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Introdução

Assentados nos postulados teóricos da vertente fucionalista da tradução e do funcionalismo linguístico norte-americano, propomos neste
trabalho um olhar contrastivo entre o português brasileiro e o espanhol mexicano, no que diz respeito ao uso das duas formas do pretérito perfeito
do indicativo. Sob perspectivas distintas, a partir de recortes sincrônicos e diacrônicos, pesquisas como Oliveira (2007, 2010 e 2011) dedicam-se
à análise da complexa relação canté/he cantado na língua espanhola, concentrando-se, desse modo, na variação entre o pretérito perfeito simples
(PPS) e o pretérito perfeito composto (PPC) e/ou na trajetória de mudança desta última forma. A respeito da língua portuguesa, Barbosa (2003 e
2008), entre outros estudos, acompanha o processo de variação e mudança do pretérito perfeito composto no português do Brasil e no português
de Portugal. Com base nesses estudos, considerando as semelhanças e diferenças entre as formas do pretérito perfeito do indicativo nos dois
idiomas – em termos de frequência de uso e funcionalidade –, analisamos uma amostra sincrônica constituída da transcrição do material de áudio
da versão nacional do filme “Tropa de Elite” e da versão traduzida ao espanhol, em contexto mexicano. O objetivo é comparar a frequência do
PPS e do PPC nas versões de áudio original e traduzida, bem como observar a funcionalidade da forma mais complexa – o pretérito perfeito
composto, conforme apontam estudos linguísticos resenhados adiante, neste trabalho.

Fundamentados em resultados de pesquisas anteriores, conjeturamos a diferença na frequência de emprego do PPS e do PPC nas amostras
consideradas, constatando número elevado do perfeito composto na amostra traduzida, comparada à versão nacional. Como consequência da alta
recorrência, nossa segunda hipótese é que o PPC mexicano desempenhe funções não identificadas nas ocorrências do PPC brasileiro,
corroborando a polissemia amplamente discutida sobre o pretérito perfeito composto espanhol.

Tendo em vista o objetivo supracitado e as hipóteses aventadas, apresentamos, como etapa preliminar da pesquisa em andamento, o
presente artigo, que se organiza da seguinte maneira: na primeira seção, sinalizamos a base teórica de nosso estudo, vislumbrando uma interface
teórica entre o Funcionalismo praticado na Linguística e na Tradução – duas relevantes áreas dos estudos em Letras; na seção 2, propomos uma
revisão teórica sobre nosso objeto de estudo – a variação entre PPS e PPC, bem como a mudança e a multifuncionalidade da forma composta do
pretérito perfeito do indicativo; na seção 3, sintetizamos a metodologia da pesquisa, para, em seguida, orientarmos o olhar sobre os dados da
amostra, dedicando, desse modo, a seção 4 para apresentação dos resultados. Por fim, apresentamos as considerações finais, na qual sintetizamos
principais pontos teóricos e resultados a que chegamos nesta fase da investigação.
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1. A perspectiva funcionalista na Tradução e na Linguística

Dedicamos esta seção para um breve debate entre os estudos da Tradução e da Linguística, no que concerne à perspectiva funcionalista de
análise. Essa tentativa de interface, que propõe o diálogo entre duas vertentes da grande área de Letras, justifica-se, especialmente, pelas
seguintes razões: (i) o caráter da amostra considerada na análise do fenômeno linguístico de nosso interesse – material de áudio da versão
nacional e traduzida de um filme brasileiro; e (ii) o modelo funcionalista de análise a que nos propomos, com o interesse sobre o que há de mais
concreto no língua: a comunicação, a saber.

No que concerne à Tradução, o funcionalismo tem como preceito básico a “função (ou funções) inerente(s) aos textos e às traduções,
pressupondo-se que todo texto, traduzido ou não, apresenta um propósito específico, uma intenção sustentada na relação presumida entre
produtor e leitor(es) final” (Polchlopek et al. 2012: 26). A questão do propósito do texto, mencionado pelas autoras, parte de considerações de
uma das teorias de maior expressividade entre discussões do funcionalismo na tradução, a Skopostheorie – ou teoria do Skopos (Escopo), palavra
de origem grega que significa propósito – que, conforme explica Nord (2009: 214), foi apresentada por Vermeer e Reiss (1984). Posteriormente,
Nord (1991) discute e adapta essa teoria, propondo seu próprio modelo de análise textual, voltado à tradução.

