/

entre os tries, emprestamos um /1preAltamil/ pouquinho " IV 336.

chegamos /telgamu/ no DiretOrio..." I 185.

mais do que isso nOs nao podemos /poldemuA/".

IV 105.

1-nl indica a nasalizagao da vogal precedente, oral em

outras ocorrencias, alem de variagOes foam:Leas que se resumem

no seguinte:

1) lal seguido de Inl

a) eanico, indica Aw/:

Ildanl pdaw,/ dao

Ilvanl /4vaw/ vao

b) Atom, indica variagiio livre entre Aim/o/WW:

1161praranl /kOlpraraw/Nolprarti//kOlpraru/

compraram

I liganl /11igaw/ /1 lie/ /1 ligu/ ligam

"21es apelam /alpelaw/ pr& qualquer fOrga..." I 218.

"21es apelam /atpelu/ pr.& ignorancia, mesmo." I 210.
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"Entao, asses voltam /1vowtti/ para o Rio." 117.

2) lel ou 1±1 seguido de mill indica variagao livre en-

tre fey/, /i/:4

11 amen I /1amey/ /1am// pamv amem

'15den /1vedey/ /1ved31 /1vedi/ vendem

1partinj /1pahtey/ /1pahtI/ /1pahtil part em

fazem Pfazey/ qualquer coisa." I 211.

"Todos devem Pdevt/ sair." III 164.

"tles sabem Psabi/ que a gente m8qa..." I 210.

Em verbos de tema terminado em vogal nasal, nao se encon

trou a ocorrencia de ley/, mas variagao livre de /1/ com Arph

Ilteenl Ptel/ Ptey/ tem

1' Oen I /' PR/ PpOy/ pOem

I enj PveT/ p Vey/ vem

"Homens que tem /t4/ nove, dez Mhos..." III 126.

"Sao pessoas que tem /Itey/ mais sensibilidade..."

VII 12.

1.2. Vogais. As alternancias de fonemas vocilicos se devem, em

sua maioria, influencia do acento em sua distribuigao:

em posigao final o quadro de fonemas é bem reduzido e em posi-

qao Atona raramente ocorrem as vogais medias abertas (que tam-

bem nao existem nasalizadas). Alem disso, as vogais pre-ani-

oas medias tendem a harmonizar-se com a vogal anioa alta.
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Alem, portanto, da flutuagao de fonemas ocasionada pe-

las prOprias restrigOes na sua distribuigao, hfi a flutuagao de

corrente do feameno que se tem chamado "harmonia vocilica". 2s

se feameno jfi foi mencionado por Mattoso Camara:" (I. mas a

persistencia dodle/ em vez do /V, ou do /0/ em vez do ib/,

determinada pela natureza da vogal t8nica com que a vogal fito-

na tende a se harmonizar em abrimento bucal.Tal fbrZmeno jfi foi

ressaltado por Sousa da Silveira, que o exemplifica na conjue

gao de verbos como dever, ,esquecer, remeter: AlixeVa/,

Alivilamus/ ao lado de /deverV, /develmusA devalmus4/3 e a-

t& fremelti,/, isto remete, com fe/ fitono tdcial aberto por

causa do A/ tOnico aberto, ao lado de /remeltu/ com o /e/ &to

no fechado em harmonia com o /e/ tfinico fechado (LXV 3557'(1953,

78-9).

Essa flutuagao nao chega a anular.o contraste entre vo-

gais medias e altas em posigao fitona nao final, pois encontra-

mos contrastes como pecar-picar, dever-viver, mas reduz bastan

te a ocorAncia das vogais medias em favor das vogais altasA

E deve-se notar que, em todos estes casos, hfi variagioUvre en

tre os fonemas, embora ()coma mais freqUentementeavcolfechada.

EM razao dessas diversas flutuagOes que teremos de es-

tabelecer vfirios morfofonemas vocfilicos.

lel representado por:

iVt8nioo, diante de consoante nao nasal:

Ildevel Pdlivi4/ deve6

Illeval /1 lava/ lova
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Psegel

Ifilzeranl

Ilehal

AY/ ttinico,

li'd601

litdeal

/I segi/ segue

/fi z erZw/ fizeram7

/I elm/ erra

diante de vogal8 :

/i dau/ idio

/I. deya/ ideia

/e/ pre.t8nico, a vogal tSnica ato sendo vogal alta:

Idelvemuzl

Ilelvamuzl

lidelamuzl

/de I vennis/

/le I vlmus/

/i de I aimus/

devemos

levamos

ideamos

/e/ tOnioo, diante de consoante nasal:

Ifilzemuzl

IPuldemuzl

/fi zemus/
/put dimus/

fizemOs9

pudemos

/1/ pre.anico, a vogal tEhlioa sendo vogal alta; ou

&bona final:

Idelvil

Isegimuzl

Ilpudel

Iltrosel

191 *epresentado por:

/o/ tOnico, diante

Ilsofrel

/di I vi/
/si emus/

pudi/
trosi/

devi

seguimos

pude

trouxe

de consoante nio .nasal:

It s3fri/ sofre
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I I dormi I /1 d ohmi/ dorme

Ilm'el /' inn/ mOi

Idizttroil: Pdilltrni destrOi

/o/ pre-tOnico, a yogal tOnica riao sendo vogal altar,

I s fremuz /sof fremusj so fremos

ju/ pre-t8nico, a yoga]. t6nica sendo yoga]. alta; ou

a silaba tElnica sendo uma vogal:

I dor mi /duh mi/ durmi

1s3I fri /su fri/ so fri

I di ztro imuzl fdittrul imut/ destruimos

m emuz /mu I emut/ moemos

let representado por:

/e/ t6nico, diante de consoante nio nasal; fitono, di

ante de consoante nasal:

m3I ermuz /mut ehmus/ moermos

I ye dermuz I /vet dehmut/ vendermos
I tomew I /le mew/ gemeu

rey tOnico, diante de consoante nasal:

I memuz J /at memut/ amemos10

I ye demuz /ve demut/ vendemos

emuz /mu emus/ moemos

I I teme tEmi/ geme
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lot

/ey/ tOnica, diante de

;.1.pittseo

pal see I

loldeal

fitono, rao

Ilvedel

Ilamel

Ipasel

lode

Ar/ gt

bh:

vogal:

/pal seyu/ passeio

/pal seyil passeie

deya/ odeia

antecedido de vogal na mesma silaba:

/IVedi/ vende

ame

amuz /pasi Emut/ passeamos

amuz /odi Zmul/ odiamos

ono final, prededida de vogal na mesma sila-

11113e
/I:may/ med.

I 'doe( /I cloy/ ded

epresentado por:

/0/ tanico, rao seguido de vogal, nem consoante na-

sal:

I trose trosi/ trouxe

I I vo /1 vo/ you

fay t8nico, diante de nasal:

I kome /IkOmi/ come

/ow/ tOnico, diante de vogals

I voa I /Ivowa/ . voa

tir
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Ikoal /11fowa/ eoa

Ivoel tvowi/ voe

/u/ fitono:

I tro I s gran itru I se rgw trouxeram

Ivolaval /Vulava/ voava

lkolaval Aculava/ coava

Plavu/ lavo

Ikolmemuzl /kulmemuz/ comemos

lel representado por:

tOnico e pre-t8n1co (nlo inicial de palavras),

a vogal tanica nao sendo vogal alta:

Ilvedel /1v&11,/ 'vende

IvZ' demuz /ve demuZ/ vendemos

Ilmetil PmetIV mente

Petrol /letru/ entro

/1/Atono em inicio de palavra; e pre-t8n1co,mani

pa sendo vogal alta:

Iveldil vendi

Imt'til menti

reltraval illtrava/ entrava

1BI representado por:

t8nico e pre-tOnico, a voga1 t6nioa nao sendo vo

gal alta:
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Ill

iz 1 lecido liaidu/ escondo

lizOldemuzl /ItkOldemuA/ escondemos

pre-t6nico, a vogal tOnica sendo vogal alta:

/lEkaldi/ escondi

representado por:

/i/ tOnico, nao'diante de vogal nem de consoante na

sal; Atono final, nao antecedido de vogal; pre-

diante de vogal:

Iparltiyal /pahltiya/ partia

Ilpartil Ppahti/ parte

Igilamuzl Ailamul/ guiamos

/1/ tOnico diante de nasal:

Iparltimuzi /pah tImut/ partimos

Isalimuzl /salImuA/ saimos

/y/ Atono, final, antecedido de vogal:

Isail /say/ sai

Jul representado por:

/U/ em tOdas as posiOes, exceto tfinico, diante de

vogal:

lIztrulimuzi /IstrulImuA/ instruimos

/uw/ temico, diante de vogal: .
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lIzItruol /ItItruwud/ instruo

lIzItrual AIltruwa/ instrua

Jowl representado por:

/ow/ temico:

Ilowsol

Ilowvel

11 owsu/

powvi/ ouve

le
Av t8nico, em variagao livre corn ow ; e fitono:

Ilowsol Powsu/ Posu/ ougo

Ilowvel powvi/ Povi/ ouve

lowlvimuzl /owlvimul/ /olvImuA/ ouvimos

Ial representado por:

/a/ em silaba t8nica, nao seguido de consoante na-

sal, e em silaba fitona:

I 18.1 vava I /la' vava/

almava /a mava/

lavava

amava

/a/ em silaba tOnica, seguida de consoante nasal:

I la' vamuz 1 /lalvama/

1 ama /lama/

lavamos

ama

2. Ha algumas alternancias no verbo que nao sao gerais, verifi

cam-se apenas em determinadas circunstancias:

2.1, JnJ em final de silaba seguido de Idl, indica a nasaliza

gao da vogal precedente e variaqao'livre entre /d/
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la' mandul /a madu/ /a rdimu/ amando

lye Id endu I dedu/ crenu/ vendendo

I part tinduj /pah tIdu/ /pah tang/ partincb

"E ele dizendo Pdizedu/ que tinha que ser..." VI 8.

"Esti pensando /pesanu/ que eu estou brineando /brikiidu/.

VI 12.

2.2. A vogal temfitioa nao ()come, diante de si1encio:

1. antecedida de Izi:

a) nos verbos da 3 oonjugagaos em que Izi ê preoedido

'de lul:

oonduzir:

traduzir: Itralduzl

oonduz

traduz

b) nos verbos da oonjugagaos em que IzI é preoedido

de lal ou

fazer Ilfaz1 faa

Ilfezl fez

Ilfizi fiz

trazer Iltrazi traz

jazer IlIaz1 jaz

oomprazer 1161praal oompraz

dizer IldizI diz

2. anteoedida de nos verbos da conjugaqao:

querer Ilkerl quer

1.:Z.7"
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A vogal temAticasocorre depois de lzl nos verbos cozer e

benzer (2 conjugagao): /11c2zi,/ cose; benze. Nao encon

tramos verbo da 3 conjugagao em que Izi easse precedido de ou

tra vogal senao lui, o que equivale a dizer que naose acha ver

bo da 3 conjugagao com tema terminado em IzI que tenha vogal

temfitica seguida de silencio.

2.3. Acentoo 0 acento, nos verbos, ocorre, em geral, com a Vo

gal Temfitica (VT):

/a 1 mama/ amamos

/al maraw/ amaram

/a 1mava/ amava

/al masij amasse

/a 1 rnahmuE/ amarmos

/a 1 madu/ amando

/a 1 maduf amadp

1. Quando a VT nao ocorre ou fica em posigao final de pa -

lavra, o acento ocorre na Ultima vogal da raiz (isto

na silaba precedente k da VT):

/111Z,/ fiz tive

/lama/ ama /1trosi/ trouxe

/1 "imiiw/ amam /1 Beau/ amo

A Unica exceiao a est* caso 6 o Infinitos em que amar

/Palma/ 6 um exemplo de vogal temfitica acentuada em final de pa
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lavra. Os verbos irregulares ato se excetuam a este respoito,

pois quando o acento ocorre na raiz (singular do Preterito Per

feito), a VT está em posiqio final de palavrai tive;

/1 tevi/ teve; disse.

2* Quando a VT ocorre em morfema cumulativo o acento ai o

corre:

/almey/

/almo/

amei

amou

/NTT I di/ vendi

/pahlti/ parti

No caso de Pama,/, apresentado acima, tambemtemos um mor

fema cuthulativo, mas a forma da VT se conserva. Podemos dizer

quevai, a VT que acumula outras significaqBes, enquanto em

/atmey/ ela desaparece formalmente, realizando-se, embora, a

distingao de conjugagOes (v. III 1.1 3 3 )

2.4. Encontro de vogais.

Na juntura entre tema e vogal temitica verificam-se os se

guintes feamenos.fonolbgicamente condicionados, quando a vo

gal do tema anterior, como a vogal temAtica14:

1. Nunca ocorre seqUencia de vogais identicas (ee, ii):'

Plesidei lesse (Wm. veld-e-si)

Phiya/ riam (ogs. pahltmi-ya)

2. Sando duas vogais diferentes no grau de abertura, a tS

nica permanece + i = fi; e + i = i): %

/Ive/ vg (op.. Ivedi)



Pviya/ via (cp. veld-i-ya)

3. Quando uma das vogais nasal, verifica-se, conforme a

situagZO, o que se descreveu em 1) e 2), mas a nasali-

dade se conserva:

a) "e + : Ptedu/ tendo (cp. veld-guedu)

e + : Pleat,/ lendo

b) + Pvidu/ vindo

+ Pviya/ vinha

PvIdu/ vindo

(op

(op.

(op.

pahlt-i-du)

pahlt-i-ya)

pahlt-i-du)

A vogal do temadp5.1 nao desaparece diante de /V, comb

em ter, vir, mas fechad-se para fiv (v.1.2.

/Pptiya/ punha
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NOTAS

,

1 - Para conceito de Morfofonemica,v.Hockett, 1963, 230: "The

differences in the phonemic shape of alternants of morph

ernes are organized and stated: this constitutes morphopho-

nemics."

2 - Isto ocorre, de maneira geral, no verbo. Em outras palavras,

foi documentada a ocorrencia de /V, diante de vogal:

"VI "Amor e Desejo" almor i delzelu/ V 25

Na fala de uma informante foi documentada, tambem, esporh-

dicamente, a ocorrencia de 1111 em fim de palavra verbal

.(com, inclusive, variagao livre entre /r/ e /h/ diante de

palavra iniciada por vogal).

3 - A escolha de /2/ como forma-base obedece aos mesmos moti-

vos da do Irk diante de vogal poderia ocorrer qu-saquer um

dos fonemas, mas, diante de consoante, /2/ ng.o ocorre (no

Portuguts do RJ.): sendo ela surda, s6 encontramosiVe sen

do sonora, sbmente /V. A troca é automfitioa, portanto

4 - Estas variagOes podem-se verificar tambem fora d

ontem /16tey/ /4 OW; homem /1Biney/ /4 Om

5 . Cf. Mattoso Camara, 1953, 79.

6 - Tomamos como tema-base para os verb

soa do Presente do Indicativo

condicionada fonolbsicame

verbos, podem-se expl

mente condiciona

te do Indic

I.
o verbo:

os.regulares a 30 pes-

porque, sendo tOnica, nio

te e, tambem, porque, en todos os

icar as diversas variagOes fonolbgica

das do tema, a partir dela. A P1 do Presen
we.*

ativo freqUentemente diferencia-se das outras
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formas verbais, nao só por alternancias vocAlicas como con

sonanticas (v. o capitulo seguinte).

