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apresentação

A coletânea Língua portuguesa na Europa central: estudos e perspetivas, que agora se pu-
blica, reúne alguns dos trabalhos apresentados durante a IV edição das Jornadas de Lín-
gua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste. Este colóquio interna-
cional, pela primeira vez realizado na Faculdade de Letras da Universidade Carolina, 
em Praga, durante os dias 25, 26 e 27 de setembro de 2014, contou com a presença de 
41 especialistas internacionais nas áreas de língua portuguesa, pedagogia e didática  
de PLE/L2, e literaturas e culturas dos países da CPLP – Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa. As comunicações aqui contidas traduzem os resultados dos projetos 
de pesquisa realizados por professores e investigadores de 11 países, mas representam 
também a perceção e as experiências destes profissionais da língua portuguesa nos 
países onde desenvolvem a sua atividade.

Realizadas a cada dois anos, em regime de rotatividade, num país da Europa Cen-
tral, estas Jornadas são já um evento de referência no panorama da divulgação da língua 
portuguesa e das culturas que em Português se materializam, considerando a enor-
me variedade das suas representações. Todavia, não são apenas os debates inter pares 
e as reflexões aprofundadas sobre os temas em análise que motivam a presença dos 
especialistas: é também a possibilidade de conhecer a evolução da língua portuguesa 
em contextos diversificados, a oportunidade de criar parcerias e grupos de trabalho 
internacionais e o potencial de divulgação que enforma este tipo de eventos, enquanto 
dinâmicas de partilha científica além fronteiras.

Depois de Brno, Sófia e Budapeste, as IV Jornadas vieram consolidar a metodolo-
gia de trabalho adotada desde o início e que visa privilegiar o contacto de docentes 
e investigadores séniores com aqueles que agora se iniciam nestes campos do saber; 
o resultado é uma maior perceção do estado da arte, mas também uma dinâmica de 
aprendizagem fluida que se gera a par do debate científico entre todos os participantes.

Justamente por ter também este objetivo formativo, a quarta edição deste colóquio 
internacional abriu as suas portas com duas sessões plenárias, uma na área geral da 
linguística, apresentada pela Professora Doutora Fátima Oliveira, professora catedrá-
tica da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, outra na área geral da literatura, 
apresentada pela Professora Doutora Alva Teixeiro, professora auxiliar da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa.
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A presente obra encontra-se dividida em quatro capítulos: o primeiro acolhe as 
duas conferências plenárias a que acima nos referimos; o segundo capítulo engloba as 
comunicações relativas a “Literaturas e Estudos de Tradução”; o terceiro capítulo inclui 
as comunicações integradas nos grupos temáticos de “Estudos Culturais e Civilizacio-
nais” e de “Pedagogia e Didática”; o quarto e último grupo incorpora os trabalhos de 
“Linguística”. Cada comunicação reflete a visão livre e pessoal do seu autor ou autores.

Dadas as caraterísticas transversais de alguns dos contributos, houve, naturalmen-
te, dificuldades em proceder à sua adequada classificação. Isto aconteceu, nomeada-
mente, em estudos que tratam, simultaneamente, temas de literatura e didática, ou de 
literatura e cultura. Sempre que possível, a opção seguida foi a de respeitar o desejo do 
autor que acabaria por atribuir ao trabalho apresentado um caráter dominante mais 
voltado para um ou para outro grupo, aceitando-se esta classificação pessoal como base 
definitiva para a identificação temática do trabalho apresentado.

Esperamos que esta coletânea contribua para prolongar o debate iniciado duran-
te as IV Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste 
em torno das disciplinas que orbitam a língua portuguesa e do seu imenso potencial 
de preservação da memória coletiva, mas também do seu potencial técnico, comuni-
cativo, formativo, empreendedor e de intervenção geopolítica e social, na certeza de 
que tais disciplinas são hoje um recurso importantíssimo para quem se encontra ativo, 
num mundo em que 250 000 000 de pessoas possuem o Português como língua nativa 
e muitos outros a usam como língua de trabalho, de negócios, de recreio ou de afetos.