Dessa forma, ao colocar-se em pauta que uma tradução deve considerar um propósito específico, isto é, uma função (ou funções)
determinada(s), também recebem maior atenção os agentes envolvidos nesse processo: emissor, tradutor (ou intérprete) e receptor (Nord 2009:
210). Além disso, Nord (2009: 213) destaca a questão de o comportamento verbal dos agentes ser condicionado por dimensões históricas e
culturais.

A teoria do Skopos, mencionada anteriormente, propõe que alguns aspectos devam ser considerados no processo tradutório, a saber:

i) Intenção e função: refere-se à perspectiva do emissor, que pretende que um determinado objetivo (propósito) seja alcançado com o texto,
e à perspectiva do receptor, que utiliza o texto para uma determinada função a partir de suas expectativas.

ii) Texto e coerência: refere-se à questão do texto traduzido fazer sentido dentro da cultura de chegada e para quem o recebe; para isso, o
tradutor seleciona os elementos que possam ser significativos e "funcionais" para o receptor – oferecendo-lhe, então, uma tradução
coerente.

iii) Cultura e culturalidade: refere-se a fenômenos culturais específicos de uma ou mais culturas. Os “culturemas”, como são denominados,
podem ou não ser parecidos em relação à forma e à função nas culturas envolvidas no processo tradutório.
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iv) Equivalência e adequação: refere-se à maneira como os signos são utilizados em situações culturais pelos agentes; nessa perspectiva, uma
tradução palavra-por-palavra não necessariamente garante equivalência textual. O que determina se um texto é equivalente ou “adequado”
é o escopo (propósito e funções comunicativas específicos) da tradução (Nord 2009: 215-217).

Importa destacar que esses aspectos postulados pela teoria do Skopos não se detêm à tradução de um texto sob a ótica da estrutura; senão,
sob a ótica da função textual. Melhor explicitando, considera-se o texto como um todo, o qual envolve a interdependência de fatores internos e
externos. Trazendo a discussão para os propósitos deste estudo – tratamento da relação forma/função no plano morfossintático –, é relevante
considerar a discussão referente ao aspecto em (iv): equivalência e adequação.

Como mencionado anteriormente, uma tradução do tipo palavra-por-palavra (ou seja, com equivalência léxica e sintática) não garante
equivalência textual, ou vice-e-versa. Sob o enfoque da teoria do Skopos, a equivalência é, na verdade, entendida como adequação, e é o Escopo
da tradução que determina a forma de equivalência exigida para que uma tradução seja considerada adequada, com vistas às funções
comunicativas presentes nos textos (Nord 2009: 217). Com o fim de exemplificar a discussão, apresentamos a seguinte ocorrência de nosso
corpus:

1 – Vai virar chiclete de caveira. A gente pulou esse Fábio. Eu já ouvi falar desse. É um capitão, né? Fábio Barbosa. (Corpus em análise. Texto-fonte)

2 – Va a acabar hecho una piltrafa. Y podemos tener alta a Fabio, ya he oído hablar de él. Es capitán ¿no? Fabio Barbosa. (Corpus em análise. Texto-traduzido)

Observa-se em (1) que a forma verbal em destaque, o pretérito perfeito simples (“ouvi”), é empregada em um contexto experiencial, leitura
gerada, especialmente, pela presença do complemento adverbial “já”: em algum momento, o enunciador vivenciou a situação expressa pelo verbo
em questão. Na tradução, ilustrada em (2), recupera-se esse contexto experiencial, com a combinação, no entanto, de “ya” + pretérito perfeito
composto (“he oído”). Em suma, observa-se que a função experiencial presente no texto-fonte é garantida no texto-traduzido, evidenciando a
adequação, por parte do tradutor, da forma, tendo em vista a função desta na situação comunicativa.

Haja vista nossa amostra de análise – o texto-fonte e o texto-traduzido do material de áudio do filme brasileiro “Tropa de Elite” –, verifica-
se a relevância de se assentar a investigação num modelo teórico da Tradução. Contudo, as leituras dessa área sinalizam interesses sobre o texto
como um todo, dificultando o recorte de um objeto pré-estabelecido. Desse modo, considerando o objeto de nosso estudo – relação entre forma e
função no plano morfossintático, mais especificamente o uso das formas simples e composta do pretérito perfeito do indicativo nos idiomas
português e espanhol –, é necessário recorrermos a uma fundamentação teórica no campo da Linguística. Dessa dupla perspectiva, decorre o
diálogo aqui proposto entre o Funcionalismo na Tradução – discutido anteriormente – e o Funcionalismo na Linguística – tema sobre o qual
discorremos a seguir.