- Tomamos como forma-base do alomorfe de tema que, nos ver-

bos irregulares, é privativo de Preterito Perfeito, Prete-

rito do Subjuntivo e Futuro do Subjuntivo, a forma da

pessoa do Preterito Perfeito, porque por ela se podem ex-

plicar fonolbgicamente as outras. Além disso, quando a vo-

gal da raiz na 2f pessoa difere da l, difere também das

outras formas:

fazer: /IfiA/ pfel/ /TilzemuA/

ter: Ptivi" Ptevi/ /tilvemul/

8 - Colocamos esta seqUencia e outras semelhantes (ey, iy) co-

mo sub-membro do morfofonema vocAlico, porque:

1. nao existe seqUencia fonemica de vogal t8nica mais vo-

gal, e portanto automhticamente dizemos Peya, quando

escrevemos Aa/, por exemplo. (Vejam-se os nomes prOpri

os Lea, Dea, Pleya/, Pdaya/).

2. existe seqaencia de vogal &bona mais tOnica:

/melada/ meada (VI 1)

/idetamut/ ideamos

em oposiqao a seqUencia de vogal Atona mais semi-vo=

gal mais vogal (VSV), por exemplo, em:

/Tretyada/ freiada

/letyamut/ leiamos

Se escrevessemos leyl nao seria, portanto, automAtica a
1

mudanqa em ideamos. 0 mesmo vale para as outras seqUeno
%vomit

eias.
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9 - A vogal temitica -E- dos verbos irregulares que apareoe

no Preterito Perfeito, Futuro do Subjuntivo e Imperfeito

do Subjuntivo, é escrita tambem na pessoa 3 do Pt. Perfei

to, porque a ocorrencia da vogal fechada, ai, pode ser ex

plicada por condicionamento: neste dialeto nao ocorre vo-

gal media aberta diante de consoaite nasal: flizemcsAitzginuB/

Ifilumuzi.

10 - Em silaba tOnioa, diante de consoante nasal, nunca ocorre

vogal oral, sci nasal. Como em silaba itona podem ocorrer

as duas, consideramos que a nasalidade na t8nica condi-

cionada e tomamos como base do morfofonema a vogal fitona,

cuja ocorrencia nao automitioa. Isto acontece tambemcom

as outras vogais.

11- 0 verbo comer apresenta variagao livre entre /6/e/Wwan

do a anica voga1 media: lkolmemuzi Acofmeemut/ Acutmemul/.

12 - Nunca se encontra */utvImuV, ao contrfiriode sou

bemos, trouxemos, /sufbemut/, /truisemu1/.

13 . Fora do verbo (no ger(ndio), este tipo de alternancia foi

observada apenas na palavra tambem: /44bez/ /tiittray/.

14 - Esta formulagao baseia-se no fato destes verbos apresenta

rem voga1 na 1! pessoa do Presente do Indioativosonde nao

ocorre, em geral, vogal temfitica. Esta vogal, portant°, é

do tema ('105ru, tveEu, eta.). Dos verbos terminados em vo

gal, apenas naqueles que terminam em V anterior faltaaVT

(cf. sair, instruir em que ela se conserva: saio,saitetc.).

A vogal temitica s6 nio ocorre naquelas formas verbais em

que, nos verbos da 2 conjugaglo, ela seria/e/ e nos da
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31!, seqUencias de vogais iguais sao rarissimas (como

caatinga) e de vogal tOnica mais vogal se) existe quando a

segunda é nasal, ocorrendo em variagio livre com seqUen-

cia de vogal mais semi-vogal, que mais freqUente. EX:

tem: Ptel/ (v. capitulo I, 4 1.2.; capItulo III, nota

11).
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CAPITULO III

MORPOLOGIA

Uma forma verbal simples consta de um tema seguido de um

sistema de sufixos flexionais.

Consideramos tema tudo que antecede o sistema de Sufixos

flexionais yerbais. 0 limite entre gle e o sistema flexional

determinado pela vogal temAtical. Compae se obrigatbriamentede

um nficleo - a ralz.verbal - que pode ser antecedida ou seguida

de afixos (prefixos e sufixos faeultativos):

V = + T + SF

T = ± Pref. + Raiz ± Suf.

Preferimos considerar o tema em sua totalidade, porque o

que importa no Sistema Verbal es de um lado, o sistema flexio-

nal que se inicia com a yogal temitica (VT) e, de outro cer-

tas alternânclas que se verificam na raiz verbal, independente

mente dos afixos que a ela se prendam.

Tomemos por exemplo uma raiz como Ivo-1. Ligada aos sufl

xos flexionais I-a-ye!, temos o Preterito Imperfeito do verbo

Ivoirl, Ivo.!mavale Se acrescentarmos a essa raiz o sufixo deri-

vativo 1-41, formaremos um tema Ivoel-Ique, ligado aos mesmos

sufixos flexionais 1-aval, former& o Preterito ImperfeltodoNer

bo voejar: Ivoa-aval. Vemos Vem, por gste exemplo, como a se-

paragio se faz entre o tema e o sistema flexional atraves da

VT (-a-, que marca o inicio do sistema flexional).

a.
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Um verbo cujo tema apresenta, antes da raiz, um prefixo,

woo reter, nada difere, em sua flexão, de outro, cujo tema 6

formado de raiz apenas, como ter:

tive - Prearito Perfeita, pessoa

retive Pretérito Perfeito, 1f pessoa

Por isso, em nossa análise do sistema flexional, tomare-

mos como base os verbos com tema formado apenas da raiz, fix=

do pAviamente consignado que aqugles cujo tema apresenta tam-

hem afixos flexionam-se da mesma forma.

Partiremos dos verbos cujo tema nno apresenta alomorfes

Morfolbgicamente condicionados, para maior simplificaOto da a-

Anse.

Em seguida, analisaremos as classesdeverbosque tgm mais

de um alomorfe e notaremos as particularidades que apresentam

quanto ao sistema flexional.

10 0 sistema flexional

Podem ocorrer, em seguida ao tema, ate trgs sufixos:

I a 1m-a-va-muz I Hit formas em que sci se aistinguem dois: I a ' m-a-va J,

latm-e-muzi: outras corn um apenas: As categorias ver

baiS que se manifestam nas formas com trgs sufixos, ora se con

servam nas formas com menor nfimero de sufixos segmentiveis, o-

ra se neutralizam.

t o quo Nida indica, referindo-se particularmente ao Gre

go: "it is particular characteristic of "inflectional" langua-

ges that single morphemes are tactically equivalent to a num-
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berof categories, which may be fully and overtly expressed in

some forms but only partially' in others"(cf. 1963, 269), e que

Hockett denomina "port-manteau" exemplificando com o espanhol

"amo" comparado corn "amabamos" (cf. 1963,239).

Chamaremos aqui de morfemas cumulativos os morfemas que

conservam, cobertas, distinOes que, em formas verbais parale-

las, so abertamente expressas, como o morfema 1-ol, em liamol,

que representa, simultaneamente, l, pessoa, Presente do Indica

tiV0.2

JA em lalmamuzl temos uma neutralizaiio da oposigao en-

tre Pretérito Perfeito'e Presente do Indicativo, oposigao que

se identifica em outras formas, como Pavel e latmeyl e tem, ai,

representaqao zero, segundo o conceito de Lamb: "in zero repre

sentation a unit is represented by zero (i.e.' by nothing) on

the next lower stratum. This situation alWays involves neutra-

lization, since zero also occurs as the representation of ze-

ro" (cf. Sidney Lamb, 1964, 65).

Na anAlise do sistema flexional partimosdas formas mais

passiveis de segmentagao para as mais complexas, seguindo ocon

selho de Hockett: "ifinanalizing the morphemics of a language

we make a preliminary classification of canonical forms, based

only on those morphes whose status is perpectly cleaz, this

classification serve as a guide in handling the 1.ess obvious ca
mm

ses" (cf. 1963, 237).

No verbo Portugues se manifestam as categorias de tempo,

modo, aspecto, pessoa e dimero, que serlio discutidas no capitu

lo seguinte. Na anAlise do sistema flexional, partiremos da no
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menclatura tradicional, para maior facilidade de exposigao,3

Comegamos a analise, portanto, com as formas mais susceti

veis de segmentacao. Temos de distinguir, inicia1mentestrgs gru

pos de paradigmas verbais: 4

1) Paradi6mas com distingao de trgs pessoas (trgs formas

flexionadas):

a) Preterito Imperfeito (Ft. I.)

b) Preterit° do Subjuntivo

c) Futuro do Subjuntivo

d) Presente do Subjuntivo

e) Infinito

(Ft. S.)

(F. S.)

(P. S.)

I.

2) Faradigmas com distingIo de quatro peasoas (quatro for

mas flexionadas):

a) Presente do Indicativo

b) Preterit() Ferfeito

(F. I.)

(t. P.)

3 Faradigmas sem distingao de pessoa

da):

a) Geradio

b) Partiolpio Passado

(uma forma flexiona

( G. )

(P. P.)

1, 1. paredigmas c om distingo d e trgs assstas:

1.1.1. Considerando os seguintes paradigmas dog; verbos amar

vender, pertir no Preterito e Futuro do Subjuntivo:

.001/
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Preterito Subjuntivo

4/2 1 almasil 10"desil
_

Ipar,tisil

P3 la,masimuzj IvVdesimuzl jpar,tisimuzi

P4 Th'masinl 1v5Idesinl Iparltisinl

Futuro Subjuntivo

P1/2 , la'marl rv5'dert Iparltir

P3 la'marmuz . haldermuz Iparitirmuz

P4 Iatrnarinl
1
Itelderini Iparitirinl

,

- distinguimos, al:6s o tema, as seguinies posiOes:

1) PosigSo da vogal temátioa que mama _oc.limite entre

o tema e o sistema flexional e divide os verbosem tras

()lasses de con:ugaglo:

I - verbos em I-a-I: amar

II veibos em 1-e-1: vender

I]I - verbos em partir

2) Posigao de modo-tempo-aspecto (MTA) que se manifes-

tas ais por:

1-s1-1 Pretèrito do subjuntivo

1-r-1 (-r- -ri) Futuro do iubjuntivo (

alterna morfolbgioamente oom lril, que ses 000rre na

P4).

3) Posiqao de pessoa-nUmero (PN) -- manifestadvxrf
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1-muz-1 P3

I-n-) P4

A ausgncia do sufixo Pa indica qualquer pessoa no ,singu-

lar. Neutraliza-se a distingao entre P1 e P2, mas a ausgncia

do morfema indica singu1ar.5

0 InfinIto analisa-se exatamente como o Futuro do Subjun

tivo, pois suas formas yerbais, nOs verbos regulares, sic) howl,

onas das do Futuro do Subjuntivo. 6

Examinandos.aiora, h luz dessa fórmula, o Preterito Im-

perfeito:

Preterito Imperfeito

P2/2

P3

P4

almava

Ialmavamuz

la,mavanl

1v5'diyal

Iveldiyamuzl

Ipar'tiyal

Ipar,tiyamuzl

Iveldiyani Iparttiyanr

- distinguimos ainda trgs sufixos, sendo os mesmos para

pessoa-nfimere: quanto h VT, neutraliza-se o contraste entre a

segunda e terceira conjuga0o, pois temos 1-i-I Tara as duas;

e para J4M, temos uma alternancia morfolbgicamente condiciona-

da entre 1-val-el-ya-1: 1-va-1 ocorre com verbos da primeira

conjugagio, 1-ya-1 corn verbos da 2? e 3:

VT MTA

1-a-1 .1-val

e 3f 1-i-1 1-Yal

No Pritierito Imperfeito 'Oemos, portanto, uma .oposicio

`Ae
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entre a primeira conjugagRo e as outrasduas que laz'aizepAs da

VT es redundantementes pela a1ternancia morfolOgica 1-va-1 e

1-Ya-i, cuja "se1e0tio de formas concorre com um elemento de si

nificagRo".7

1.1.3. Resta incluir nessa aniaise o Presente do Subjuntivo:

Presente do Subjuntivo

P1/2 Pamel Pv5dal Ppartal

P3 la'mftuzi Iv5Idamuzl Iparltamuzl

P4 liamenl heidanl Ilpartanl

Encontramoss ais nitidamente segmentiveiss dois sufixos

flexionais apOs o tema. 0 sufixo PN nito oferece.dificuldade

mas o Orimeiro sufixo que ocorre ap6 o tema comple-

Comparando as trgs colunass vemos que 8sse sufixo opae a

11. conjugagao hs outras duass pois privativo de verbos

da classe de amar e 1-a-1 dos verbos como vender e partir. Exer

ces portantos a fungRo da VT cumulativamente:

lf conJ.: 1-e-1

29. e I-a-I

Mas, por outro lado, se oomparamos, por exemplookOmemuzi

corn la'masimuzi, verifioamos que o primeiro sufixo de laimemuzl

acumula tambem a distingao da MTA, que em lalmasimuzl repre-

sentada por 1-si-1. 0 sufixo (como o sufixo 1-a-1 de

Iv5,damuzi) és portantos um morfema cumulativo: acumula fun-.
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93es distintivas que, em outros paradigmas, so representadas

por dois morfemas.

Esta representa9Ro de MTA fica mais evidente opondo-se

la,mamuzla la'memuzl, em que a substituigio de 1-a-1 por 1-e-I

importa na mudano de signtficado de Presente do Indicativo pa

ra Presente do Subjuntivo.

Temos, assim, como morfema cumulativo de Subjuntivo Pre-

sente:

1-e-1 19 conj.

1-a-1 209, conj.

Neutraliza-se a oposigito entre a 2f e 3 conjuga95.o.

0 quadro 6 resume os morfemas de MTA e VT ate aqui depre

endidos:

Paradigma Conjuga9Ro VT MTA

Fc. S.

1,-

29

3f

1- I

1-si-11-e-I

I -i- I

,

F. S.

if

29

'3f

1-a-1

1-e-I

1-1-1

Pt. I.

a1. 1-a-1 -va-

-i- -ya-

P. S.

a
1.

0 1?

QUADRO 6 - MORFEMAS VT-MTA
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1.2. Paradigmas com distinrido de quatro pessoas:

.

Presente do Indicativo

P1 J 'amol I've'dol l'partol

P2 l'ama I'vZdel
-....

Ppartil
_

P3 I a'mamuz ivb"demuzl Ipar'timuzi

PA .

'amani Ilv5deni l'partinl

P1 a'meyl

Pretérito Perfeito
Ismourmimmili-

P2

P3

P4

a'pol

almamuz

lalmaranl

IvZIdew

Wildemuz

Welderanl

Ipar'til

Iparltiw

Ipar'timuzi

Ipar,tiranl

Na anilise destas formas encontramos:

1) Morfemas de pessoa-niamero e vogal temitica segmentive

is, como nos paradigmas anteriormente analisados:

PN:.1-muzl

1-n1

P3: la'm-a-muzl

P4: loam-a-ill

VT: 1-a-1 19 conjugagRo:

1-e-1 2f oonjugaglio: Iveld-e-muzl

1-i-1 39 conjuga0o: Iparlt-i-muzl

2) Neutralizaclo:

a) da oposigao entre as tees conjugaVies na P1 do Pre
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sente do Indioativo:

l'amol I'vedol I 'partol

b) da oposigRo'entre a 29' e a 3f conjugag5es na P1 do

Pretérito Perfeito:

Iv'diI Ipazotil

o) di oposigao entre Presente do Indioativo e Pretéri

tO Perfeito na P3:

lalmamuzl Ivaldemuzl Iparltimuzi

3) Distinaes feitas por morfemas cumulativos que

indicam, ao mesmo tempo:

a) MTA + PN:

1-01

I -wl

Presente do Indicativo, P1;

Pretérito Perfeito e P2; que tem tam-

bem uma significagIo sub-morfgmica de

distin0o.de oonjugagio, pas 6 priva-

tivo da 2f e 3?-;

Pretérito Perfeito, P4;

b) VT 4. MTA (4-PN):

1-al: 1-el, - conjugaqao (1% 2f e 3f)e

Presente do IndicativoiAi

ante de sirenoio, P2.8

I-ey -1f oonjugagIo, Preteiito Perfeito,P1;
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j-6I conjugagitos Pretérito Perfeitos P2;

141 e 34 conjugagRos Preterito Perfei-

to, Pl;

Consideramos que a VT, no Presente do Indicativo, indi-

ca também MTA, porque existe a oposigIo entre 'este paradigma e

todos os outros. no se pode analisar como um zero moramico s

neste casos porque o sufixo MTA também no. pode ser segmentado

no Pretérito Perfeitos ques no entantos se opae (comexceglo de

P3) ao Presente do Indicativo. A interpretaqlo como morfema cu

mulativo se impae.