Joaquim Coelho Ramos1

1 Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.; Centro de Linguística da Universidade do Porto; Universidade 
Carolina de Praga.
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questões de semântica do tempo 
em português: relações temporais 
em frases simples e algumas frases 
complexas

Fátima Oliveira
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Centro de Linguística da Universidade do Porto2

Portugal

Resumo:
Neste texto analisam-se algumas questões temporais em frases completivas finitas no 
Indicativo e em frases temporais introduzidas por quando. O Tempo tem um papel re-
levante na interpretação das frases simples, permitindo a localização das situações em 
diferentes esferas temporais: presente, passado ou futuro. No entanto, quando se trata 
de frases complexas, as relações temporais que se podem estabelecer entre as frases 
revelam ainda uma maior variedade e complexidade, tendo em conta os tempos verbais 
que se podem combinar3.

Palavras-chave: tempo; frases complexas; relações temporais

Nas línguas românicas e em particular no português, os tempos gramaticais veiculam, 
de um modo geral, informações não só temporais como também aspetuais e, assim, de 
formas diversas, sobre a localização e também sobre o tipo de duração da predicação 
relativamente à entidade referenciada pelo sujeito da frase. Deste modo, se alguns tem-
pos verbais podem fazer apenas localização temporal de uma situação descrita por uma 
frase simples (o Rui saiu), já outros tempos verbais como seja o Presente do Indicativo, 
podem alterar o valor aspetual do predicado, transformando uma situação eventiva 
como fumar numa situação estativa habitual (o Rui fuma), sem haver de facto uma lo-
calização temporal. Mas as possibilidades de combinação de tempos verbais em frases 

2 CLUP é apoiado pela FCT, PEst-OE/LIN/UI0022/2014
3 Alguns aspetos do trabalho aqui apresentado foram desenvolvidos em colaboração com Purificação Silvano 

e Luís Filipe Cunha.
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complexas são restritas, dependendo de vários fatores entre os quais o tipo de frase 
complexa ou até a predicado que a seleciona.

A complexidade desta interação entre as informações temporais e aspetuais veicu-
ladas pelos tempos verbais justifica que em primeiro lugar se abordem algumas ques-
tões gerais sobre o tempo linguístico em frases simples e só numa segunda parte se 
abordem algumas questões relacionadas com as possibilidades combinatórias de alguns 
tempos em frases complexas como sejam algumas completivas e algumas temporais.

1. o tempo linguístico: algumas considerações

Em termos gerais, podemos dizer que o tempo linguístico serve para localizar no tem-
po cronológico as situações (eventos ou estados) expressas nas línguas em diferentes 
tipos de enunciados. Essa localização temporal é relativa ou ao tempo da enunciação 
(ou fala) e dizemos assim que se está perante uma relação dêitica, ou então é relativa 
a outro tempo marcado de diversas formas na frase ou em sequências de frases e nesse 
caso considera-se que a relação é anafórica. A forma mais comum de se marcar essa 
localização é através dos tempos verbais, mas também o pode ser através de advérbios 
ou expressões adverbiais de tempo e certas construções temporais.

Por outro lado, o tempo é também entendido como uma ordenação linear de unida-
des temporais orientada do passado em direção ao futuro e esta conceção tem como con-
sequência considerar-se que o tempo linguístico se articula em três domínios: passado, 
presente e futuro, permitindo falar de relações de anterioridade, simultaneidade ou 
posterioridade do tempo relativamente a um momento escolhido como o de referência.

O tempo linguístico envolve assim não só localização mas também orientação no 
eixo do tempo a que devemos ainda associar a noção de intervalo de tempo, concebido 
como um conjunto ordenado e linear de instantes ou de momentos, porque associamos 
ao tempo a dimensão de duração.

Por último, convém ter presente que o tempo é uma categoria gramatical que opera 
sobre predicações e o recurso às diferentes formas de o assinalar permite estabelecer 
relações entre unidades temporais que são predicações ou entre predicações e outros 
elementos linguísticos (antes de sair, o Rui telefonou à Ana) e extralinguísticos que com-
portam informação temporal, como seja, neste último caso, o tempo da enunciação.