O funcionalismo linguístico, sob a vertente norte-americana, tem como principal expoente o linguista Talmy Givón, cujos estudos levam
em consideração os condicionamentos discursivos, comprovando a motivação funcional das estruturas gramaticais (Givón 2012 [1979] e 1995).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2735



Sob essa abordagem teórica, a linguagem é concebida como um instrumento de interação social, cujas estruturas desempenham um papel
no discurso, já que são pressionadas por funções. Em outras palavras, a gramática não é arbitrária – pressuposto que coloca em evidência o
princípio da iconicidade: se uma forma surge na língua é para desempenhar uma função. Exemplificando parcialmente com nosso objeto de
estudo, o pretérito perfeito composto do indicativo é uma forma verbal inexistente no Latim, emergindo, em línguas românicas, a partir de um
processo de gramaticalização da construção <habere + particípio flexionado> – construção que, no latim, indicava resultado. Quando emerge em
línguas românicas como o espanhol, essa forma verbal desempenha determinada função, e, como mudança e variação estão sempre presentes, o
pretérito perfeito composto passa a coocorrer com novas formas, seguindo, por consequência, sua trajetória de mudança de modo a apresentar
novas funções1.

Nessa direção, cabe sintetizar os postulados de Givón (1995) que justificam nossa escolha por essa abordagem teórica:

 A linguagem é uma atividade sócio-cultural.
 A estrutura está a serviço da função cognitiva e comunicativa.
 A estrutura é maleável, motivada, e não-arbitrária.
 Mudança e variação estão sempre presentes.
 O sentido é dependente do contexto.
 Gramáticas são emergentes. (Givón 1995: 9)

Com base nesses postulados, constata-se a indissociabilidade entre estrutura e comunicação: a gramática está a serviço da comunicação e é
moldada a partir do discurso. Nesse sentido, é importante compreender o polissêmico termo “gramática”, no funcionalismo givoniano. Em seu
estudo de (1995), Talmy Givón concebe a gramática como uma interação complexa entre fatores cognitivos, sócio-culturais e comunicativos.
Sob esse prisma e em oposição aos preceitos da linguística formal chomskyana, é inconcebível a noção de uma gramática ideal e homogênea; já
que a gramática emerge e muda conforme as alterações nos parâmetros gramaticais, comunicativos e cognitivos (Givón 1995: 6-9)2. Decorre
dessa realidade, a ênfase do autor sobre a investigação do uso gramatical em seu habitat natural: as situações comunicativas.

1 A trajetória da gramaticalização do pretérito perfeito composto espanhol é discutida por Oliveira (2010), postulando – a partir de Said Ali (1964), Câmara Júnior (1970),
Harris (1982) e Squartini e Bertinetto (2000) – quatro estágios da mudança dessa forma verbal: (i) PPC de resultado; (ii) PPC como operador aspectual; (iii) PPC de notícias
recentes e (iv) PPC perfectivo.
2 Ainda sob essa perspectiva linguística, Moura Neves (2002: 163) aduz que a base das reflexões da gramática funcional é explicar os fenômenos linguísticos “em referência a
como a língua é usada, isto é, a como se obtém a comunicação com essa língua”.
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Direcionando a discussão a nosso objeto de interesse, importa ressaltar que, em termos givonianos, as línguas podem apresentar diferenças
consideráveis na maneira pela qual organizam ou modelam os domínios funcionais codificados pela gramática. Constata-se, no âmbito da
temporalidade, que o português e o espanhol, ainda que sejam idiomas de base comum – o latim –, podem codificar de modo diferente a
expressão de passado quando a situação expressa pelo verbo contempla o momento da fala.

3 – Cala a boca, que eu não terminei, não! (Corpus em análise. Texto-fonte)

4 – Cierra la boca, no he terminado. (Corpus em análise. Texto-traduzido)

Antecipando discussões da próxima seção, é usual o tratamento do pretérito perfeito composto espanhol como forma verbal que associa a
situação expressa pelo verbo com o presente da enunciação. A partir das ocorrências anteriores, verifica-se que essa função classicamente
definida como antepresente – a partir de Andrés Bello (1979 [1810]) –, indicando a atualidade da situação expressa pelo verbo, é codificada de
forma distinta, tendo em vista o português e o espanhol: enquanto o português parece não distinguir o passado remoto do antepresente,
empregando o pretérito perfeito simples (“terminei”, por exemplo) em ambos os contextos, a ocorrência em (4) sugere que a língua espanhola
codifica o passado recente a partir do emprego do pretérito perfeito composto (“he terminado”)3.