Com esta interpretagios a neutralizao entre Presente

e Perfeito, na P3 (a'mamuz, leOdemuz, parltimuz)i é atribuida

ao Pretérito Perfeito, P3. A ausencias no Pretérito Perfeitose

significativas porques embora haja neutralizagIo entre Pretêri

to Perfeito e Presente do Indicativos nao ha em relaglio ao res

to do sistema (v. nota 5). A neutralizalao entre 8stes dois pa

radigmass de restos nao existe nos verbos irregulares, onde a

distinglo se faz através de alterniincias temAticas, como vere-

mos adiante. _

Os quadros 7 e 8 resumem todos os morfemas VT e MTA des'

critos. 0 quadro 9 resume os morfemas PN.



Presente do Indicativo

ConjugaiRo P1' P2 P3 P4

3. 1 -ol 1-al 1-a- 1-a-

2:1 l-ol e I 1-e-I 1-e-

39'

_

-il 1-1.-1 1-i-1

QUADRO 7 MORFEMAS VT-MTA

,
Preterito Perfeito

Conjugagao P1 P2 P3 P4

11. 1-6YI 1-61 -ranl

21' 1-i 1 1 -w I
.ranl

32. I i i I wl 1-ranI

QUADRO 8 MORFEMAS MTA-PN

Pt. B. P.1. Pt.S. F.S.
Pt.I. P.S. I.

P1
1-eYI

1- W

1-o 1

-

P2

P3

1-61

I -w I

1-a-1

1-e-1

1-iI

1-muzi

1ni
1-muzl 1-muzl

P4 1 rParli 1ni ,

QUADRO 9 MORFEMAS PN (nos diversos paradigmas)



1.3. Paradigmas sem disl.ngIo de pessoa. Examlnando as Ftirmas

seguintes:

G. Ia'mandul Ive'dendul Ipar'tindul

PP. Ia'madul hee'didul Iparltidul

- encontramos, depois do tema, VT ase,i, no Gerundio; no

P.P. hi, novamente, neutralizagito entre a 24 e a 31 oonjugagio.

Em seguida 11, VT, separamos, sem difiouldade:

1-ndul morfema de Gerfindio

I-d-I morfema de partioipio Passado.9

0 alomorfe 1-d-1 alterna, morfolbgioamente, oom 1-t-Iscpe

()come em n(mero reduzido de verbos:

a) irregularesl-

fazer: Pfeytul

par: Ppoztul

ver: Pviztul

dizer: Ilditul

b) regulares:

cobrir: IkVbehtui

abrir: la'behtul

esorever:

2. A1ternanolas de tema. Ao lado do sistema flexional verbal,

verifioam-se, no oojunto do verbo portuas, oertae alter-

ancias de tema (que correspondem, também, po vazes, a oposi-
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qo significativa) condicionadas morfolbgi.lamente, que distri-
.

buem os paradigmas verbais em grupos morfoLigicos:

a) Grupo formado de P. do Presente do Indicativo e todo

Presente do Subjuntivo - que chamaremos, para faci-

lidade de exposigao, de Grupo do Presente.

?retérito do Sub

ChamaremosdeGWur-

b Grupo formado do Pretérito Perfeito,

juntivo e Futuro do Subjuntivo - que

po do Perfelto.

0 Grupo formado pelos restantes paradigmas verbais: Pre

térito Imperfeito, Infinito, Gerfindio, t8das asottras

formas do Presente do Indicativo e Participio Passa -

do - que chamaremos de Grupo do Imperfeito.

As a1ternancias temiticas obedecem, assim, a uma regula-

ridade distribucional que quase ao admite exce95.o. Podemos di

zer que, com poucas exceOes, todos os verbos apresentam iden-

tidade de tema no Grupo do Presente, englobando, nesta afirma-

Oo, os verbos quenlio apresentam alternancia de tema e os que

a apresentam. 0 mesmo se pode dizer do Qrupo do Perfeito e do

Grupo do Imperfeito.

As exceOeS, no Grupo do Presente, sIo os verbos que a-

presentam uma forma inteiramente distinta do resto dos paradiE

mas verbais na P1 do Presente do Indicativo (saber, haver) ou

idantica hs outras formas do Presente do Indicativo (querer,es

tar, ser). No Grupo do Perfeito, a P2 do Pretérito Perfeitopo

de ter, espor4dicamente, tema diferente, como veremos adiante.
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No Grupo do Imperfeito, o Participio Passado, em alguns verbos,

apresenta-se com alomorfe de tema irregulee(v.1.3.).

Hi verbos que nao apresentam alterhancias temiticas, ou-

tros que a apresentam apenas para o Grupo do Presente: outros

apresentam alomorfe de tema (diferente do Grupo do Imperfeito)

para o Grupo do Presente e para o Grupo do Perfeito. Dos primed.

ros ji tratamos, ao descrever o sistema flexional, na sec* an

terior. Trataremos, agora, das outras duas classes deverbo, di

vidindo-as em sub-classess.partindo das mais regulares para as

mais irregulares.10 Numa filtima classe colocamos os verbosve

apresentam maior nlamero de alomorfes, classificados como aria-

malos (v. quadro 10).

2.1. Verbos corn alomorfe de tema especial para o Grum.do Pre-

44.

sente.

Dividem-se

a) verbos com alternancia regular, i.e., cujas alternan-

alas se estendem ao maior n(imero de verbos:

1 - verbos com alterhancia vocilica

2 - verbos corn alternancia consonantica

b) verbos com alternancia irregular, i.e., cujas alter-

nancias so particulares a um nfimero reduzido de ver-

boa. Todos tgm alternancia consonantica.

2.1.1. Verbos com alternancia vockica: todos os verbos da a

e 39 oonjugagao, com vogal da raiz media aberta (vogal

seguida de consoante no tema), tam um alomorfe de tema para o
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Grupo do Presente (P1 do Presente do Indicativo etodo o Pre

sente do Subjuntivo) com vogal mais fechada:

- media fechada para a 0 conjugagRo

alta fechada para a 314 conjugagIo

2f conjugagao 3e conjugagno

Alom. Geral Gr. Pres. Alom. Geral Gr. Pres.

dever: IdEv-1

sofrer: Iser-4

Idev-1

Isofr-1

seguir: kg-1

fugir: Ita*-1

Isig-1

IfuE-1

Apresentam, portanto, o seguinte quadro de vogais:

Alom.
Geral

Grupo do Presente

21.4/ 31. 2f 30,

e e i
.

3 o u

Vg-se, pelo quadro, que o grau de fechamento davogal, no

Grupo do Presente, 6 condicionado pela conjugagao e correspon-

de, exatamente,,4 vogal temitica:

2. conj. - VT 1-e-1 (media fechada)

3f conj. - VT 1-1-1 (alta feohada)

Esta oorresponanoia se verifioa também oom a vogal na-

sal: se o verbo tem vogal nasal no alomorge geral na 2 f oonju



66

gagRo nRo se verifica o feameno, pois nIo hi fonema nasal me-
_ .

dio aberto neste dialeto do Portugugs. Na 34 conjugagIosporem,

ocorre o alomorfe corn vogal alta fedhada:

Alom. Geral Gr, Pres.

vender: Ivad-1 Iv5d-1

sentir: Isat-1 Isit-1

kilo hi excegio para esta alterngncia vocilica, sena() nos

verbos de alternancia consongntica, que serio descritos adian-

te;

Deve-se acrescentar k regra descrita acima, portanto0qm,

sendo a vogal da raiz media nasal o alomorfe mais fechado s6

se encontra na 34 conjugagio, uma vez que nRo hi .vogal mediana

sal aberta, neste dialeto do Portugues.

2.1.2. Verbos com alternancia consonantica.

a) regular: os verbos da 24 e 3t conjugagRo, cudo tema

termina em vogal oral ou 111 - lateral alveolar - apresentam

um alomorfe com extensIo de uma semi-consoante hi para o Gru-

po do Presenterlk

Alom. Geral Gr. Pres, P2 P1

ler Ile-I Iley-1 Illel

sair Isa-I Isay-1 Psail Psayol

valer Ival-1 Ivaly-1 lovalel Ilvalyol

b) irregular: os seguintes verbos apresentam, parao Gru-

po do Presente, um alomorfe cuja consoante final difere da do
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alomorfe geral:

medir

pedir

ouvir

perder

Alom. Geral Gr. Pres.

Imed-I

IpEd-1

lowv-1

Iperd-I

P2

ImEs-1 Ilmedil

1PE5-1 Ppedil

ows-1 I owvi

Iperk-112 Pperdel

Imesol

Powsol

Ilperkol
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2.2. Vbrbos com alomorfe de tema especial para o Grupo do Per-

feito: gstes verbos formam uma classe bem definida, pois

apresentam (corn exoegito do verbo ver), uma vogal temitica espe

'cial para o Grupo do Perfeito, 1-E-1, qualquer que seja a VT

que ocorra nos outros grupos. Com exceglo de dar, todos taint=

bem alomorfe diferente para o'Grupo do Presente, o que quer di

zer que tem, no iinimo, trgs alomorfes de tema. Sao os seguin-

% X3
tes (corn exemplos da P4 Pt. P., para mostrar a unidadect.VT/s):

1 - trazer

2 - querer

3 - dizer=

'4 - caber

5 . saber

,6 fazer

7 - poder

8 p8r

9 -1 ter

10 - vir

11 - ()star

tro seranl

Iki,zerani

Idifseranl

Iko'beranl

+solberanj

I II zeranl

Ipulderanl

Ipulzerani

Itilveranl

vi %rani

liztilveranj
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12 - dar

13 - haver

14 - ver

Ilderanl

low'vesill4

Ilviranl

Dividem-se em duas subclasses, conforme tenham ounio dis

tinglio de quatro pessoas no Perfeito:

2.2.1. Verbos que distinguem tras essoas no Preterito Perfei-

feito:

a) corn teas alomorfes de tema, um para cada grupo:

Gr. Pres. Gr. Imp. Gr. Pert.

caber Ikayb-1 Ikab-I Ikob-1

trazer Itrag-1 Itraz-1 Itros-I

dizer Idig-I Idiz-1 Idis-1

0 verbo dizer apresenta, ainda, alomorfe para Participio

Passado: di-tu.

b) corn a P1 do Presente do Indicativo diferente do Pre-

Bente do Subjuntivo:

P1 PI P. S. pr. Imp. Gr. Pert.

saber Ilseyl IsaYb- Isab-1 Isob-1

haver NY! 1111-1 lay-I lowv-I'

querer Iker-1 Iker-1 Iker-1 Ikiz-1

2,2,2. Verbos que distinguem quatro pessoas no Preterito Per-

feito:

a) corn a P2 diferente, no tema, do resto do grupo:



\s

G. Pres. 9. Imp.

fazer- Ifas-1 lfaz-1

poder Ip3s-1 Ip3d-1

por 10Y-I 10-115

ter Itey-1 ItI-1

estar lizteI-1 lizt-401
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G. pert. P2 Pt. perf

Ifiz71 Iffezl

Ipud-1 fpodel

Ipuz-1 Ilpozl

Itiv-1 Iltevel

liztiv-1 lizItevel

b) com a P1 e P2 diferentes, no tema, do resto do Gru-

po:

Gr. Pres. GT. Imp. Or. Pert. P1 P2

dar ild-(e)1 Id-(a)1 Id-(e)1 IldeY1 Ildewl

vir 11,4( Ive-1 Ivi-(e)1 Ilv3Y1 I Iveyull5

0 verbo ver apresenta morfema de P2 do Preterito Perfei-

to como os verbos regulares: Ilvi-wl,

2.2.3. Caracteristicas destes.verbos:

Alternancias temAticas.

A) Em relaqao ao Grupo do Presente: Apenas tres verbos,

saber, haver e querer, ato tem o mesmo alomorfe de te

ma para P1 do Presente do Indicativo e Presente do Subjunivo.

As variagOes do alomorfe de tema do Grupo do Presente se resu-

mem no seguinte:

a) Consoante final diferente:

trazer

dizer

fazer

poder

Itrag-1

Idig7(

Ifas71

Ipos-1
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b) Uma consoante palatal a mais:

- no fim do tema:

ter IteY-I

WY-1

vir Iv4-1

ver Ive..l

Os verbos estar e haver tam consoante palatal no Presen-

te do Subjuntivo: o primeiro em vez de av- tem a/-; o segundo,

tem aumento de -es: iztA-.

- no meio do tema (depois da vogal da raiz, diante de -b):

caber Ikayb-1

saber Isayb-1 (66 para P. S )

c) um verbo, apenas, tem a vogal do Presente do Sub-

juntivo diferente (fechada) da do Grupo do Imper-

feito:

querer Iker-1

d) o verbo dar apresenta o Grupo do Presente e do Im-

erfeito como a a oonaugaqio dos verboa regulares

(a VT ligando-se h raiz oonsoantioa):

P. I.

P. S.

Pt. I.

P1

Nei

Naval
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B) Em re1a0o ao Grupo_do'Perfeito:

) Alternancia vockica - todos os verbos desta clas-

se (com excegIo de dizer) apresentam a1ternanclavo

cilica, mas apenas os seguintes eem 'este trap Co-

mo Unica diferenga entre os alomortes:

Gr. Imperf. Gr. Perf,

saber Isab-1 Isob-1

fazerr: Itaz-1 Ifiz-1

poder Ipod-1 Ipud-1

vir IvZ-1 Ivi-1

dar Id-(a)-1

ver Ive-1 Ivi-1

haver lav-1 lowv-1

b) A1ternancia consonantica (a1em da vociaica):

trazer Itraz-1 Itros-1

querer Iker-1 Ikiz-1

dizer Idiz-1 Idis-1

c) Verbos corn mais uma consoante no alomorfe do Grupe

do Perfelto: sao 4erbos monossilibloos, terminados

em vogal (ou em que a V it inicial, itona, ce pode

A() 000rrer):

ter It5-1 Itiv-1

p8r 10-1 Ipuz-I

estar lizt-1 liztiv-1

,r
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A alternIncia vocilica que se obderva em todos gstes alo

morfes, entre o Grupo do Perfeito e as outras formas verbais

pode ser resumida no seguinte quadro:

Or. Pr. e Gr. I. Gr. Peri'.

a o
i

5
i

i

'5 u

Nota-se ai, nitidamente, oonverencia para o fechamento

no Grupo do Perfeito: k vogal mais aberta /a,/ corresponde uma

vogal posterior fechada /0/, ou vogal anterior maisfechade.,A4

ks vogais posteriores medias, corresponde a'vogal posteriormass

fechada,A6 e ks vogais anteriores, corresponde a mais fecha-

da,/a/c

0 verbo dar apresenta, para o Grupo do Perfeito, apenas

uma mudanga de vogal temática:

9r . Imp. Gr. Peri%

dar Id(a).1 Id()1

0
0 verbo ver e o umloo que nio apresenta VT -E- para.() Gru

po do Perfeito.17

Pt. P.

ver 111d-rani

Pt. S. F.. S.

'vi-r

2.2.3.2. 0 sistema flexional. De mazieira geral, sates verbos
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nIo diferem dos regulares no sistema flexional. ,Diferem, ape-

nas, em relagao it VT (1-E-1 ocorre em todo o Grupo do Perfei -

to - as variagaes que apresenta sao tedas morfofon8micas)e nas

pessoas 1 e 2 do Pretébito Perfeito,

Tomemos, como exemplo, o verbo saber:

Pt. P. Pt. S. F. S.