Quanto à localização temporal das situações, como é relativa, há três momentos 
fundamentais a ter em conta4: o intervalo de tempo em que decorre a situação, o mo-
mento da enunciação e o ponto de perspetiva temporal (doravante PPT), entendido 
como o intervalo de tempo em que o falante se posiciona para descrever a situação que 
pretende representar, podendo ser tanto o momento da enunciação como outro inter-
valo de tempo. Vejam-se os seguintes exemplos:

4 Veja-se a este respeito, Reinchenbach, 1947, Kamp e Reyle, 1993, Oliveira, 2003, Oliveira, 2013, entre outros.



14

(1) A Ana almoçou com os amigos.
(2) O Pedro tinha saído quando a Rita telefonou.

Enquanto em (1) o tempo da situação é passado em relação ao momento da enun-
ciação e ao PPT, que coincide com o da enunciação, em (2) a interpretação temporal da 
frase matriz (o Pedro tinha saído) tem como PPT o tempo marcado pela frase temporal 
e esta é interpretada relativamente ao tempo da enunciação que coincide com o PPT, 
havendo, neste exemplo um momento de enunciação mas dois pontos de perspetiva 
temporal. Assim, no primeiro exemplo estamos perante um caso em que a relação tem-
poral é dêitica e no segundo exemplo verificamos que a interpretação temporal da frase 
matriz é anafórica, pois está dependente do tempo da frase temporal (quando a Rita 
telefonou).

As relações temporais envolvidas em frases simples e complexas ou numa sequên-
cia de frases estão geralmente associadas a relações de anterioridade, em que um in-
tervalo se situa antes de um outro (cf. (1) e (2)) e relações de posterioridade, em que 
um intervalo se situa depois de outro como em (3). Neste caso a situação é apresentada 
como posterior ao tempo da enunciação, que coincide com o PPT, mas em (4) o PPT da 
frase temporal coincide com o momento da enunciação e o PPT da frase matriz é mar-
cado pela frase temporal.

(3) A Ana vai dar aulas em Praga.
(4) Quando a Maria voltar da viagem, vamos fazer uma festa.

Por último, temos ainda os casos de sobreposição temporal que envolve três possi-
bilidades. Esta relação pode ser de inclusão, em que um dos intervalos se inclui noutro 
de maior extensão como em (5). Neste exemplo, espirrar está incluído no intervalo mais 
vasto de estar ao telefone.

(5) A Ana espirrou quando estava ao telefone.

Mas também há casos de sobreposição parcial, como em (6), em que um intervalo 
coincide parcialmente com outro, ou de sobreposição total em que os dois intervalos 
coincidem totalmente como em (7). Em (6) visitar o castelo sobrepõe-se parcialmente 
ao tempo de viver em Praga enquanto em (7) ler a notícia se sobrepõe totalmente a tomar 
o pequeno-almoço.

(6) Quando viveu em Praga, a Ana visitou o castelo.
(7) A Rita leu a notícia no jornal enquanto tomou o pequeno-almoço.

Como se pode ver por estes exemplos, as relações temporais em frases simples e em 
frases complexas são diferentes, havendo inclusivamente tempos verbais que dificil-
mente podem ocorrer em frases simples. Vejam-se os seguintes exemplos:
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(8) *A Ana tinha saído.
(9) *A Ana procurava um livro sobre fotografia.

Em ambos os casos as frases simples são agramaticais em virtude dos tempos ver-
bais utilizados, o Pretérito mais que Perfeito Composto e o Imperfeito. Estes tempos 
verbais necessitam, na maior parte das construções, de um outro tempo que lhes sir-
va de PPT diferente do momento da enunciação. Tal restrição aplica-se sempre ao 
Pretérito mais que Perfeito e na maior parte dos casos ao Imperfeito, podendo este 
último apenas ocorrer em frases simples com certos predicados estativos (o Rui era 
simpático) ou nos casos em que se opera uma mudança aspetual para estado habitual 
(a Maria fumava) (cf. Oliveira, 2004). No entanto, se estas frases forem parte de uma 
frase complexa, como em (10)–(13), verifica-se que não há problemas quanto à sua 
aceitabilidade.

(10) Quando o Pedro chegou a casa, a Ana tinha saído.
(11) A Rita disse que a Ana tinha saído.
(12) Quando entrei na biblioteca, a Ana procurava um livro sobre fotografia.
(13) A Rita disse que a Ana procurava um livro sobre fotografia.