Diante do exposto aqui, parece-nos significativa a interface entre as duas abordagens funcionalistas da linguagem: à luz do Funcionalismo
norte-americano e do Funcionalismo na Tradução, dada a primazia à funcionalidade em detrimento da forma linguística a que se orienta o
trabalho aqui proposto. Na próxima seção, retomamos alguns estudos linguísticos dedicados à variação e mudança de nosso objeto de estudo, de
modo a elucidar algumas questões, antes que seja apresentada a análise das amostras consideradas.

2. As duas formas do pretérito perfeito do indicativo no português e no espanhol

Conforme mencionado, o pretérito perfeito composto do indicativo é um tempo verbal inexistente no Latim, surgindo nas línguas
românicas a partir de um processo de gramaticalização da construção latina <habere + particípio flexionado>. Inicialmente, o verbo latino habere
indicava noção de posse, passando, com o tempo, a indicar também expressão resultativa, através da construção frasal <habere + objeto
modificado + particípio flexionado>, a qual se caracterizava por: i) constituir-se a partir de verbos télicos; ii) apresentar o verbo habere ainda
com o significado independente de posse; iii) não exigir coincidência entre o sujeito do verbo flexionado e o sujeito do particípio; e iv) ter o
particípio desempenhando função predicativa referente ao objeto, concordando com este em número e gênero (Oliveira 2011: 60).

3 Não excluindo a possibilidade de essa função ser expressa pelo pretérito perfeito simples também no espanhol, conforme se menciona adiante neste trabalho.
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Com o passar do tempo, essa construção, que serviu como base para a forma verbal do PPC nas línguas românicas, passa a desempenhar
novas funções, e, quando passa a fazer parte do paradigma de tempos verbais nessas línguas, apresenta as seguintes características, cf. sintetiza
Oliveira (2010: 41), a partir dos estudos de Camus Bergareche (2008):

 A construção deixa de ser constituída apenas por verbos télicos, estendendo-se a outros tipos de predicados.
 O verbo flexionado perde o significado lexical, tornando-se um verdadeiro auxiliar.
 Torna-se obrigatória a coincidência entre o sujeito do verbo flexionado e do verbo no particípio passado.
 O particípio passado torna-se parte do verbo, perdendo a marca de concordância de gênero e número.
 A ordem verbo flexionado e particípio torna-se cada vez mais fixa, apresentando limitações rigorosas em relação ao tipo de

constituinte sintático a aparecer entre os dois verbos.

Nessa direção, cabe sintetizar os estágios de evolução do pretérito perfeito composto, no que diz respeito às mudanças de ordem semântico-
pragmáticas, apontados por Harris (1982), que reproduzimos de Oliveira (2010: 49):

Estágio I: o perfeito composto restringe-se à expressão de estados presentes resultantes de ações passadas sem descrever as ações por si
mesmas, por mais recentes que sejam (PPC de resultado).

Estágio II: o perfeito composto ocorre somente em situações bastante específicas, em contextos aspectualmente durativos ou repetitivos
(PPC como operador aspectual).

Estágio III: valor prototípico do Present Perfect de ação passada com relevância presente (PPC de relevância presente e PPC de notícias
recentes - hot news).

Estágio IV: PPC com função de pretérito perfectivo, ficando o PPS restrito a registros formais.

A partir dos estágios de mudança do PPC mencionados, Camus Bergareche (2008: 98) aponta a situação desse tempo verbal em diferentes
línguas românicas. No que tange aos idiomas envolvidos neste trabalho, importa mencionar que, segundo o autor, o PPC do português e o PPC
do espanhol da América se encontram na etapa de perfecto inclusivo, indicando ações passadas que contemplam o momento da fala: “He vivido
en México toda mi vida”, por exemplo.

Em relação à trajetória do pretérito perfeito composto no português, encontravam-se, no português arcaico, as perífrases <haver +
particípio> e <ter + particípio> com função de predicativo do objeto, conforme se verifica nos seguintes exemplos extraídos de Said Ali (1964:
147-154):
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5 Se a divida he já pagada.