P 14/2 Ilsobel Iso'bEsil Isolbarl

P3 iso,bemuzi iso'besimuzi Iso,bermuzl

P4 Isolberani Iso'besinl Iso,bErini

Distinguimos, apOs o tema, a VT 1-E-1, que tem uma signi

ficagao.sub-morfemica, pois estit liGada ao Grupo do Perfeito.

Em seguida, identificamos o morfema 1-sil, do Pretérito do Sub

juntivo, e 1-ri, do Futuro do Subjuntivo; temos ainda I-rani ,

P4 do Preterito Perfeito. Vemos recorrerem os morfemas de PN:

1-muzi, P3, e 1-nl, P4,

Esta descrigao se aplica, ate 8ste ponto, a todos os ver

bos da classe. Peculiar a saber (como a querer, caber, trazer,

dizer, saber e haver) e a neutraliza010 entre P1 e P2 no Pre-,

terito Perfeito, que coloca o Pretérito Perfeito no esquema de

f1exio dos paradIgmas que distinguem apenas entresinglar(qual

quer pessoa), de um lado, e, de.outro, P2 e P4. A ausgnoia de

morfema, ai, e significativa (v. nota 5).

2.2.3.3. Distineies feitas através do tema,

1) Os verbos saber e haver apresentam, no Presente do In

dicativo, os seguintes morfemas cumulativos de tema,



MTA e PN:

Ilsey1 P1s Presente do Indicativos verbo saber

1 'ey1 P1s Presente do Indicativos verbo haver

P2, Presente do Indicativos verbo haver

impossivel segmentar nestes casos. As distinOesnao se

neutralizaml mas expressam-se atravim do tema.18

2) Todos os verbos desta classe apreSentam o tema do Gru

po do Perfeito acumuladdo distingOes:

1. MTA - na P2 e P3 do Pretérito Perfeito e no Futuro

do Subjuntivo. Comparando Iso'bcmuzlcom Isa,bamuzl,

Isolberl corn Isalberls vemos que se distingues a-

través do temas entre Pretérita Perfeito e Presen-

te do Indicativos de um lados es de outros entre

Futuro do Subjuntivo e Infinito.

2, MTA e PN na P1 e P2 dos verbos que apresentam es

ta distingios como:
4

P. I.

Pt. I.

P1 P2

Pfasol PfazI

I Ifizl 1,fezl

Vemoss por aste exemplo, que a distingIo entre, de um la

do,Protimito Perfeito e Presents do Indloativo (PI* (*mato

a l'fizi e Pfez1) es de outro, entre P1 e P2 do Pretérito Per

feito (I'fizI e 'fazi), se realiza através do tema, que 6 im-

"
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possivel segmentar. NIo se pode determinar qual segmento repre-

senta MTA, qual representa PN, qual o verbo fazer. t um caso ni

tido de morfema cumulativo:

Ilfazi P2, Presente do Indicativo, verbo fazer

Paz P1, Pretérito Perfeito, verbo fazer

IlfezI P2, Pretérito Perfeito, verbo fazer

Postulamos morfemas cumulativos, pela dificuldade e, mes-

mo, arbitrariedade de qualquer segmentagRo do tema, em todos os

casos de distingao, no Pretérito Perfeito, entre P1 e P2:

Pretérito Perfeito

P1 P2

fazer l'fizz Pfez1

poder Ilpudel Ppodel

08r Ilpuzl Ilpoz1

ter IltevEl

estar liz'tevel

dar Ildeyl Ildewl

vir I'v/y1 IlveYul

Em PpudEl, Ppodel; Ittivel, Ptevel; liz'tivsl, liztevel,

segmentamos 1.4.1, a VT do Grupo ,fto Perfeito, que nio apresenta

componente de PN (-e- realiza-se fonamicamente como polo em

posiqao &ton& etn41.. iderpalSera anioi cc) come )

2.3, Verbos corn virios alomorfes de tem.

Agrupamos nesta classe os verbos que apresentam virios a-
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lomorfes de tema, freqUentemente sem guardar qualquer trago fo

nolOgico comum entre 01es: ser, ir. Na maioria das vgzes it qua

se arbitririo segmentar, e, em alguns casos, impossivel.

P. I. P. S. Pt. Imp. Gr. Pert.

ser l'so-lls-1 IseE-1 I 'er-I Pf0-1

ir Ilva-Ilv-1 Iv-1 l'i-1 1 ' fo- 1

2,3.1. Grupo do Perfeito. No Grupo do Perfeito gstes dois ver-

bos apresentam tema inteiramente homófonoil9 Nito apre-

sentam a VT 1-e-1 dos verbos da classe descrita anteriormente,

e o tema Ifo-1 liga-se diretamente ao sistema flexional (sendo

temico, o tema foi tirado da P4, Pt. Peri% Pfo-rani). Estes

verbos apresentam a alternancia vociaica entre P1 e P2 do Pre-

térito Perfeito:

P1 PfuY1

P2 l'foyl

Sendo impossivel a segmentagao, neste caso, por faltar

correspondgncia paradigmfitica (y) e também.pela identidade de

'comportamento com os verbos desoritos em 2.2.3.3., considera-

mos morfemas cumulativos:

Pfuyl P1, Preterito Perfeito verbo ser (ir)

l'foyl P2, Pretérito Perfeito, verbo ser (ir)

Quanto ao mais, o Grupo do Perfeito dgstes verbos apred

senta as mesmas caracteristicas descritas na secOo anteri-

or (v. 2.2.3.2.).
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2.3.2. Grupo do Imperfeito . 0 Preterito Imperfeito tamb4m a-

presenta o tema ligado diretamente ao sistema flexionals

sem vogal temitbica.

Preterito Imperfeito

Para! IliYal

Ilframuzl Iliyamuzl

Perm' lliyanl

!.

Segmentamoss ais os morfemas MTA e PN: 1-yal e al (em

variagio fonoagicamente condicionadas pois 6.a (nica vez que

ocorre o morfema de Pt. I. depois de consoante).

Gerfindios Participio Passado e Infinitos no verbo,sers

formam-se com tema igual ao do Presentes es no verbo irscom te

ma do Preterito Imperfeitos podendo-se segmentar uma VT (comoa

da 20 conjugagio), 1-e-1s no verbo ser:

G. P. P. Inf.

ser I 'sendul Ilsidul Ilserl

!Uriir Ilindul Ilidul

2.30. Grupo do Presente - 0 Presente do Indioativo 4 que apre

senta mais particularidades:

Verbo temos Iva-1 diante de morfema iniolado por

consoante e diante de morfema vocialco (oia sejas V diante

de oonsoante e C diante de vogal):

P1 117-ol Ilv-al

P2 I'varl I've-al

.;--

sf,



78

_P3 Ilva-muzl Ilv-a-muzl

P4 Ilva -n1 liv-a-ni

=Verb) Elm temoss.também, 'so -1 diante de morfema inici

ado por consoante Is-1 diante de morfema vocilioo (ou seja,

V diante de consoante e C diante de vogal):

.

at

Pl, Ilsol Ilsei.al

P2

P3 Ilso-muzl

P4 Psanl

A P2 e a P4 do Presente do Indicativo sio morfemas cumuit

lativos:

P2, Presente do Indicativo, verbo ser

Ilsanl P4, Presente do Indicativo, verbo ser

A P2 do Presente do Indicativo do verbo ir apresenta um

lyl que poderiamos considerar como variante fonoleogica da VT

(como na 3t oonjugaglio /Isay", pkayie, etc.), mas,comonito

no paradigma, nada que sustente esta anilise, preferimos

nio segmentar: livayi P2, Presente do Indicativo, ir.

0 Presente do Subjuntivo apresenta, tanto no verbo ir co

mo no verbo pais o morfema.1-a-1 de MTA, em que nio difere dos

outros verbos ia desoritos.

Ha uma,neutralizaao entre Presente do SubjuntivO e Pre-

sente do Indicativo, nas P3 e P4 do verbo. ir:

Ivamuzi e Ilvank
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A segmentagio nestes verbos, dissemos, quase arbitri-

ria na maioria dos casos, pois o tema, ales, tambem concorre

com elementos de significagio verbal. Em Perak por exemplo,

atribuimos ao 1-a-1 a distingio de MTA, por comparagio oom o'

resto do sistema verbal, mas o tema, sendo privativo do Preti-

rito Imperfeito, concorre para realizar a distingio entre esta

e as outias formas. 0 mesmo se pode dizer de Ise, de Ifo-1,

de de Iva-I. Mais uma vez, em nossa anfilise, relembramos

o principio 6 de Nida: "Morpheme alternants whose distribution

is not phonologically definable exhibit submorphemic differen-

ces of meaning" (1963, 265; cf. nota 7).

0 quadro 10 apresenta um resumo geral das alterranciaste

miticas assinaladas nos verbos.
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1 - A vogal temitica foi considerada parte do sistema flexio-

nal, pois ela acompanha os outros morfemas na flexao, en-

quanto o tema com seus afixos nao faz parte do sistema fle

. xional. Ela pode, inclusive, representar as categorias ver

bais, como morfema cumulativo, como veremos adiante.

2 - Ireja-se interpretaqao de Nide: para a forma verbal mega:

",/la07 loose', the form,/-g covers a wide area of mean

ing: it identifiesthe tense, mode, number,, person, and voice,

of the combined form." (1963, 269). Veja-se tambem sua in-

terpretagao dos morfemas do verbo espanhol em "Morphology"

(1949), 130-136). Cf. também Carvalho, Herculano:"A conve-

niente recordar que uma mesma forma pode ocorrer a mais do

que um morfema, desempenhando alternadamente vitriasfunqBes

(f.4.5.5.) e que, alem disso, no mesmo emprego, acumulae

ralmente vfirias significaOes gramaticais. A mesma forma -o

tem valOres diferentes em fa9-o e em ded-o, e em fa9-o si

nifica simultaneamente "verbo", presente do indicitivo,

pessoa do singular." (i960-1, 144).

3 m Como uma simples etiqueta, neoessfiria para a compreensiio.

Nao tem valor absoluto, asses nomes, nem refletem acurada-

mente as oposiOes que se expressam no verbo. Simplifica-

mos alguns, para maior economia da exposigao: como seth'a um

Pretitrito Perfeito, um Preterito do Subjuntivo, por exem-

plo, resolvemos omitir, no primeiro caso, "Indioativo", no

segundo, "Imperfetto". Preferimos referir-nos hs pessoas

por nAmero pela magma razio, facilidade de exposigio, com.
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mo também por razBes estruturais (cf. IV, 1 e quadro 11).

4 - Consideramos paradigma, o conjunto de formas verbais em que

se expressam Os contrastes entre as virias categorias fle.

xionais (cf. MfiriO Pei: "a model, pattern, or example" -

-1958, 158).

5 - A neutralizagao torna-se mais evidente, se comparamos es-

tes paradigmas com o Preterito Perfeito e o Presente do In

dicativo (v. 1.2.). A ausencia do sufixo PN0 porem, estru-
,

turalmente,6 significativa, porque é o fato de nao ocorrer

o morfema que indica singular. A um caso semelhante ao que

Nida considera um zero morfemico, exemplificando com a 39.

pessoa dos verbos em Totonac: "Structurally this is a type

of significant absence; it is not, however, an allomorphic

zero, but, rather,a morphemic zero" (19490. 46). Pike consi

dera o uso do zero como necessfirio, para quem usa a anfili-

se "item-and-arrangement", como.preqo pago Is vantagensdes

te tipo de anfilise (cf. 1960, 54). Nossa anfilise, embora

nao seja tagmemica, aproxima-se da recomendada por Elson e

Pickett: "If there is an overt manifestation of the tagme-

me (...) then the significant lack of such overt form maY
.

be analyzed as a zero allotagma of the tagmeme."(of. 1962,

138). Na verdade, corisideramos a posigao de pessoa ocupada

por zero.

- Consideramos, para a Morfologia, apenas o Infinito flexio-

nado. A neutralizagRo que ele apresenta em relagao ao sufi

xo PN 6 condicionada sineaticamente e seri oomentada no ca

pitulo pr6ximo. Consideramos 08 morfemas de Futuro de Sub'.
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juntivo e Infinito como morfemas hom6fonos, per terem sen-

tido e distribuigiio sintitica diferente. (Cf. Nida: "Homo-

phonous forms possessing more than one distinct area of

meaning and belonging to correspondinglydifferent distribu

tional classes consist of as manymorphemes as there are

parallel semantic and distributional classes." (1963, 266-

-7). Trataremos destes paradigmas mais detalhadamente no ca

pitulo seguinte.

7 - No sentido de Bloomfield, "selection of forms contributes

a factor of meaning" (1933, 145: cit. por Nida, 1963, 265).

- tete caso difere dos paradigmas que distinguem apenas trgs

pessoas (cf. nota 5), porque dip hi neutralizaqio da dis-

,tingio nfimero-pessoa: Ilamol opOe-se a llamal por uma dis-

tingio de pessoa, e a troca da vogal, ai, é a Unica dife-

renga formal (aberta) entre as duas formas verbais. Consi-

deramos, entio, em pomparagio com outros, 1-a-1 um morfe-

ma cumulativo que indica P2, Presente do Indicativoolt, con

jugagio, (porno lel e

I.ul um morfema separado, que indica ggnero; como no ver

bo espanhol, segundo Nida: "The final -o in the past parti

ciples is a zeparate morpheme".(1949, 131). Nio trataremos

dos chamados'"participios duplos", usados apenas corn a voz

passiva, pois sua descrigio deve ser feita corn os adjeti-

vos. Notamos apenas que hi alguns pouoos verbos que spre-
.4 4

sentam apenas este adjetivo oomo partioipio espeolal, en-

tre Sles niiar e ,pegain

u.. 0 oamiho tinha 'Ago opwroo." VII 7.
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"Depois dele pensar que j& tinhasanho a parada...".II 2.

10 - Cf. Hookett: "an alternation is regular if it is what oc-

ours most frequently under stated conditions, any otheral

ternation Which occasionally occurs under the same condi.

tions then being irregular. (...) Regularity is a matter

of degree." (1960, 280).

11 es Nio podemos considerar /y/ fonolOgicamente condicionado

como consideramos em ipalseyu/, pelas seguintesrazOes (v.

III 1.20:

a) Arieocorre tambem depois de vogal itona:

/lelyimus/ leiamos (cf. /pasilamus/ passeamos)

b) filo ocorre na P4 do Presente do Indicativo embora dian

te de vogal: /1 fa/. leem (cf. /pal seyey/ passeiem).

Seu condicionamento, af, s6 pode ser explicado morfolbgi-

camente.

12 - 0 verbo perder apresenta, também, a vogal da raiz fechada

no Grupo do Presente.

13 - Tomamos como forma-base do Grupo do Perfeito a lit pesso4,

porque aquela cujo condicionamento, nas formas Atom:mil
_

explicivel; tomando o verbo fazer oomo exemplo, temos

pfiz4/ e coin um alomorfe s6. Se tpmissemos oo-

mo base a 21.1 pessoi, Pfez,/, nio poderiamos explicar

/Tilzemus,/, porque, sendo a vogal t8nioa do paradigma.-e-,

deveriamos ter ,/felzemus,/, por harmonia vocilica, como te

mos /delvimus/.

14 - Nio hi ocorrenoia de plural do Preterito Perfeito no ver-

bo haver. 0 verbo estar apresenta, tambem, um alomorfe de
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tema sem a silaba inicial: Itilvemuzl, Ptak etc.

15 - 0 verbo 212: é o finico desta classe que tem alomorfe para

Pretérito Imperfeito (v. III, 2.4.).

0 verbo vir apresenta, no Infinito, Ilv/y1 em vez de

(que se confundiria com o verbo ver): "Ele no vai vim "

III, 167, Na P1 do Presente do Indicativo, apresenta

Ivilemuzl, igual P1 do Preterito Perfeito.