Com efeito, em (10) e em (12), as situações representadas pelas frases principais 
têm como PPT os intervalos de tempo em que se localizam as situações das subordina-
das. Em (11) e em (13) a situação das frases subordinadas tem como PPT o intervalo de 
tempo em que se localiza a situação “A Rita disse”. Nos dois primeiros exemplos ((10)–
(11)), a situação a ‘Ana ter saído’ estabelece com o seu ponto de perspetiva temporal uma 
relação de anterioridade e nos dois últimos exemplos uma relação de sobreposição.

Podemos assim dizer que há tempos verbais que são tipicamente anafóricos na 
medida em que não são interpretáveis relativamente ao momento de enunciação mas 
a um outro tempo que será o seu PPT. No entanto, se uma estrutura sintática complexa 
viabiliza, como vimos, a ocorrência de certos tempos gramaticais, impõe também al-
gumas restrições no que diz respeito às combinações possíveis de tempos gramaticais 
e desencadeia outros problemas quanto à forma como interagem temporalmente as 
situações por ela representadas.

2. sequência de tempos em frases complexas

Dado que uma frase complexa é constituída por, pelo menos, duas predicações, ha-
verá assim, pelo menos duas situações que são marcadas temporalmente. Um dos casos 
a considerar é o das completivas de verbo finitas5. Estas frases podem ser selecionadas 

5 Como se sabe, as completivas podem ser selecionadas por verbos, nomes e adjetivos. As completivas podem ainda 
ser finitas e não finitas, isto é, apresentarem o verbo num tempo finito ou no Infinitivo.
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por verbos de natureza semântica diferente, o que acarreta consequências quanto às 
possibilidades combinatórias dos tempos verbais (cf. Silvano, 2002). No entanto, se 
utilizarmos um critério baseado na influência que esses verbos podem ter na locali-
zação temporal da situação descrita pela frase subordinada, é possível distinguir duas 
grandes classes: a classe dos verbos relativamente neutros e a classes dos verbos não 
neutros (cf. Silvano, 2002 e Cunha e Silvano, 2008). Do primeiro grupo fazem parte 
verbos como dizer, afirmar, considerar, jurar, entre outros, e do segundo grupo verbos 
como prometer, decidir e provar, entre outros. Vejamos em primeiro lugar os tempos 
verbais em completivas com verbos relativamente neutros:

(14) Rui disse que a Ana estava na faculdade.
(15) O Rui disse que a Ana ia escrever um livro.
(16) O Rui disse que a Ana tinha visto o filme.

Os exemplos anteriores mostram que o verbo dizer não determina a localização 
temporal da situação representada pela subordinada, na medida em que esta pode lo-
calizar-se no mesmo intervalo de tempo como em (14), no intervalo de tempo posterior 
como em (15) ou num intervalo de tempo anterior como em (16). Exemplos deste tipo 
encontram-se com facilidade num corpus como o cetempublico:

(17)  Foi o produtor francês que lhe falou da praia do Meco e que lhe disse que este era 
realmente o local de que precisava. par=ext934996-clt-97b-3

(18)  O major falou comigo, disse que me ia ajudar, mas depois pediu 100 mil dólares 
por um jogador de 30 anos. par=ext613714-des-94a-2

(19)  Bob Dole, líder dos republicanos no Senado, disse que não tinha visto suficientes 
cortes nos gastos […] par=ext893415-pol-93a-2

Contudo, se observarmos dados com verbos que pertencem ao segundo grupo, 
os não neutros, como prometer e provar, por exemplo, verificaremos que o papel que 
desempenham na localização temporal da situação da frase subordinada é diferente6.

(20) #A Ana prometeu que estava na Faculdade.
(21) A Ana prometeu que ia estudar mais.
(22) *A Ana prometeu que tinha feito os trabalhos de casa.
(23) Poirot provou que o mordomo estava na biblioteca.
(24) *Poirot provou que o mordomo vai assassinar o patrão.
(25) Poirot provou que o mordomo tinha assassinado o patrão.