6 Sustentaremos a honra que temos ganhada.

Como se pode verificar, existia concordância entre o particípio e o complemento, indicando uma construção resultativa e evidenciando que,
nessa etapa, não se tratava, ainda, de um tempo verbal composto (Oliveira 2011: 66). Apesar da possibilidade de emprego dos dois verbos –
haver e ter – no português, existia maior frequência de uso da perífrase com o verbo ter, conforme se evidencia em Mattos e Silva (1989), quem,
ao analisar textos da segunda metade do século XIV, verifica 34 ocorrências com a construção <ter + particípio> e 5 com a construção <haver +
particípio>.

Essa preferência pelo verbo ter pode ser verificada já no século XIII, conforme aponta o trabalho de Cardoso e Pereira (2003). Além disso,
as autoras observaram existir valor semântico diferente entre os dois verbos, aparecendo o verbo ter com maior frequência em contextos
resultativos, e o verbo haver, em construções de tempo composto. No século XV, desaparece a concordância entre o particípio e o complemento.

Entre os séculos XVI e XIX, verifica-se o uso do pretérito perfeito composto com valor aspectual perfectivo, o qual desaparece no século
XX, conforme o trabalho de Barbosa (2008). Segundo a amostra da autora, do século XVI ao XIX, há maior uso do PPC com os valores de
iteratividade e duração – valores dessa forma verbal no português contemporâneo.

Em relação à trajetória do pretérito perfeito composto no espanhol, Alarcos Llorach (1984) considera que o uso da perífrase latina que deu
origem a esse tempo verbal era menos frequente no latim da Espanha (Oliveira 2011: 63), a qual apresentava noção de estado durativo ou
resultado presente, além da noção de posse do verbo habere. Trechos de “El cantar de Mío Cid”, obra representativa da língua castelhana entre o
período que compreende os séculos XII e XIII, mostram que o perfeito simples tinha a função de expressar qualquer ação pretérita. Nessa época,
o perfeito composto apresentava valores opostos aos da forma simples, conforme sintetiza Oliveira (2011: 64): (i) simples pretérito para a
variação do estilo e (ii) expressão do estado (ou da posse) presente, produzido por uma ação anterior.

De maneira semelhante à etapa inicial da qual emerge a forma composta no português, constatou-se existir concordância entre o particípio
e o complemento na perífrase castelhana, demonstrando tratar-se, nesse período, de uma construção resultativa – conforme se observa no
exemplo a seguir:

7 La tierra que me manda yo me la he ganada.

Apesar da marca de concordância presente no exemplo em (7) – sinalizando o uso de uma construção perifrástica resultativa –, verifica-se,
também no século XIII, o uso de haber + particípio como tempo verbal, conforme ocorrência ilustrada por Alarcos Llorach (1984):

8 Tanto avemos fecho que los dios son yrados.
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No século XIV, o perfeito simples mantém a função pretérita e o perfeito composto continua expressando ação durativa ou iterativa. O PPC
passa a ter maior frequência de uso no século XV, e, no final desse século, constata-se uma nova função sendo desempenhada pelo tempo verbal:
a de indicar ações pontuais no “presente ampliado” – conforme estudo de Alarcos Llorach (1984), resenhado por Oliveira (2011: 64). Em análise
da obra La Celestina, Alarcos Llorach (1984) obseva que, no século XVI, o pretérito perfeito composto desempenha função de indicar uma ação
pontual que antecede imediatamente o presente gramatical, além de expressar uma ação que se repete até o momento da fala (Oliveira 2011: 65).

No que diz respeito à funcionalidade das duas formas do pretérito perfeito do indicativo nos idiomas português e espanhol na
contemporaneidade, importa destacar que o PPS é forma recorrente na expressão de passado em ambos os idiomas, não apresentando problemas
em termos de equivalência e adequação em trabalhos de tradução. No que tange ao uso do PPC, por outro lado, verifica-se que o uso dessa forma
verbal não apresenta equivalência absoluta nos idiomas de que estamos tratando.

Conforme dados do estudo de Barbosa (2008), no qual se analisam as formas simples e composta do pretérito perfeito no português de
Portugal e no português do Brasil, verifica-se baixa frequência de uso do PPC nessas duas variedades no século XX, diferente do que se observa
em séculos anteriores. Em relação a valores qualitativos da forma composta, verificou-se, na análise da autora, maior uso do PPC com valor de
iteração (57% na variedade de Portugal e 60% na variedade do Brasil) e duração (43% na variedade portuguesa e 40% na variedade brasileira).
Diferentemente do que se observa no espanhol, o PPC com valor perfectivo é dado inexistente no português4.