17 - 0 verbo ver apresenta uma forma para o Futuro do Subjunti

vo analOgica ao Infinito, em variagio livre com vir/Ivi/:

ver /1 ve/: "Se voce ver /lye/ fulano, diz. a ele que venha

cll." (ay.)

18 Poderiamos analisar diferentemente, postulando virios ze-

ros morfemicos. Evitando os zeros, neguimos orientaqio de

virios lingUistas, entre os quais Nida (cf. 1963, 262 ;

1949, 46), e tainbem Pike: "A hierarchical item-and-field

wiew, thus, may need to modifiy Bloomfieldls Assumptions

5-8 (...) by leaving room in the segmentation for a few

unsegmentable phonological units known to comprise simul-

taneous (port-manteau) phonemes, or morphemicallyunsegnen

table units known to comprise simultaneous morpheme compo

sites" (1960, .6504

19 - Consideramoifb-verbo ser e fo- verbo ir hom6fonos, pores

que:

aYcorrespondem a sentido diferente;

b) correspondem a temas distintos, nas outras formas;

0 tem distribuigio externa bastante diferente:

AA
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ir

fui 1fi

fui estudar

fui embora

ser

fui estudioso

fui conyidado

fui presidents

ninpossivel msar pm1pe10 outro. Cada um é substituivel0em

cada caso, pela forma respectiva dos outros paradigmas:

you lit sou estudioso

*you estudar sou convidado

you embora sou presidents

(cf. Nida, 1963, 266 e 1949, 56).
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No conjunto do sistema verbal distinguem-se as seguintes

categorias: modo, tempo, aspecto, pessoa e nfimero. Nio temos

-um morfema distinto para cada umd destas categorias. Modo, tem

po e aspecto manifestam-se num morfema que chamaremos MTA; pes

soa e n(imero em outro, PN.

Estas distingOes nio obedecem a um esquema rigido, com as

oposiOes muito nitidas. Jfi disse Mattoso Camara em 1956: "0

principio salutar de classifica4o é o de que uma forma lin

gUistica tem necessItriamente vfirias aplicaOes linguisticas.

certo que tambem é muito pouco aconselhfivel minimizar algumas

delas em proveito de uma dada (...) Nao menos certo, porem,

que hfi sempre uma significaglio bfisica a depreender, e outras

dela decorrem, a rigor, por transferencia ou metAfora." (1956,

12).

Partindo deita significaqZo bfisica, mais geral e comum,

tentaremos, aqui, esquematizar o sistema verbal de oposiOes

categricas, conforme se expressa na lingua coloquial.1 Como,

porem, um morfema pode representar mais de uma categoria, se-

freqUentes os casos de neutralizagao, em que uma ou outra

categoria se anula.

Comegaremos cm as categorias de pessoa e nfimero, que a-

presentam menos complextbdade, e em seguida trataremos des die-
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tingOes que se manifestam no morfema MTA.

Pessoa4Ifimero

Temos um sistema em que as formas se oplem duas a duas: de

um lado as que incluem a pessoa do falante de outro,as que a

excluem; cada uma das duas ddiferencia-se da outraspor sua vez,

conforme se refira a uma pessoa ou a mais de uma.2 Consideran-

do 1 como pessoa do falante, temos o seguinte quadrosem que as

colunas verticais se diferenciam conforme incluam a peseoa do

falante (+1) ou no (-1); e as horizontais, conforme haja refe

Alicia a uma 86 pessoa (s) ou a mais de uma (p) (singulmmouplu

ral):

+1 -1

P1 P2

P3
.

P4

QUADRO 11 - OPOSIOES DE PESSOA-NOMERO

1.1. Pessoa do falante incluida:

a) Pl:

"Fui ao Rio, ,passei vinte e sete dias." V 6.

mesmo assim'eu desoansei bastante." V 7.

eu estudo, ie esti estudando tambem ..." V 124

"EU mesma sustento meus estudos." IV 123.

b) P3:

"NOB fomos ate 118rto Alegre de aviio..." 114.

" juntamos dinheiro, ,emprestamos pro& gle ..." IV 1316...

4,
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11

se nao ficar boa, nxii3# gravamos outra.", VI 26.

assim nOs nao damos conta, nao é?" IV 101.

89.

1.2. Pessoa do talante excluida:

a) P2:

"Vocg foi ao cinema?" V 19.

"Ele mudou a velocidade." V 19.

"Na outra gravagao voce aproveitou alguma coisa?" VI 3.

"Ninguem entende dgsse negOcio ..." VI 6.

e pediu,que gle tomasse conta dela." IV 23.

b) P4:

"EU fui prIum lado, elas foram prlo outro." r 192.

"Vocgs viram o candomble?" VII 10.

gles j& nao ligam moo que usa pintura." III 28.

"No fim, sairam sem nada, puseram,tudo no lugar." VII

19.

"Se gles conseguissem consertar..." I 26.

Como se vg pelos exemplos, a segunda e a terceirapessoas

do discurso sao eipressas, na lingua coloquial, pela mesma for

ma verbal. A impossivel, tambem, segmentar um morfema di plu-

ral distinto do de singular. Por isto, resolvemos adotar a nu-

meragao das pessoas de 1 a 4.

1.3. NeutralilagaO

1.3.1. HA neutralizagao de pessoa:

1) nos paradigmas verbais que nao apresentam distiriçao
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1.1

4.

de quatro pessoas:3 4

"Ninguem entendia o que ele queria.dizer." II 13.

"EU Rueria falar no passado, agora." I 160.

"Se eu fOsse ficar esperando pelo que iam-me dew,

entao eu nao ia casar tao cedo, nao é?" V 17.

"Tudo 1e tinha que fazer ontem, porque se deixasse

pri hoje, juntava o serviço de.ontem...4" III 24.

2) no caso do uso (freqUente) de "a gente":

"A gente tem treinamento fonetico desde que entra na

Universidade." V 19.

"A gente quando faz o trabalho escrevet,a relativida-

de do trabalho." V 12.

"A gente ma dar um jeito..." (ay.)

1.3.2. Hfi neutralizagao de nAmero: quando o sujeito indeter-

minados P4 ao se refere necesetriamente a mais de uma

pessoa:

"No aeroporto deram aque1e disco pr 1e guardar."

IV 19.

2. Modo

A oposigao_Modal:yerifica-se entre formas que.se referem

a fatos dados como reale e formas que indioam a irrealidade do

fato, ou seja, uma oposiqao entre Indicativo e Subjuntivo.4

Esta oposigao ao inuito nitida, nem rigida, porque as

formas corn sentido subjuntivo ocorrem quase exclusivamente em

oraiBes subordinadas, simultaneas corn determinadas expresaies

Of
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corn que nao ocorre o Indicativo, numa distribuiqa9 parcialmen-

te complementar.

Por este motivo é que alguns analistas preferiram consi-

derar primordial este aspecto sintfitico, como Epiphanio Dias:

"0 Indicativo emprega-se em t8das as oraqBespacraLaw.qualtsaiao hi

regra que exija outro modo." (1954, 183)5.

0 mesmo considera Mattoso Camara: "Jit, hoje entre =Ss, a

nogZo que ainda cone& as formas subjuntivas é difusa e vaga,

e s6 ganha certa consistencia pelo seu contraste com as do mo.

do Indicativo, que o da asserqao franca." (1959, 146). "Nas

linguas romanicas e em alemao, onde ainda subsiste mOrfica e

conceptualmente o Subjuntivo, nota-se a tendencia a rebaixit-lo

a um mero recurso de,expressar a subordinaqZo sintitioa. (...)

t verdade que o seu carfiter de enunciaqao dubitativa, ou pelo

menos nao francamente assertiva, continua complementarmente vi

.gente." (1956, 17).

Said Ali, porem, considera os dois fatos, subordinaqao e

irrealidade: "0 modo Indicativo é Usado nas oragOes principads

expositivas e interrogativas e nas subordinadas em que se con-

sidera como real a existencia ou nao existencia de umfazto (...)

0 modo conjuntivo prOprio das oragaes principaes optativas e

das subordinadai em que se considera o facto incerto e duvido-

so." (Gramfitica Secundfiria, 227).

Damos, a seguir, exemplos de situagOes em que se eviden-

cia a oposiqao modal entre realidade e irrealidade, em ormaes

independentes e dependentes. Alistamos, tambem, as situaq3es

em que s6 ocorrem formas de Subjuntivo. Por ai se ve que exis-



92

te a oposigao modal em Portuglies, embora haja muitos casos dd

distribuigZo complementar.6

2.1. SituaAAes contrastivas: apresentamos, a seguir, exemplos

de ocorrencia do Subjuntivo (S) e do Indicativo (I), em o

raqBes de estrutura igual ou' semelhante, evidenciando o conbms

te, uma vez que ao possivel indioar condicionamento sintfiti

co algum.

2.1.1. Em oragBes independentes:

S. "Deus me livrei" I 175.

I. "EU nao me lembrol"

S. "Nenhum cientista me 22224" (ay.).

I. "Ninguém me ligal" (ay.).

S. "Deus queira que isso acontegal" (ay.).

I. "Quero que voa faqa. isso prfi mim." (ay.).

2.1.2. Em oragOes dependentes:

S. "Aqui em Brasilia tem édificioc,particular, que a pes

soa possa alugar?" IV 89.

I. "Eles lfi jfi nao ligam moo que usa... pintura." III

28.

S. "Que horas que a gente vem, que ache, mesmo, a senho

ra?" (ay.).

porque tem bora que voce fala de um jeito, tem

hora que fala de outro..." I 28.

s, "nerespondeu que desse o resto do nome." VII 14.
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"Ele falou que a gente nao grave ooisa que os out=

nao possam ouvir." VIII 5.

I. "E F. disse que 1e tava malueo." III 3.

S. "Desde que tenha verbo..." VIII 1.

I. titles falam de um jeito que ate pareee estrangeiro"

. (ay.).

S "Qualquer eoisa que sair, serve." VII 1.

I. "Tudo que ele faz é bem feito."

S. "Mas quando comegarem a6 aulas, eu tenho queestarcui

dando." VI 6.

"Quando rebenta a fita, que eles emendam, a gente nem

sente a diferema." VII 5.

S. "Pior se aquilo 1 feehar, ti todo mundo na rue." III

121.

I. "Isso bom se a pessoa nao tem neeessidade quea gra

vagao seja elara e fiel." V 26.

I. "Se hi dinheiro, por que nao pagam?" (ay.).

S. "facia vez que voot preeisar de alguma eoisa, tem lo-

go um e4equezinho pri sair, nao e?" VI 10.

I. !Imagina se eada vez que eu telefono pro() Rio,vouper

guntar por todos, nao e?" VII 15.

S. "Ahi Se eu pegasse essa gray/KILO" VII 4.

I. "Se eu alsesse menino, ele vai firer s6 uma wiser

(ay.).

.
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ainda outras situaqaes em que sabemos haver opo

mas nio documentamos as duas'formas:

S. "Ofereceu me levar onde eu quisesse," VIII

I. (Ofereceu me levar onde eu queria).

S. "0 problema que ninguem sabe o que

II 1.
*4T.-

I. (0 problema é que ninguem saiba o

S. "Qualquer pessoa que tome part

esti implicado." IV 194.

I. (Qualquer pessoa que toma

est& implicado).

S. e.tada vez que

aquilo." IV 27.

I. (... e ada vez

vir aquilo).

S. "Quando el

gat)." I

I. (Quand

qao)

II

9.

sigio,

pode acontecer).

que pode acontecer).

e em qualquer coisa...

parte em qualquer coisa...

a gente queria rir, era s6 ouvir

que a gente Auisesse rir, era s6 ou.

e comegava a falar, ninguem prestava aten..

I 13. .

o ele comegasse, a falar, ningultm prestava aten.

Outros que nio soubessem, nio tinham peroebido." VII

14.

I. (Outros que nao sabiam, nio tinham peroebido).

S. "Quanto mais depressa acabar esse neglicio melhor."

I 143..
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I. (Quanta mais depressa a gente acaba, melhpr).

S. "Ehquanto estiver reinando Use desassossego aqul, gib

nao vem." IV 171.

I.((Enquanto est& reinando Use desassossego aqui, ele

nao vem).

2.2. att_tan,Loesr,ioccas (em que s6 ocomeo subjunti
.

vo):

2.2.1. Et oragOes independentes iniciadat por aIguma expressao

indicadora de desejo ou dfivida:

"Quem dera que eu pudesse, ir tambeml" (ay.).

"Tamara que chovall

"F. talvez controle a situagao." II 2.

" sem eu saber, talvez saisse melhor." I 26.

2.2.2. Em oralBes dependentes ocorrendo com expressaes:

a) de sentido oi3tativo (desejo):

"Deus queira que isso nao degringole." (ay.).

"Ela estava doida que acontecesse". VII.12.

"Pediu que 441e tomasse conta dela." III 23.

L4)) cam sentido de dmida incerteza;

"No& possivel que o tempo todo as pessoas

I 45

"Tenho medo que ele nao (ay.)

"Pode ser que a Universidade no feche." III 198.

"Depois, podia ser, que nio desse eerto." IV 98.



indicando condigao ou h

"A nao ser que easse

do..." I 26.

4.

ipótese:

se o gravador estivesse escondi

"A nao ser que a Novacap tenha alguma segurangas mas

a essas alturas..

"Nem que a gente

mais tarde e

f8sse Is 7 horas, ficasse 1fi ate

viesse mais cedo." I 165.

"A gente tem Aue estudar, mesmo que nao queira." I 47.

"Etbora a necessidade que eu tenha sea de .gravagao

espontInea..." V 2.

"Ouvir a voz é como se estivesse vendo a pessoa.", I

123.

d) negat

"Nao

215

iva:

aeredito7 que gle venha, assim." III 170.

o teve uma vez que aquela eleigao f8sse certa." I

"Nao tinha uma eleigao que no fOsse fraudada." I 212.

) impessoais, ou indefinidas:8

"Nao faz mal que eu atea falando." VI 5

"Nao tem problema que n4o saia, assim, bastante natu

ral." V I

"Era dificil oonseguir quern_ fosse, quem quisesse, par'

ticipar." I 210.

f) com sentido de futuros

"Vai ter gente que fiqué. AIX, 17.

"Amanha eu tenho quem me de." IV 125.
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Podemos notar, em resumo, um contraste bisico entre as

formas do Subjuntivos.que indicam desejo, dfivida, hipOtese, in

certeza, ou simplesmente indefiniqao (que podemos resumirnasa

nificaqao geral de "irreal"), e as do Indicativo, que indicam

o fato, simplesmente, sem conotaqao de irreal. Afirmamosquehtt

essa distinqao modal na morfologia do Verbo Portugues, com ba-

se na existencia do contraste, tanto em oraqBes independentes

como dependentes. Haver complementaqao em outras situaqiies nao

desmente esse fato. Pelo contrfirio, se concordamos com 104aquan

do diz: "the meaning of any form is definable in terms of the

feature or features common to the situations in which the form

occurs" (1963, 264-5), concluimos que esta seleqao de fbrnas con

firma o sentido do modo Subjuntivo, contririo ao do IndicatiNiii,-

vo.9 Pois, na verdade, as expressOes.que ocorrem corn o Subjun

tivo tem tOdas, em comum, este mesmo carAter de irrealidade:de

sejo, dfivida, hipOtese, inderteza quanto ao futuro, ou negagRa.

Epiphanio Dias, ao tratar "oxalfi" como_um refarqo da ex-

pressao de desejo, em "oxalque eu me enganasse", por exemplo,

e exclamagOes, oomo "quem dera" e "tomara", uma maneira "empha

tica" de exprimir um desejo, est, na verdade, considerando o

sentido da forma verbal nao condicionado hs expressOes com que

ocorre (cf. 1954, 200).