Nas frases com o verbo prometer verifica-se que este só é compatível com situa-
ções na frase subordinada que sejam representadas como ocorrendo num intervalo 

6 O sinal ‘*’ associado a frases assinala que não são aceitáveis e o sinal ‘#’ assinala que são aceitáveis mas não têm 
a leitura relevante.
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de tempo posterior à situação que ele representa. Por isso, a representação de situa-
ções na subordinada como ocorrendo no mesmo intervalo de tempo (cf. (20)) ou num 
intervalo de tempo anterior (cf. (22)) à situação “a Ana prometer” geram resultados 
agramaticais.

Quanto aos exemplos com o verbo provar, este também determina a localização 
temporal das situações com as quais se combina, como se pode deduzir pela observação 
dos exemplos em (23)–(25). O verbo provar potencia uma leitura da situação da frase su-
bordinada preferencialmente localizada num intervalo de tempo anterior ao da situa-
ção “Poirot provou” (cf. (25)), podendo eventualmente ter uma leitura de sobreposição 
como em (23). Os exemplos seguintes mostram que se encontram casos semelhantes 
a (21) para o verbo prometer e semelhantes a (23) e (25) para o verbo provar.

(26)  Falando num almoço com elementos da imprensa que lhe perguntaram que ques-
tões abordaria o filme, ele apenas prometeu, meio a brincar, que ia “assustar 
muitos miúdos”. par=ext17505-clt-93b-2

(27)  Esta equipa provou que estava à altura par=ext534219-des-98a-1
(28)  Um inquérito feito em 1990 provou que a condenação se fizera com base em omis-

são de provas par=ext90756-soc-94a-3

2.1 mecanismos de ligação temporal das situações

Como observámos anteriormente, as completivas selecionadas por verbos relativa-
mente neutros admitem relações de anterioridade, simultaneidade e de posterioridade. 
No entanto, tais relações podem ser explicitadas por tempos verbais diferentes, o que 
acarreta implicações na caracterização temporal das situações e, em última instância, 
representam mecanismos diferentes de ligação temporal. Vejam-se os exemplos se-
guintes:

(29) a) A Ana disse que a Maria está em casa.
 b) A Ana disse que a Maria estava em casa.
(30) a) A Maria disse que comprou um carro novo.
 b) A Maria disse que tinha comprado um carro novo.
(31) a) A Ana disse que vai/irá à festa.
 b) A Ana disse que ia/iria à festa.

Em (29), a relação temporal entre as situações representadas pelas frases subordi-
nadas e a situação “A Ana disse” é de simultaneidade (ou de sobreposição), apesar de 
a situação em (29a) ser descrita no Presente e em (29b) no Imperfeito. Em (30), a situa-
ção “comprar um carro novo” estabelece em ambos os casos uma relação de anteriori-
dade com a situação “O Maria disse”, apesar de os tempos gramaticais diferentes, Pre-
térito Perfeito em (30a) e Pretérito-mais-que-Perfeito em (30b). Quanto a (31), a relação 
entre as duas situações é de posterioridade, embora os tempos gramaticais sejam uma 
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vez mais diferentes, pois em (31a.) é usado o Presente (com leitura de futuro) e o Futu-
ro e em (31b) o Imperfeito com leitura de futuro do passado e o Condicional (com uma 
leitura temporal).

Em todos os exemplos, a situação descrita pela frase matriz recebe a mesma carac-
terização temporal, ou seja, o PPT é o momento de enunciação e a situação estabelece 
com ele uma relação de anterioridade. No entanto, a caracterização temporal de cada 
uma das situações representadas pela oração subordinada apresenta caraterísticas 
distintas. Assim, Em (29a), a situação “está em casa” tem de selecionar como PPT um 
intervalo de tempo que inclua não só o momento de enunciação como o intervalo de 
tempo em que se localiza a situação “a Ana disse”. Se o PPT fosse apenas o momento de 
enunciação, o estado (estar em casa) iria sobrepor-se somente a esse intervalo de tempo, 
e não se verificaria no momento de enunciação original, ou seja, no intervalo de tempo 
em que a Ana proferiu aquele enunciado. Por outro lado, se o estado não se verificasse 
na altura em que a Ana o comunicou, a frase seria falsa. Deste modo, ao selecionarmos 
como PPT o momento de enunciação e o intervalo de tempo em que se localiza “a Ana 
disse”, podemos caracterizar a situação da frase subordinada como sobrepondo-se tem-
poralmente aos dois intervalos de tempos. Dados como os apresentados em (29a), em 
que uma situação estativa no Presente surge encaixada numa completiva seleciona-
da por um verbo no Pretérito Perfeito, são considerados na literatura como frases de 
duplo acesso por permitirem exatamente o acesso aos dois momentos de enunciação, 
o original e o do relato (cf. Oghiara (1996), Abusch (1997), Oliveira (1998) e.o.). No en-
tanto, em (29b) o intervalo de tempo a partir do qual nos posicionamos para interpretar 
a situação da subordinada é apenas o intervalo de tempo em que se localiza a situação 
“a Ana disse”. Neste caso, a relação temporal que se estabelece entre o estado “estar em 
casa” e o seu PPT, isto é, o intervalo de tempo em que ocorre a primeira situação, é de 
sobreposição.