Como mencionado, o PPC no português apresenta valores diferenciados em relação ao PPC do espanhol. Enquanto no primeiro o uso da
forma composta tem, exclusivamente, valor de iteração e duração – indicando o estágio II no processo de gramaticalização desse tempo verbal –,
no segundo se observa a multifuncionalidade, já que ocorrências com o PPC ilustram os estágios II, III e IV da gramaticalização, conforme
discussão apresentada no início desta seção.

No que tange aos valores do perfeito composto no espanhol mexicano – variedade linguística que se mostra pertinente neste trabalho, haja
vista uma das amostras que escolhemos ter sido traduzida no México –, os resultados de Oliveira (2010 e 2011) apontam que o PPC, nessa
variedade, expressa valores de Continuidade (duração e iteração) e de Relevância Presente (marcada pelos contextos resultativo e experiencial).
Ilustramos essa discussão com as ocorrências a seguir, tiradas de Oliveira (2010: 228-229), ao discutir o valor funcional do PPC no espanhol da
Cidade do México:

PPC com valor durativo
9 A 19 días de que oficialmente entre la primavera y a 4 meses de que los estragos del verano aparezcan, inexplicablemente el río Cazones ha descendido notablemente su nivel al

grado de que en algunas secciones es posible atravesarlo a pie y con el agua apenas por encima de las rodillas.

4 Estudos como o de Schwenter e Torres Cacoullos (2008) concluem que o PPC no espanhol peninsular tem sido a forma default na expressão de passado perfectivo,
sendo esta função também identificada na amostra peruana de Oliveira (2010).
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PPC com valor iterativo
10 Asimismo, al Vaticano han llegado las voces de todo el mundo en favor de un restablecimiento, mientras en el exterior de San Pedro unidades móviles de radio y televisión hacen

guardia a la espera de novedades.

PPC de resultado
11 “Con el voto a favor del desafuero se ha asestado un golpe a la República, a la transición democrática del país y a la izquierda mexicana”, estableció.

PPC experiencial
12 "Queremos avanzar bien en este tema, hay una propuesta de trabajadores temporales que ha planteado el Presidente Bush, y dijo le parecía puede ser un primer paso", subrayó (…).”

Enfatizó que en la agenda de las conversaciones bilaterales de alto nivel se ha abordado el asunto del aviso del gobierno de Estados Unidos sobre inseguridad en las ciudades
fronterizas mexicanas. 5

Tendo em vista os propósitos deste trabalho em trazer à tona reflexões da Linguística e da Tradução, é pertinente questionar sobre as
possíveis escolhas tradutórias das funções expressas pelas formas verbais destacadas. Em direção a estudos que argumentam sobre as funções
durativa e iterativa do PPC português, os verbos “ha descendido” e “han llegado” do espanhol, presentes em (9) e (10), poderiam ser traduzidos
ao português, mantendo-se a mesma forma verbal: o pretérito perfeito composto “tem descido” e “têm chegado”, respectivamente. Por outro
lado, estando o PPC em estágio menos avançado de gramaticalização no português, comparado ao espanhol, os dados em (11) e (12), que
ilustram o terceiro estágio da mudança – constatado no espanhol, mas inexistente no português – sugere uma adequação tradutória. Nesses
contextos, caberia ao tradutor uma adequação na forma, substituindo o PPC presente no texto-fonte para o PPS no texto-traduzido – considerando
a tradução do espanhol ao português: ha asestado > desferiu; ha planteado > apresentou; ha abordado > abordou.

Acreditamos que as discussões aventadas nesta seção, a partir da convocação de estudos realizados sobre as formas do pretérito perfeito do
indicativo no português e no espanhol, sejam suficientes para contextualizar o objeto de interesse deste trabalho, cujo desenvolvimento parte da
metodologia sintetizada na seção a seguir.

3 Aspectos metodológicos

O estudo sobre as diferenças na expressão de passado nos idiomas português e espanhol tem como material linguístico de análise a
transcrição do áudio das versões nacional e traduzida ao espanhol (em território mexicano) do filme “Tropa de Elite”. Selecionamos este filme
por se tratar de uma obra de divulgação internacional, que contempla diálogos em situações comunicativas cotidianas de um contexto brasileiro –
áreas periféricas e centrais do Rio de Janeiro, mais precisamente.