3. Tempo.

A categoria de tempo "mama, como seu nome indica, o tem

po, ou epoca, da ocorrencia do prouesso verbal em relagioao mo

mento em que se fala", segundo a definigio de :14littoso Camara
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(1959, 166). Em Portugas nao se pode definir rigidamente a ea

tegoiia de tempo conforme ela se expressa no verbo (se eque se

pode faaelo em qualquer lingua). Qualquer esquematizagao defi

nitiva que se tenta, esti sujeita a neutralizaqiles.

A classificagao tradicional em Presente, Preterito e Fu-

turo nao satisfaz, por v&rias razBes. Mattoso Camara, jAem 1956,

afirmava: "Com efeito, a divisao temporal em termos de lingua-

gem n'ao asieamente tripartida em presente, passado e futuro,

como aparece h sistematizagao gramatieal algo sofisticada das

linguas ocidentais modernas. 0 que hi primordialmente é uma di

cotomia entre Presente e Passado (...) (o presente) abarca es

pontaneamente o futuro certo, como tempo gcnerieo, constante e

permanente." (1956, 22).

3.1. Na verdade, no, encontramos, entre as formas do Indicati-

vo vo, uma para indicar o futuro, mas o pr6prio Presente in-

dica o que esti porAcontecer*(futuro prOximo)
:10

"Daqui a Janeiro tem mais cinco meies." VI 21.

"Et outubro nao faz dois anos nao e?" I 131.

"Hoje jfi 4 dia 11. uandoé que.e dia 18?" I 95.

"Amanha eu.apareco por li." (ay.).

0 Presente do Inclicativo, por sua vez, nao se refere a

um fato simultaneo com o momento em que se fala, mas a fatos

habituais, sem referencia preeisa a um momento presente (isto

atribuigao da.forma perifristica tipodestar + gerfindio):
11

"Estou interessada nao no que voce esti falando (Igg a-

gora), mas em como voot fla (= habitualmente).", IV

26.
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Nao podemos distinguir um Presente de um Futuro, nco Sub-

juntivo, como sugere, por exemplo, a nomenclatura tradicional,

pois o Presente do Subjuntivo tem, também, significagao de tua.

turo:

"Vou falar coisa que se'aproveite." I 1,

"Amanha... eu tenho quem me de," III 125.

"Val ter gente que fique." VII 17.

"Pode ser que a.Universidade nao feche, mas eu acredi

to que ela vai fechar." III 198. .

A distinqaO entre estas duas formas, alifis, é particular

mente dificil, porque elas estao em distribuigao parcialmente

complementar: a primeira nunca ocorre precedida da conjunciosu

bordinativa "se", com que a segunda ocorre mais freqUentemente.

Esta, por sua vez, nunca se encontra precedida da conjungao su

bordinativa integrante "que", com que a primeira freqUentemen-
.

te ocorre. A oposigao exig14, porem, e se torna evidento ememm

plos como:

"Qualquer coisa que sair, serve." VII 1.

"Fico.ate a hora que voce queira," (ay.).

Nao possivel, np entanto, identificar a oposiO.o, que

ai existe, como temporal, uma vez que ambas as formas podem-se

referir a futuio (como se ye, também, por outros exemplos).

3.2. 0 Preterito Perfeito pode também nao se referir ao preté-

rito e freqUentemente refere-se a fatos reoem-terminados

(passado prOximo):

"Amanha, a essas horas, ela ji (ay.).
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"t1e mudou a velocidade agora." V 28 4

"t1e viajou hoje." .III 175.

"ale j comegou a parar outra cadeira." III 174.

"Chegou agorinha mesmo, neste minuto." (ay.).

Como o Presente, o Preterito Imperfeito do Indicativo po

de-se referir a um fato futuro, mas em re1aqao ao momento pas-

sado (Futuro do Pret6rito):

"Nos dois primeiros meses estudei de manhi: depois eu

queria conseguir com F. pris, trabalhar s6 meio.expedi-

ente, entao eu fazia as oito horas, mesmo que fame um

pouquinho 1 noite, nao tinha, problemap mas eu prefe-

ria estudar de mania." IV 21.

"Quando estourou gsse negócio, que g1e soube que nao

vinha Vac) cedo aqui..." III 176.

"Enao OtimO, porque assim eu levava mais tempo e gra-

vava mais coisa." VII 6.

"Mas entao voca no tinha que pegar, por exemplo, fa-

la de outros lugares...?" VII 1.

"Tudo gle tinha que fazer ontem, porque se dOixasse

pri hoje, juntava o servi4o de ontem, complicava mais

III 25.
%-

0 Pretérito Im erfeito do Sub untivo pode referir-se tam

bem a fatos que au) se situam prbpriamente no tempo:

"Se gravador a gente pudesse, carregar no b8lso.i." /

31.

"Ah, se su npegasse essa gravagio..." VI/ 4.

"Se elesponseguissem,consertar, depois de desoonser-

4.-

1,
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tar..." IV 26.

"A nao ser que f8sse se o gravador estivesse escondi-

do, sem eu saber, talvez saisse melhor," I 26.

3.3. Em meio a t8da essa complexidade, temos, porem, um fato

categOrico: nao podemos usar Presentes e Futuros para in-

dicar passado12. A selegao de formas o confirma, pois nao pode

mos dizer: "Fago isso ontem", "... que eu faga isso ontem", "Se

eu fizer isso ontem" (podemos substituir ontem por qualquer ou

tra expressao de passado: antigamente, hfi muitO tempo, etc.).

A as formas do Preterito, como vimos, podem nao se refe

rir sempre a passado.

Temos, assim, uma oposigao temporal entre formas verbais

que nao se referem ao passado e formas que se referem, asica-

mente, ao passado, embora possam, Xs vezes, neutralizar-se em

relagao a tenpo. Sennao podemos dividir esquemXticamentees for

mas verbais em presente, passado e futuro, nem,estabelecembum

ponto divisOrio para o momento em que se fala, dividi-las emgn

teriores e posteriores a esse momento (porque o Presente o in.

clui, ultrapassabdo-o), podemos classificfi-las da seguinte ma-

neira:

1) formas,que se referem ao passadot Passado

2) formas que nio se referem ao passado: NiomPassado.13

Os exemplos que se'seguem foram selecionados a fim de e-

videnciar o contraste temporal em oragOes de estrutura semelhan

te:

1) Passado:
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Pt. P. "No meu tempo de Diretório Academioo deu b814

mas foi menos grave." I 176.

"Cheguei 1, vi aquela planicie, me senti s6-

zinha..." II 8.

"F. gozou l. beqa, a histOria ale." II 13.

"EM que rua voce morou?" III 10.

"Eu gostei menos de outra peqa que clau vi."

I 125.

"No fim sairam sem nada, puseram tudo no llu-

gar." IV 19.

"Minha mae desde que casou-se, ela segue essa

religiao." III 10.

Pt. I. me sentia mal, isolada, sbzinha." II 7.

"Nem eu nem F. suporttivamos a comida." II 14.

"A gente encontrava muito carro no caminho."

VII 7.

"Quando ele comegava a falar, ninguem presta-

va atenqao." II 13.

,"Depois, quando o carro ,parava, vinha aquele

enxame de asca." VII 7.

"Naquele tempo essa turma era sopa." I 128.

e tOda vez que a gente gueria rir, era sio

ouvir aquilo." rv 27.

Pt. S. "... e pediu que gle tomasse conta dela." III

23.

"Ai F.,respondeu que desse o resto do nome."

VII 14.
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"Ofereceu me levar onde eu quisesse." VII 9.

"Tudo gle tinha que fazer ontem, porquese dei.

xasse, se juntasse, se deixasse pri hoje, jun-,

tava o serviqo de hoje, complicava mats..." DI

P4.

"Depois podia ser que nao desse certo." III

98.

2) Nao-Passado:

P. I. "Todo Diret6rio Academico di bOlo." I 172.

mas a gente sbzinha, longe de tudo, a gen

tiaose sente mal 1 beqa." II 8.

"Coitado do F.1 Todo mundo gozaj" ITU 6.

mora aqui, trabalha." IV 60.

"EU gosto mais de um cinema." III 25.

"No fim, entao, eu fico na maior moleza." I 144.

e *a gente tem treinamento fonetico desde

que entra na Universidade, entende?" VI 9.

"Anis, quando a.gente vg'o Rio Grande do Sul

do alto do aviao..." 11 5.

"As vezes eu finjo que estou assim distraida."

1 27.

P. S. "21e falou... que nao grave coisa que os matzos

nao ,possam ouvir." 1155.

"Vou falar ooisa que se aproveite." I 1.

"vat ter gente quelaus." Iv 17.

porque P. talvez oontrole a situagao." 11

2.
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"A nao ser que a N. tenha alguma segurança."

III 151.

"Nao tem problema, que nao saia bastante natu

ral." V 1.

"Hoje, que eu tenho nectessidade que saia o

mais fiel possiyel..." V 4.

"Pode ser que a Universidade nao feche." III

198.

F. S. "Se nao ficar boa, nOs gravamos outra." IV26.

"Pior se aquilo lfi fechar, tfi todouAluddo na

rua." III 121.

"Ano que vem, se eu conseguir passar no concur

so... eu s6 you trabalhar meio expediente."

IV 22.

Piths resolvemos casar em Janeiro, se Deus sua

ser." V 12.
1110111111111

11 mas quando ,comegarem, as aulas, eu tenho

que estar cuidando." VI 16.

"0 oaso.fi se eles aceitarem minha comida."

114.

"E se perder tudo, hem?" III 161.

3.4. Neutralizagao. Ha neutralizaqao da distingao temporal:

1) No Preterito Imperfeito do Indicativo, quando indica

cleselo:

"Euiqueria falar no passado, agora." I 160.

"Eu tinha vontade de ver tambfim o candomblfi."
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"(vO) cgs podiam contar era a viagem que (vo)

cgs fizeram Bahia." VII 6.

"Bom dela gravar era aquelas meninas que fize.

ram a colcha." III 6.

"EU (es)tava com vontade de cortar o meu (cabe

lo), agora." V 21.

2) No Preterito Imperfeito do Subjuntivo, quandoindica pu

ramente um desejo ou uma hipOtese (modo), independente

mente de tempo:

"Ah, se eu pegasse essa grava00" VII 4.

a nao ser que fOsse se o gravador estives-

se escondido, sem eu saber, talvez saisse me-

lhor." I 26.

"Se gravador a gente pudesse carregar no b81-
. .

so..." I 31.

"Se gles conseguissem consertar, depois de des

consertar..." IV 26.

3tNo Preterito Perfeito do Indicativo, quando indica pu-

ramente o aspecto da agao:

"Sabe como e, aluna de oolégio.de freira,

lou que aomunista se apavoral" I 211.

"Amanha, a essas horas, ela jit foil" (ay.)

4 ,Aspecto,

Se oomparamos as formas verbals que 000rrem nos seguintes

riodos, notamos al uma difeenqa aspectual, isto "da maneift

ra de ser da agRo" 14 0
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11 mas nao se ouviu quase nada, o que se ouvia era ba-

rulho de pratos." VII.3.

"No semestre que eu trabalhei, ela nao ia, nao." I 152.

"Quando eu o conheci, ele freqUentava muito a Missa."

III 57.

"Me sentia mal, isolada, sbzinha ( Cheguei 1, vi a

quela planicie, me senti sbzinha." II 8.

"Mas F. sempre trabalhou corn F." IV 137.

"Eu ia sempre h Igreja, era sempre vista," III 37.

"Voce também trabalhowno DiretOrio Academico?" I 179.

"Ela tinha um amigo que trabalhava 1A." I 116.

Vemos, ai, clatamente, diferenga entre uma agao que se

prolonga no tempo, "ouvia," "ia," "freqUentava," "sentia,"tra

oa1hatm," e uma agar) que se realizou num periodo de tempo mais

determinado, nao prolongado "ouviu", "trabalhei", "conheci"

"cheguei", "vi"; "senti", "trabalhou".

primeira forma como durativa, a segunda

Podemos identificar a

como nao-durattva. 15

Costuma-se considerar que a primeira.indica uma agao inacabada

e a segunda, uma agao acabada. Pala cOmparagao cornasoutras for-

mas verbais, preferimow,aqui outra maneira de considerA-1as, a

fim de englobar tadas numa significagao sO, o que ficarA mais

c1aro em seguida,

4,1, Comparamos, agora, &forma que chamamos de pro1ongada, du

rativa (Pretérito Imperfeito), com exemplos do Presentedb

Indicativo:
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"Quando ele comeRava a falar, ninguem prestaya atengao."

II 13.

"Quando rebenta a fita, que eles emendam, a gente nem sen-

te a difereno." VII 5.

11 a gente sbzinha, longe de tudo, a gente se sente mal

X bega." II 8.

"Me sentia mall isolada, sbzinha..." ,II 8.

"E eada vez que a gente ia pis& escola, a gente encontraya

tanto..." VII 9.

"Eu you quase todos os domingos." III 55.

Podemos verificar por estes exemplos, como pelos da sec-

qao precedente (3,3), o sentido nao simplesmente durativo do

Presente do Indicativo, mas tambem habitual, de coisas costu -

meirai; Xs vezes freqUentativo, que encontramos tambem no Prete

rito Imperfeito.

Em confronto com o Preterito Perfeito notamos melhor esse

aspecto:

"opai4 mineiro, mas &ft muitos-anos que mora em Goias."

VII 6.

"EM que rua,voce morou?" III 10.

e a gente tem treinamento fonetico desde que entm na

Universidade..." VI 9.

"Minha maefiesde que casou-se ela legal essa religilo."

III 10.

"Mas tem muita coisa que ettmja esorevo bem rfipido." I 27.
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gravei no D.A. da Escola." VII 2.

"Do tamanho que gle estfi jfi nits dfi mais o que eu quero."

la 21.

"Jfi fiz bastante coisa." I 149.

4.2. A "seleOlo de formas" confirma gste fato, pois Pretrito

Imperfeito e Presente do Indicativo ocorrem mais freqUen

temente com expressOes indicadoras de freqUencia e hfibito: "ea

da vez que", "todeAtua", "IxelltazesUiL;"yolta e meia".

Algumas expressOes, mesmo, difIcilmente ocorrem corn o Pre

terito Perfeito;

vgzes eu finjo,que estou, assim distraida."

27.

"Voltae,meia eu falo uma coisa, ai paro." I 37.

"Todo ano muda o secretfirio, segundo me informaram." IV

16.

"T6da vez que a gente queria rir, era s6 ouvir aquilo."

Iv 27.

Da mesma maneira, ao se encontra, no "corpus", Presente

ou Pretérito Imperfeito com expressOes com as seguintes

mitam a freqUencia):

"Voce jfi ouviu alguma vez?" I 122.

1118 anos queeNtqualisdondltlp,eu fui ao cinema uma vezs6."

III 19.

"Na-hora que eu tava cruzando com-o cam nhao, passou em

cima do porco." vII 7.

"Na,hora que gle,entrou,no ortio, ii6s ligamos." IV 26.

"22e mudou a velocidade sgora." V 28.
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"Ah, eu fui ao teatro, nessas ferias." I 51.

"Hoje JA comegou a parar outra cadeira." III 160.

Com expressOes que precisam um periodo de tempo mais mar

cado, podemos verificar tambem esta distingao entre o Preteri-

to Perfeito e o Presente:

nan Janeiro t1e viajou pra 16.." (ay.)

de tarde nOs fomos ver, aprender o caminho." II 10.

"S6 no verao, no inverno nao se pode fazer." I 105.

porque ks 7,horas a gente trabalha muitomais,vviu?"

1157.

Quando temos expressOes de tempo determinado com o Prete

rito Perfeito, sabemos que se trata de um periodo de tempo de-

finido: um determinado janeiro, o deste ano, que passou (prOxi

mo passado); "de tarde", uma tarde de um dia determinado.