Quanto às frases em (30a), a situação “comprou um carro novo” é perspetivada 
a partir do momento de enunciação, sendo a relação temporal entre a situação e o res-
petivo ponto de perspetiva temporal de anterioridade. Note-se que neste caso as duas 
frases estão no Pretérito Perfeito e têm como PPT o momento da enunciação, colocan-
do-se a questão, que será abordada mais à frente, de como analisar a intuição dos fa-
lantes quanto a uma situação ser anterior à outra. Mas em (30b), a situação “tinha com-
prado um carro novo” tem como PPT o intervalo de tempo em que se localiza a situação 
“A Maria disse”, e estabelece com ele uma relação de anterioridade.

Por fim, em (31a), a situação da subordinada tem como PPT o momento de enun-
ciação e localiza-se depois desse intervalo de tempo. Como a situação “a Ana disse” 
é anterior ao momento de enunciação, então podemos inferir que a relação temporal 
entre as duas situações é de posterioridade. Já em (31b), o uso do Imperfeito com leitura 
de futuro do passado ou do Condicional com uma leitura temporal indica que o PPT 
é o intervalo de tempo em que se localiza a situação “a Ana disse” e que a relação entre 
a subordinada e a frase matriz é de posterioridade daquela em relação a esta.

A confirmar que é possível encontrar frases com estas relações, vejam-se os se-
guintes exemplos retirados de um corpus:
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(32)  […] o diretor-geral da Função Pública, Higino Cardoso disse que a greve dos perto 
de 500 trabalhadores municipais é absolutamente legal. par=ext759355-pol-92b-1

(33)  No seu caso, disse há pouco que tinha uma relação diferente com a música... 
par=ext201035-clt-94b-2

(34)  Suwali disse que 22 edifícios e seis veículos ficaram destruídos na cidade de Pa-
repare. par=ext696364-soc-97b-2

(35)  Bob Dole, líder dos republicanos no Senado, disse que não tinha visto suficientes 
cortes nos gastos […] par=ext893415-pol-93a-2

(36)  Uma fonte consular disse que Lisboa estará representada pelo embaixador Antó-
nio Monteiro […] par=ext161802-pol-93a-1

(37)  […] Carlos Sanchez, ministro do Interior, disse que o programa vai prolongar-se 
até ao fim do ano, a uma média de 600 há. par=ext615108-soc-95a-1

(38)  O major falou comigo, disse que me ia ajudar, mas depois pediu 100 mil dólares 
por um jogador de 30 anos par=ext613714-des-94a-2

Partindo da análise das relações temporais que se estabelecem nestas frases, ten-
do em conta os tempos verbais, podemos observar regularidades que nos permitem 
distinguir dois mecanismos principais de ligação temporal entre situações: subordi-
nação temporal e criação de um novo domínio temporal (cf. Declerck (1991), Silvano 
(2002), Silvano (2011)). No primeiro, subordinação temporal, em frases completivas 
como as analisadas, o PPT da situação da subordinada é sempre o intervalo de tempo 
em que se localiza a situação da frase matriz, como se pode verificar em (29b), (30b) 
e (31b). Quando não há subordinação temporal, como se pode verificar nos exemplos 
(29a), (30a) e (31a), estamos perante a criação de um novo domínio temporal. Nestes 
exemplos, o PPT ou é o momento de enunciação ou um intervalo de tempo que inclui 
o momento de enunciação e o intervalo de tempo em que se localiza a situação “a Ana 
disse”.