5 Ocorrências presentes no corpus de notícias de repercussão internacional, analisadas por Oliveira (2010) – trabalho onde se pode encontrar detalhamentos a respeito da
análise dos dados.
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Os materiais de áudio foram transcritos com o programa Express Scribe, que oferece ferramentas como pausar, retroceder, avançar e ouvir
em câmera lenta, permitindo maior fidelidade ao texto observado. Para que houvesse maior qualidade na comparação das duas versões, a
transcrição foi feita passo a passo, a partir de cada cena em observação. Melhor explicitando, para que não se perdessem pontos contrastivos
relevantes para a análise linguística, era relevante transcrever simultaneamente os diálogos de uma mesma cena nas duas versões de áudio,
apontando, também de forma concomitante, as questões linguísticas que emergiam e codificando os dados em análise – as ocorrências das formas
simples e composta do pretérito perfeito do indicativo.

Concluída a transcrição das duas amostras, foram selecionadas e estão em análise qualitativa e quantitativa os contextos de ocorrência do
PPS e do PPC. Para este trabalho, estão desenvolvidas as etapas: i) análise quantitativa sobre a frequência de uso do perfeito simples e do perfeito
composto e ii) análise qualitativa sobre a funcionalidade do PPC em ambos os idiomas, considerando os fatores controlados por Oliveira (2010)
no estudo da multifuncionalidade dessa forma verbal6.

4 O pretérito perfeito do indicativo no texto-fonte e no texto-traduzido: análise dos dados

No que concerne à análise quantitativa sobre a frequência de uso das duas formas do pretérito perfeito do indicativo nas línguas românicas
em análise, conjeturamos maior frequência do pretérito perfeito composto na versão traduzida ao espanhol, comparada à amostra do português do
Brasil – hipótese assentada no estudo de Oliveira (2011), em que se discute a menor produtividade do PPC neste último idioma. Os resultados
apresentados na tabela abaixo, após quantificação estatística dos dados codificados, confirmam a primeira hipótese aventada:

Tabela 1 – Frequência de uso do PPS e do PPC no texto-fonte e no texto-traduzido

Forma verbal do pretérito perfeito do
indicativo

Amostras de áudio consideradas

Áudio do Português brasileiro Áudio traduzido ao espanhol (contexto
mexicano)

Pretérito perfeito simples (PPS) 327 (100%) 295 (95,5%)
Pretérito perfeito composto (PPC) 0 (0%) 14 (4,5%)

Total7 327 (100%) 309 (100%)

6 Os fatores de análise do PPC, com inspiração em Oliveira (2010), são: semântica do verbo (acontecimento, ato, atividade, processo e estado), tipo de complemento
adverbial, número do sujeito sintático (singular/plural) e número do complemento verbal (singular/plural).
7 O fato de a amostra do português apresentar maior número de ocorrências em relação à do espanhol justifica-se por adequações tradutórias. É o caso, por exemplo, da
expressão “Qual foi?” do português ser traduzida ao espanhol pela expressão “¿Qué pasa?”, em que se constata a substituição de um verbo no passado por um verbo no
presente.
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A partir da tabela anterior, é possível constatar a alta produtividade do pretérito perfeito simples na expressão de situações passadas, em
ambos os idiomas: uso categórico na amostra do português, e quase categórico na amostra traduzida no México (100% e 95,5% de ocorrências do
PPS, respectivamente). Por consequência, o pretérito perfeito composto é forma verbal ausente na amostra do português e com frequência
relativamente baixa na amostra do espanhol (4,5%).

Em termos qualitativos e em direção à resenha apresentada na seção 2 deste trabalho, o pretérito perfeito simples é forma verbal recorrente
na expressão de passado perfectivo no português do Brasil; não apresentando distinção entre passado recente e passado remoto (dados em (13) e
(14), respectivamente)8, sendo, ainda, forma recorrente em contextos experienciais (dado apresentado anteriormente em (2)) e interrogativos
(dado em (15)):

13 – Atirou em quem, cara? Tu atirou em quem, cara?