JA se usamos expressOes destas com o Presente ou Imper-
ONE..

nao hA essa determinagao, trata-se de "verao" em geral,

de "7 horas" de qualquer dia. Isto acontece porque estas for-

mas nao se restringem a um periodo de tempo definido, elas fo-

gem a qualquer pontua1idade.
16

Podemos descrever grkficamente a significagao aspectual

de Presente e Preterito Imperfeitotcomouma linha, da qual nao

se precisa o ponto em que comega ou em que termina.17 JA o Pre

terito Perfeito, cuja significagao pode ser descrita como mais

pontual, definimos, em oposiqao kquelas, como ao.linear.

4.3. 0 Presente do subjuntivo identifica-se com o do Indicati

vo na significaqao linear.
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"Qualquer pessoa que tome parte em qualquer coisa qup pos

sa faier... estA, implicado, no é?. I 194.

II 9.. eu tenho quem me de." IV 125.

"Se a pessoa nao tem necessidade que a gravagao sea fi-

el..." I 26.

"Pena que o pano seja tat) horroroso." I 17.

"Aqui em Brasilia tem.edificio particular, que a pessoa

possa alugar?" IV 89.

"A riao ser que N. tenha alguma seguranga..." III 198.

"A gente tem que estudar, mesmo que nao queira." I 47.

"Israo tem problema que 110 saia bastante natural." V 1.

"Wu falar coisa que se aproveite." I 1.

ibk

0 Futuro e o Preterito do Subjuntivo opOem.se hs formas

lineares. Nao encerram sentido durativo, nem habitual, mas re-

ferem-se, mais precisamente, a um periodo de tempo determina-

do:

"E se a gente conseguisse ir hs 7 horas, hem?" I 155.

"Nao teve uma vez que aquela e1eiqo ffisse certa." 1215.

"Nem que a gente f8sse hs47 horas, ficassell atemais tar

de e viesse mais cedo." I 156.

"Se eu voltar, quero ir prfi (Igreja) Batista." IV 33.

"0 caso se eles aceitarem minha comida." I 144.

'11Se glee vier aqui, ele vai direto prfaquele navio." III

166.

....mas quando comegarem, as aulas eu tenho que estar
,

cuidando..." VII 16.
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uAno que vem, se eu conseguir passar no concurso...0

22.

am*.

Comparando.se estas duas filtimas formas verbais comae li

neares, inclusive oPresente do Subjuntivo, vs-se que encerram,

em si mesmas, referencia a um fato que se pode reazar,nao num

periodo prolongado de tempo, mas num periodo determinado, qual

quer que ele seja. Quando digo, por exemplo, "se.a gente fOsse

Xs 7 horasu determino, limito o periodo de tempo, ema acao se,

restringe -esteyeriOdo. JA em "Xs 7 horas a gente trabalha

muito mais", a agao pode-se repetir, pabitual.

Tambem no exemplo: Amanha, se eu ficar desempregada, prfi

mim nao faz falta, porque eu tenhocgom me de", o Futuro do Sub

juntivo indica um fato que se pode realizar num beriodo deter-

minado, nao prolongado, enquanto o Presente do Subjuntivo indi

ca o que se prolonga, o que se estende no tempo. H. ainda um

exemplo do Pretérito Perfeito que ilustra bem a sua ligagao as

pectual com o Futuro do Subjuntivo: uSabe como é, aluna de co.

légio de freira, falou que é comunista se- apavora." (I 211)

SubstitUindo ufaloe por use falaru temos o mesmo efeito, quan

to ao aspecto verbal.

4.4. Neutralizagao. HA neutralizagao aspectualt

1) Nas formas lineares do Indicativo, quando Ligadas a ex

pressOes de tempo futuro:

"Amanha/eu ,passo na sua casa.0 (ave)

"EM outubro (pAccimo) nio faz dois anos, nao 46?" 1.134

"Quando estourou tsse neg6cio, que ele soube que nao
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vinhatao.cedo aqui..." I 176.

2) No Presente do Indicative, usado em narrativas de fa-

tos passados (Presente,HistOrico) quando substitui o

Preterito Perfeito:18

"0 artista it americano e eles puxam os olhos delesviu?

Mas fizeram de prop6sito, malluilaram ke de uma manaira

tal que... parecesse japonts)" I 84.

"Saiu tudo na gravagao. Um ,dia F. pega a gravagao Pr

ouvir, sabe?" VII 4.

Ficamos, em resumo, cora o seguinte quadro geral de4 o-

posiOescategensioas, em que as formas se agrupam duas a duas,

em pdlos negativos e positivos: de um lado, grupos de formasd

que se afirma alguma coisa, de outro, ,grupos de formas de que

se nega alguma coisa.

-Linear- Nap-linear

.. 4 -,PWW1q. 49.'%04§0,440: -gasq0.40." 114Pd'!pa§safdq.

Indicativo .

lavava lavo lavei

(irreal)
, ., , 4.

Subjuntivo

% lave

, 4 i4-

lavasse lavar
.

t .i 1^

QUADRO 12 - SISTEMA DE CATEGORIAS VERB=

5. Formas.nominais

As formas nominais formam um sistema 4 parte pois, ou nao

apresentam morfema de pessoamnfimero (GerAndio c Partioipio Pas
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sado), ou o apresentam facultativamente, condicionada sua ocor

rencia a fatclres sintfiticos (Infinito)19. Gerfindio e Particigo

Passado apresentam neutralizaqZo das categorias de modo e tem-

po, e se opBem entre si por diferenqa aspectual: Gerfindio

near e Participio Passado, nac-linear. 0 Infinito apresentareu

tralizaqao de modo, tempo e aspecto20.

Linear Nao-Linear Neutro

lavando lavado lavar

QUADRO 13 - FORMAS NOMINAIS

1. 0erfindio - linear:

"EU fiquei 1, morando corn minha irma casada."

"A gente perde muito tempo fazendo.as coisas." I 133.

"Demoro um tempao redigindo." I 145.

que tinha gente batendo." II 17.

2. Participio Passado - nao-1inear:

-"Eu fiquei imprestkati,g!." VII 14.

"EU estou interessada nao no que voce estfifhlando, mas

em como'voce fala." IV 26.

"Ontem ate nOs (es)tivamos comentando a respeito; mas

(es)tfi todo mundo sobressaltado, nil() 6?" IV 196.

"Tem muito funcionfirio que veio,requisitado, nao

IV 116.

3. Infinito - neutro
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"Muitos deles nao vao entregar, apesar de terem.a te.

se pronta." IV 18..

"No aeroporto, deram aquele disco pr 1e guardar." Iv 19.

"Demora um tempao at6 virem os filmes da Rtiopa." I 996

"Prfi conseguirem se eleger, fazem qualquer coisa." I

239.

n queriam fazer uma associagao, mas s6 prfi conse-

guir trampolim." II 13.

titles fazem tanta qUestao de driar universidades..."

IV 17.
1

6° agE11192022-aattaaaLla

As alternancias de tema que estudamos no capitulo anterior

(v. III, 2.) distribuem-se, como vimos, em tres grupos de for-

mas verbais.

1) Grupo do Presente que inclui Presente do Subjuntivo

e P1 do Presente do Indicativo;

2) Grupo do Imperfeito que inclui as outras pessoas do

Presente do Indicativo, o Pret6ritolmperfeito, o In-

finito-e o Gerlandio;

3) Grupo do Perfeito que incluioPreterito Perfeito, 0.

Plieterito do Subjuntivo e 0 Futuro do Subjuntivo,

Segundo Nida,ftrpheme alternants whose distribution iis

not phonologically definable okhibit submmorphemic differences

of meaning ) If it is true that selection, of forms contri

butes a factor of meaning, then the different selection (i.e.

distribution) of allomorphs implies that they have different



meanings." (1963, 265).

Partindo deste principio, analisaremos mais profundamen-

te estes grupos morfolOgicos.

6.1. Grupo do Presente

Notamos, inicialmente, dois fatos importantes, em re1agao

a este grupo:

a) as alternancias se verificam na P1 do Presente do Indi

cativo e em todo o Presente do Subjuntivo;

b) apenas os verbos que nao sacs da 1:1 conjugaqao.(com ex-

cegao de estar) apresentam estas alternancias.

As alternancias, como vimos, podem ser vockicas e, tam- I

bem, consonanticas.

6.1.1. Alternancias Vocfilicas

Todos Os verbos da a e 3t conjugagao corn vogal da raiz

media aberta (seguida de consoante) tem um alomorfe de tema pa

ra o Grupo do Presente com vogal mais fechada: media fechadapa

ra.a 2 conjugagao (e,o), a1ta fechada para a 3toonjugagio

(v. capitulo MA 2.1.1.).

Analisemos as re1mBes deste fato com outros;

1) Os verboi nao ttm a1ternancia de tema apresentam

peutralizagao da distinqao entre 1, 2t e 3t conjuga-

qao na P1 do Presente do Indicativo:

,1it conj.. 2' conj. ,3111 conj.,

Ilamol Ilvedol Ilpartol
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No Presente do Subjuntivo a distingao, que se faz,eptao,

apenas entre a 31 conjugagao e as outras duas, se realiza atra

ves do morfema cumulativo:

?

11' conj.

-e- (lame)

2 e 31. conj.

-a- ('veda,tparta)

De todos os verbos da 1 conjugaggo que examinamossre

gulares ou irregulares, apenas conseguimos alistar se

te com vogal da raiz media fechada (excetuados aque-

les cuja vogal da raiz seguida de consoante nasal ,

pois fonemicamente impossivel ocorrer media aberta

diante de consoante nasal, neste dialetodelkmitugues).

Note-se que na l conjugagao e, sabidamente, onde se

encontra maior nfimero de verbos a classe mais aber

ta de verbos).

sao gles (todos antecedidos ou seguidos de consoante

palatal):

chegar

beijar

desejar

queixar

eheirar

deixar

aconselhar

P1

106egol

IlbeIol

Idelzetol

Ilketol

Ilterol

IldeIol

lakiPselyol

P2

Illegal

Ilbetal

ide'zeIal

Isketal

laalselyal

"Iltegel

IlbeIej

Idelzael

IlkeIel

lidael

lakOlselyel
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A maioria dos verbos da lf Conjugaqao com sma1 da raiz.

media tam essa vogal abertas como nos exemplos:

P1 P2

invejar

fechar Pfegol Pfeial

esperar lieperol lizIperal

levar Illevol Illeval

jogar IlIogol ItIagal

estourar lizIt3rol liet3ral

dourar Ildorol Ildoral

P.S.,.

Iffebel

lizIperel

'slave'

l'Iogel

lietoref

Ildore121

HA, portantos uma predominancia quase absolutasra lf con

jugagaos de vogal media aberta na P1 do Presente do Indicativo

e no Presente do Subjuntivo.

A contraparte deste fato que nao se encontra verbo da

2' ou 3 corljugagao (regular) com vo al media. aberta no Gruu.

dO Presente. HA tambem uma predomiriancias nos verbos da 2t coa

jugagao, de vogal media fechada (eso) no Grupo do Presentes es

na conjugagao, predominancia das vogais altas (isu)s nao se

encontrando verbos com vogais medias.(eses 002),

Temoss pot issos a seguinte distribuigao t:as formaS

prupo do Presente pelas oonjugaqBes:

it conj., 2e-COnje

Illevol IllEvel

l'Iogel

Ildevol Ildeval

Issofrol Ilsofral

Com o seguinte quadro de vogais:

. .

conj

l'siga1
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lf conj.

. E.

2f conj.
Oa.

11:_conj,

- -

u

Isto corresponde ao seguinte grau de fechamento (partin-

do do mais aberto):

11. conj. 22. conj. 3t conj.

1 2

A
A muito fAci1 notar agora, a relagao desta alternancia

com a distingio de conjuga9Bes (que se faz pela vogal temitic*

11. conj. 2f conj. 3' conj.
.

Vbgal temAtica .a. .e. 461-

1 2Grau de fechamento

Senos lembrarmos que o finico caso de neutralizaqaodadis

tit-4o entre as conjugagOes.6 'a P1 do Presente do Indicativo e

que no Presente do Subjuntivo a distinglio s6 se conservanomor

fema cumulativo, torna-se mais evidente a significagao que es-

ta alternancia-tem, de distinguir as conjugagOes.

Esta verdadeira "compensagito", que se verifical ai, da

neutralizagilo da oposig4o emtre as conjugagaes s6 funciona,

claro, para verbos que tam voa1 mdia na raiz, porque permane
t

ee a neutraliza* quando hi outras vogais, como em pioar, vi-

vex', ,agredir:

g con. 2f conj.
a". conj.,

Itpikol Ilvivol lalgridol
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6.1.2. Alternancias consonanticas

Os verbos da 212- e 31! conjugagOes.tem ainda outros meios

de distinguir-se da 1 (v. capitulo III, 2):

1) Verbos que tem uma consoante a,mais (palatal) no alo-

morfe de tema do Grupo do Presente:

G. Pr. P. I. P. S.

ler Iley-1 Illeyol Illeyal

sair Isay-1 Ilsayol Issayal

valer Ivaly-1 Ilvalyol I'valyal

ter Itey-1 Ifteyol Itteyal

por Ipty-1 IlOyol I !Am I

vir V071 Itveyol Isvgjeal

ver IveI-1 IlveIol I'vetal

caber Ikayb-1 Ilkaybol I'llaybal

saber Isayb-1 Itseyl Iltaybal

2) Verbos que tam consoante final diferente para o Grupo,

do itresene (hs vezes, tambem; alternancia vookica):

Gr. Pr. P1 P. S.

poder Ip3s-1 liposol Itposal

medir Imes71 Itmesol Nasal

pedir Ipes-1 l!Tesal

ouvir. Ilowsol Powsal

perder Iperk71 Ilperkol Pperkal

trazer= Itrag-1 Ittragol Ittragal

dizer Ildigol Ildigal
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fazer Ifas-1 Itfasol Itfasal

haver lei- 1 Iteyl ItaIal

estar lizteI.1 lizttol 1 iztteEal

0 verbo querer (irregular) faz o Presente do Subjuntivo

com vogal fechada, mas P1 conserva-se aberta: Ilkerol. Os ver

bos saber e haver apresentam a P1 diferente de todo o resto do

verbo.- 0 finico verbo da 11.1 conjugagao que apresenta o Presente

do Subjuntivo diferente 6 estar: iztteia, semelhante a haver e

ver.

6.1.3. Conclusao a respeito do Grupo do Presente

Considerando que estas alternancias morfolOgicas corres

pondem, exatamente, kqueles pontos em que se pode considermeha

ver uma "falha" no sistema, pois uma oposigao que se manifesta

claramente em outras formas verbais, no Grupo do Presenteouse

-neutraliza ou se representa por morfema cumulativo, concluimos

que os fatos confirmam o principio de Nida, de que hfi uma sig-

nificagao sub-morfemica nos alomorfes condicionados morfolOgi-

camente. Hfis nos olomorf,es do Grupo do Present,/ uma significa

gio submmorfamioa que oorresponde 1 distingio de conjugagaes :

esta alternancia funciona, subsidikriamente, distinguindo as

classes de verbose

6.2. Grupo do Perfeito

0 nfimero de verbos que.apresentam alomorfe distinto no Gru

po do Perfeito é pequeno, em relagio aos outros (embora sejam

todos verbos de grande freqUencia na fala). Esta irregularida-



de atinge, portanto, uma parcela pequena do sistema verbal.

6.2.1. Deve-se, porem, notar:

1) Nunca hA alternancia de tema entre os paradigmas do

Grupo do Perfeito. Verificamos queo Grupo do PerPei:

tO é um grupo coeso: sempre Preterito Perfeito do In

dicativo, Futuro e Preterito do Subjuntivo tgm o mes

mo alomorfe de tema (inclusive nos verbos an8malos).

2) Uma vogal telgtica especial ocorre emt8das as formas

do Grupo do Perfeito, e s6 nelas: 1- E-1.

3 o alomorfe do Grupo do Perfeito, nos verbos que o tem

distinto, distingue-se dos outros (tanto do Grupo do

Presente como do Grupo do Imperfeito),por ter sempre
S.

a vogal da raiz mais fechada. (v. III 2.2.3.B).