2.2 relações temporais em frases com “quando”

As frases temporais introduzidas por quando podem adquirir diferentes valores7, mas 
abordaremos aqui apenas alguns casos em que as relações temporais são evidentes. Es-
tas estruturas diferem, em alguns aspetos, daquelas que observámos nas completivas, 
pois, de um modo geral, numa sequência do tipo “frase com quando + frase principal”, 
a frase introduzida por quando estabelece o tempo de localização para a frase principal 
(cf. (39)), o que acaba por condicionar as possibilidades de ocorrência dos tempos ver-
bais nestas construções. Como foi observado anteriormente, nas completivas em que 

7 Não serão abordados casos em que temos frases genéricas como em (i) ou uso de ‘quando’ com valor contrastivo 
como em (ii):

 (i)  É o sítio onde os pescadores se juntam a conversar, quando chegam do mar. par=ext617581-soc-93b-1
 (ii)  Mas “há um crescendo anual de produtores: no fim de 1996 eram 250, quando em 1992 eram 100”, diz Ana 

Soeiro. par=ext1430977-clt-97b-1
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há subordinação temporal é a frase matriz que constitui o PPT da subordinada. Veja-se 
o seguinte exemplo ilustrativo:

(39)  Eram exatamente 11h16 TMG quando o diretor de lançamento, Bob Sieck, infor-
mou os controladores da decisão par=ext362005-nd-91a-1

Uma das restrições relevantes nas construções com quando em análise é que as 
duas frases têm de pertencer à mesma Esfera Temporal, tal como o contraste de aceita-
bilidade pode comprovar nos seguintes exemplos:

(40) Quando o Rui entrou em casa, a Ana acendeu a luz.
(41) Quando o Rui entrou em casa, a Ana tinha acendido a luz.
(42) Quando concluíres o relatório, vamos ao cinema.
(43) *Quando o Rui entrou em casa, a Maria acende a luz.
(44) *Quando o Rui entrar em casa, a Maria acendeu a luz.

Os exemplos (40)–(42) são bem formados na medida em que os tempos verbais 
envolvidos pertencem todos à mesma esfera temporal quer do passado nos dois pri-
meiros casos, quer do futuro no terceiro, embora neste último exemplo, (42), surja 
o tempo verbal Presente na frase matriz que, no entanto, apresenta uma leitura obri-
gatória de futuro. Quanto às frases seguintes, (43)–(44), são semanticamente anóma-
las, pois combinam tempos gramaticais pertencentes a Esferas Temporais distintas: 
em (43) um tempo da Esfera do Passado combina-se com um tempo da Esfera do Pre-
sente e em (44) um tempo da Esfera do Futuro combina-se com um tempo da Esfera 
do Passado.

Uma outra restrição a ter em conta nas temporais introduzidas por quando são 
as características aspetuais das situações envolvidas, pois condicionam o  tipo de 
interpretação obtida, tal como se pode ver nos exemplos seguintes:

(45) Quando a avó esteve no hospital, a Ana visitou-a.
(46) Quando morou em Praga, a Ana conheceu o Jan.
(47) Quando abri a porta de casa, o meu cão ladrou.
(48) Quando o meu cão ladrou, abri a porta de casa.

No primeiro par de exemplos, em que quando introduz predicações estativas, a lei-
tura preferencial parece ser a de inclusão do evento da frase matriz no intervalo ocu-
pado pelo referido estado. Mas nos casos em que a temporal introduz eventos, como 
acontece em (47) e (48), a leitura de sucessividade parece ser preferencial.

Por fim, o nosso conhecimento do mundo parece ter alguma influência na forma 
como processamos a interpretação temporal das frases com quando. Conforme Moens 
e Steedman (1988) notaram, sequências envolvendo exatamente os mesmos tempos 
gramaticais podem apresentar leituras temporais distintas, pois podemos ter uma lei-
tura de posterioridade em (49), de sobreposição em (50) e de anterioridade em (51):
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