4) Acrescente-se o fato de ser a alternancia temAtica,

freqUentemente, a Unica diferenga "aberta" entre o

Preterito Perfeito e o Presente do Indicativo.

Vemos que esta alternancia temAtica tem como que umssen-

tido latente, que emerge em certas formas. A vogal que ocorre

corn o Grupo do Perfeito tambem partilha de seu sentido, pois,

na distiniZo entre o Futuro do Subjuntivo e o Infinito ela

que, junto cm a raiz, realiza a oposigao (v. III 2.2.3.).

Todos estes fatos nos levam a procurar algo .de comut a

este grupo, que o diferencia dos outros, particularizando-o.

6.2.2. 0 sentido sub-morf mioo desta alternanoia s6 pode ser
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mesmo que ela tem quando morfemico e pode ser determinadp, ve.

rificando-se a que (no plano do significado) corresponde a di.

ferenqa formal entre elas.

Quando opomos Ifatzemuzl a Ifitzemuzl, estamos distingAn

do formas que se opOem quanto a tempo e aspecto. Aftama Ifitze

muzl refere-se, como vimos, a uma aqao nao-linear, passada; a

outra, Ifatzemuzl, a uma aqao linear, nao-passada, Enquanto

Ifitzerl (em oposiqao a Ifatzer1) indica uma aqodatadaaLmpoti

to qualquer do tempo (tempo por vir, nao-passado), IfOzerl

neutra, nao indica nenhuma epoca ou aspecto da realizaqao. A

diferenqa comum entre estas formas s6 poderia, entao, ser atri

buida a aspecto, pois o tempo em Ifilumuzl corresponde a pas.

sado e em Ifitzerl a nao-passado, como vimos.

Para verificar o que tem de comum as formas do Grupo do

Perfeito que as outras nao tem, examinamos, nos dados do "cor.

pus", os usos de umas e de outras. Verfficamos, como tentamos

demonstrar no capitulo presente (secqao 4), que, o que separa o

Grupo do PerfeitockPreddA60.verdade, uma diferenqa de !spec.,

to: o Grupo do Perfeito.tem, em comum, o aspecto que chamamos

nao-linear, isto e, poder referir-se a um ponto mais preciso do

tempo, enquanto as outras formas, lineares, apresentam a aqao

no seu aspecto durativo.

Esta diferenqa aspectual expressa, nos verbos sem _a1-

ternancia, pelos.morfemas MTA, e nos verbos com alternanciapa

ra o Grupo do Perfeito, subsidiltriamente,.tambem, atravesde- al

ternancia de tema, que se torna morfemica quando.e a Unica dis

tinqao formal entre determinadas formas (redundante)22.
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Para ilustrar esta conclusao, um exempla do,verbo vir. A

forma usada na fala coloquial "tensa" Ilvimuzl para a P3 do

Presente do Indicativo, mas a que se usa comumente, na lingua

coloquial espontInea, Ivitsmuzi, identica 1 da P3 do Preteri

to Perfeito:

"Viemos aqui convidA-lo..." (ay.).

A explicagao para se preferir o uso de viemos parece ser:

1 . evitar a confusao com a P3 do Preterito Perfeito do

verbo ver: vimos;

2 - a P3 do Preterito Perfeito, nos verbos regulares,

dentifica-se cam a P3 do Presente do Indicativo (cf. lavamos).

Nada mais natural portanto, que se lance mao da forma do Pre-

terito Perfeito, quando se quer evitar confudio;

3 - a distingao aspectual entre*Presente do Indicativo e

Pretérito Perfeito (linear X riga-linear) neutraliza-se nestasi

tuagao: a) pela extensao do Presente para indicar fato futuro,

em que o aspecto linear desaparece. (v. secgao 4); b)pcmsle nu

ma oragao coma "Viemos aqui convidA-lo", embora se tratedecuma

situagaa presente, temos um resultado atual de uma agao passa-

da: viemos,e chegamos aqui (isto tamfAm próprio do sentlt) do

verbo vir).

Neste caso, podemos dizer que se neutraliza inteiramente

a distingao entre Presente e Ptetérito, ou melhor, entre Passa

do e Nao-Passado, ficando esta forma para indicar nadamaisque

um aspecto: resultado abual de uma agaa passada, um sincretis-

mo entre Presente e Perfeito, uma especieae "Presente Perman-

sive23.
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importante lembrar, tambem, como ji o fizemos, a lacuna

que flea, no quadro do Sistema Verbal, para "nao-passado, nio-

-linear".

APENDICE FORMAS MARGINAIS

Chamamos de marginais, aqui, certas formas da lingua li-
m,

terfiria que ocorrem esporkdicamente na lingua coloquial, para-
.

lelamente a outras mais freqUentes. ego elas o chamado Futuro

do Presente e o Futuro do Preterito.

1. Futuro do Presente. A rarissimo na fala. Além da ex-

pressZo estereotipada "ser& que", ocorre apenas um exemplo, no

corpus", de futuro simples (hi alguns outros exemplos na locu

glio verbal composta como ter):

"Seri que eu you?" I 126.

"Seri.que a gente nio arranja um empeago melhor?

116.

"serA que a gente ouve aqui no Brasil?" I 121.

"aert que essa que eu estou falandoeespontanee?"

8.

"21e provhvelmente sairi, poique..." IV 17.

"Onde teri ido parar o grampeador?" (ay.).

"De ode ter& surgido asse costume?" VI 27.
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Verificamos que todos os exemplos colhidos t$m em comum

o trap de diavida, de irrealidade. Consideramos esta forma uma

expressao meramente modal, marginal no sistema verbal. Mattoso

Camara, em 1956, assinala que o tempo futuro, para a asserggo

franca, se realiza essencialmente pela forma de Presente,ao re

gistrar a "intromissao da-dfivida, da mera potencialidade", na

ideia de futuro. Mais recentemente, afirma que, na lingua colo

quial,".., os futuros sao suprimidos pela extensao dos concei-

tos do Presente e Preterito Imperfeito..." (1960, XI, 5). Kaha

ne e Hutter tambem assinalam o desaparecimento do "futuro abso

luto", "for all practical purposes, at the colloquial speech

level of our informants." (1953, 21).

Por ser marginal no sistema, portanto, preferimos tratA.

.lo 1, parte. Em confronto com os outros morfemas, porem, pode-

mos segmentar 1-rfil como um sufixo verbal quef.indica "dfivida"

em relagao a um fato futuro, ocorrendo paralelamente a outras

formas modais.

Futuro do Preterito. Ocorre mais freqUentemente (8 e.

xemplos,-em cerca de 1.500 oraqBes) que a outra forma marginal

acima descrita, embora seja mais rara do que as descritas/como

do sistema flexional, prbpriamente:

"0 coordenador seria Fon Iv lire

"Eu rao iria almogar tao cedo."
,

"Se eu recebesse apartamento, prov4ve1mente casa0

na em novembro." III 76.

"Mas eu achava que, naquele momento, ele nio de-

c'`)
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veria estar em Guarapario" VII 15.
la

"Nesse caso, seria o burro, que atropelaria." IIEL

"Les disseram at6 que seria bom que morasseumfUn

cionArio 16." IT 15.

Paralelamente, ocorre, com maior freqUencia, o Pretérito
10.

Imperfeito (o que ja Said Ali indicava em sua Gramfitica Secun-

dfiria,-pg. 226), ou a forma perifrfistica composta de Pretkiito

Imperfeito do verbo ir mais o Infinito do verbo principal:

"Deveria... tinha que ser moga." IV 97.

entao eu ia casar em novembro. VI 17.

Neste primeiro exemplo, temos a substituigao, na prOpria

seqUencia da fala (depois de uma hesitaglio), dafbrma em 1-rial

pelo Preterito Imperfeito.

SO ocorre, esta forma, no singular, como se ve acima. Pe

la comparagao dos exemplos, .poderiamos segmentar um morfema

I-rial, cuja significagao geral parece ser modal, ligada ?Et ir-

regularidade
23

Refere-se, mais freqUentemente, a uma hipOtese,

estando relacionada com o Preterito do Subjuntivo. Kahanee Hut

ter classificam-na como "potencial" (v. 1953, 34).

3. Imperativo. Nao.hfi um morfema distinto para Imperati-

vo no Portugues coloquial. Temos uma extenao do uso do Presen

te do Indioativo:

"Pfira, por favorl" V 3..

"Mas olha, J o seminario j vai come4ar dandotre

balho..." I 150.
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"Olha, e1e est6 tomando conta..." IV. 24,

"Diz prA kes fazerem um cafe mais gostoso."(114).

"Me conta o que voce tem feito." III 1.

"t1e mudou a velocidade agora, ve se 6 possivel!"

VI 28,

Como di() hA um morfema de Imperativo, situa-seftwa do am

'bito deste traba1ho o estudo deste fato, que, a1ifis, 6 pouco

freqUente, Mattoso Camara, em 1960, j& ensinava: "Na,lingua eo

loquial do Portugues americano, usa-se, nas "ordene, o Presen

te geral e assim se e1imina o Imperativo," (cf. 1960, I, 6).
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NOTAS

1,- Para evidencia de oposigao entre os diversos morfemas, bas

taria a an61ise no nivel da palavra, pois, segundo Nida,

a contrast in an identical or immediate tactical envi

ronment cannot be controverted by complementation in non

identical or non immediate tactical environments." (1030

261). Achamos necessArio apresentar o gigo de oposiOes ca

teg6ricas exemplificado na oragao, pelo fato de v&rias ca-

tegorias se expressarem em um morfema s6, o que se mostra

mais nitidamente em contextosr:m4iores,

2 - tste esquema concorda corn o esbogado por Kahane e Hutter:

"there are two subclasses of the category.person in collo-

quial Portuguese: ,speaker and non-speaker." (1953, 39).

- Esta neutralizagao estende-se Morfologia, diferentemente

das outras deste cabitulo, onde generalizamos o termo neu-

tralizagao para abranger fenSmenos de nivel superior,emque

categorias claramente reconheciveis.em determinadas situa-

Oes, anulam-se, neutralizam-se, em outras. A generaltmcao

do termo baseia-se em Sidney Lamb (1964, 57-78).

4 - Modo, entendido como em Nida: "the psychologicalatmosphere

of an action as interpreted by the speaker: Indicative (or

declarative) indicating a more or less neutral, objective

attitude.(...). "Subjunctive, indicating some contingent .cha

racter of on action.° (1949, 168-9).

5 - Tambem dao preporideanbiaralocriterio sintfitico Kahane e

Hutter, que consideram 0 modo no Portugu'es coloquialdo Bra



129

sil "the linguistic expression of the relationship between

the action and another verb in the sentence." (1953, 29).

6 . Nesta linha geral de interpretagao estA Herculano de Carva

lho, considerando o "conjuntivo" como modo da irrealidadee

- da potencialidade, mas condicionado em multos casos(1960 -

- 1961, 129 ss.);

7 - Comparem-se: "Eu acho que eu me lembro dessa." II 11; "A-

credito que ela vai fechar," Iv 198. Para os dois filtimos

exemplos, cf. Said Ali, GramAtica SecundAria, 228.

8 - Cf. Said Ali, GramAtica Secundgria, 231.

9 . Cf. Bloomfield, "selection of forms contributesafactor,of

meaning" (1933, 145, cit. por Nida, 1963, 264).

10- Para futuro mais remoto, a forma mais usada e a locuqao for

mada do Presente do Indicativo do verbo ir mais o Infinito

do verbo principal, como: vai fechar, vai sair, etc.

11- Cf. Epiphanio Dias: "Querendo-se designar explIcitamente o

que se está dando no momento em que a pessoa fala, de modo

que nao haja confusao dom a designagao do que costuma awn-

teder, emprega-se a conjugaciao periphrastica, composta do

verbo estar com o participio presente.° (1954, 183).

12-Para Presente HistOrico, V. 4.4.

13- Esta divisao concorda, em linhas gerais, com a de Kahane e

Hutter: "Past" e "Non-past" (1953, 18-19).

14-Cf. Nida, 1949 167.

15- Said Ali apresenta como as duas principals funqBes, respec

tivamente, do Presente e do Imperfeito, exprimir aqiio du-

rativa e freqUentativa (of. Gramfitica Seoundfiria, 220,221).



130

Cf. tambem Angela Vaz Leao: o Preterito Perfeito, si

tuando a agao num momento preciso do passado4 opOe-se ao

imperfeito de tinha razao, que exprime a duragao do proo-

cesso, o fato nao momentaneo." (19614 76).

16 - Quando usamos Presente ou Preterito Imperfeito com expres

sCles temporais que limitam o tempo, como "hoje", "agora",

nessas ferias", temos sentido de futuro (v. 4.4.).

17 - Cf. Said Ali: "o Pret6rito Imperfeito nao determina o mo-

mento em que comega ou em que acaba a agao duradouraou re

petida. (e..) o Preterito Perfeito, pelo contrArio, refe-

re-sa aagado como tendo ocorrido em certo momento ou du-

rante um perfodo definido." (G. S. 221). ,

18 - Note-se a correlagao entre o Presente HistOrico e a celu-

la vazia para "nao-1inear" nao passadoi no quadrogeraldas

categorias verbais (v. quadro 12).

19 - Um estudo exaustivo do uso do Infinito nao estava nos li-

mites deste trabalho. 0 que parece evidente, porem, e que

gle pode ocorrer com morfemas de pessoa t6da vez quehAne

cessidade de clareza ou enfase. 0 que Said Ali indica em

seu estudo sabre "0 Infinito Pessoal", nas "Dificuldades

da Lingua Portuguesa" (1957, 72) parece inteiramente

do para o nosso material: em regra geral, o InfinitOv vem

flexionaddi.s quando tem sujeito-prOprio (v. quatro primei-

ros exemplos) e sem flexao quando tem o mesmo sujeito de

outro, i& flexionado antes dele,(v. tres Catimosecemplos).r"

20 - Cf. Mattoso Camara, 1960, XI4 9.

21 - Sousa da Silveira j anotara esta prodincia: "Nos infini-
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tivos estourar, roubar, afrouxar, dourar, o ditongo ou

muita vez pronunciado como 8 fechado Atono: estorar, ro-

bar, afroxar, dorar, e entao o povo tira desses infiniti-

vos as formas do indicativo est6re4 rOba, dOra, em lugar,

respectivamente de estourar, rouba, afrouxa, doura, e as-

sim procede por analogia com verbos como apavorarope faz

apavOra." (1960, 58-59).

22-- Esta alternancia foi considerada sub-morekica por ser ir

regular no sistema verbal: verifica-se num nfimero reduzi-

do de verbos; na maioria das formas verbais em queoeorre,

ela redundante, porque as distingOes se fazem atraves

do sistema flexional, regularmente; ela s6 se torna emi-

ea nas formas verbais em que, regularmente, hfi neutraliza-

saadas oposiOes categOricas e, entao, nao eorrespondaex

clusivamente a aspecto, mas tambem a modo e tempo.

23 - Vejam-ses alifis, consideragOes de Jespersen a respeito do

Perfeito: n... the perfect cannot be fitted into the sim

ple series, because besides the purely temporalelement it

contains the element of result. It is a present, but a

permansive present: It represents the presentstate as the

outcome of past events, and may therefore be called a re-

trospective variety of the present." (1957, 269).

24 - Cf. Mattoso Camara: "De qualquer maneiras o futuro do pre

terito nao escapa Its contip6ncias de expressaomodal, que

vimos estarem na esseneia da_categoria de futuro e podeser

lldimamente um tempo, ter gradagBes modais ou ser franca-

mente intemporal" (1956, 49). Um estudo mfarieLpantLfmaDdAdo
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destas formas (Futuro do Presente e Futuro do Preterito)

na lingua coloquial s6 seria, talvez, possivel, com mate-

rial especificamente colhido para gste fim, em virtude de

sua ocorrgncia rare..

..

1

,
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