14 Eles começaram como eu, aspirantes de oficial num batalhão convencional.

15 – E você já procurou saber o que é?9 (Corpus em análise. Texto-fonte)

Neste idioma, por outro lado, o uso do pretérito perfeito composto parece restringir-se à noção aspectual de continuidade (duração ou
iteração), conforme ilustram os dados a seguir extraídos de notícias de jornais publicadas em território brasileiro10:

16 Pacificada desde 23 de dezembro de 2009, a comunidade do Pavão-Pavãozinho tem vivido dias de violência e conflitos. (Jornal do Brasil. Disponível em:
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/02/10/moradores-reclamam-de-violencia-de-pms-em-abordagem-no-pavao-pavaozinho/. Acesso em abril de 2014)

17 Casa invadida e carro roubado: políticos também têm sido vítimas de assalto. (Notícias R7. Disponível em: http://noticias.r7.com/brasil/fotos/casa-invadida-e-carro-roubado-politicos-
tambem-tem-sido-vitimas-de-assalto-15042014#!/foto/1. Acesso em abril de 2014)

Em direção à variedade do português do Brasil, a amostra traduzida ao espanhol também apresenta o uso do PPS em contextos similares ao
grupo apresentado de (13) a (15): passado recente, passado remoto, contextos experienciais e interrogativos – noções respectivamente
apresentadas nas ocorrências a seguir:

18 – ¿A quién le diste, amigo? ¿A quién le diste?

8 Em termos morfológicos.
9 Além de ser um contexto interrogativo, também é possível a leitura experiencial, dada a presença do complemento adverbial “já”.
10 Dada a ausência do PPC em nossa amostra, buscamos em outros gêneros textuais ocorrências capazes de ilustrar a língua em uso.
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19 Ellos comenzaron como yo, como aspirantes a oficial en un batallón convencional.

20 – Son para Romerito. ¡Suéltalos! Nunca le prestaron atención al muchacho.

21 – Oye, ¿cobraste lo de las apuestas, Neto? (Corpus em análise. Texto-traduzido)

Importa destacar que essa multifuncionalidade do pretérito perfeito simples castelhano é também verificada no uso do pretérito perfeito
composto. Melhor contrastando os dois idiomas: enquanto no português do Brasil o PPC se restringe a contextos continuativos, na versão
hispânica, essa forma tem um aspecto polissêmico, estendendo seu uso para além da expressão de duração e iteração, conforme se discute a partir
das ocorrências abaixo:

22 – Capitán, pero las piezas nuevas que ordenó no han llegado todavía.

23 – No he tenido vacaciones en cuatro años.

24 –¡Dejen de cantar! ¡Dejen... de cantar! ¡Sheriff! Este es el peor grupo que he visto en toda mi vida.

25 –¿Has perdido la noción del peligro?

26 –¿Y no has intentado averiguar por qué?

27 –¿Normal? ¿Se han vuelto locos? ¡Hurto en el cuartel es crimen militar!

28 – Si he sabido que no lo dejarías no me embarazo. (Corpus em análise. Texto-traduzido)

Na análise das ocorrências do multifuncional pretérito perfeito composto castelhano, verifica-se a sobreposição de valores em um mesmo
dado. Nas ocorrências em (22) e (23), por exemplo, o emprego de han llegado e he tenido parece justificar-se por fatores idênticos: a
sobreposição da noção aspectual continuativa e da noção modal irrealis. No que tange à leitura continuativa – variedade do Aspecto Perfecto,
discutido por Comrie (1981) –, esta indica ações que se prolongam ou se repetem, aparecendo também em predicados negados, como em “no han
llegado todavía” e “no he tenido vacaciones en cuatro años”. Observa-se, ainda nessas ocorrências, a noção de continuidade reforçada pela
presença dos complementos adverbiais durativos “todavía” e “en cuatro años”, somada à negação. Sob o domínio da modalidade, a negação
também parece trazer impacto sobre a escolha pelo pretérito perfeito composto na língua espanhola, dada a possível oposição modal entre o PPS
e o PPC. Conforme os trabalhos de Godoy e Días (2003) e Oliveira (2008), verifica-se no castelhano que o emprego dessas formas verbais pode
codificar, em certos contextos, as modalidades realis e irrealis: enquanto o PPS costuma aparecer em enunciados asseverados, o PPC, por outro
lado, parece ser forma privilegiada em situações que indicam menor certeza do falante. Na direção desse tópico, contextos de negação tenderiam
a favorecer o PPC, já que, em asserções negativas, a proposição é fortemente asserida como falsa, estando no nível mais baixo do gradiente de

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2744



grau de certeza proposto por Givón (2001) e ilustrado por Oliveira (2008: 14). Logo, a negação presente em (22) e (23) promove, além da leitura
aspectual, uma possível leitura modal da forma composta do pretérito perfeito do indicativo no espanhol.

A presença do complemento adverbial “en toda mi vida” na ocorrência em (24) favorece a leitura aspectual continuativa do verbo “he
visto”, não se excluindo, porém, a possibilidade de uma leitura experiencial: uma ação que o falante vivenciou em algum momento de sua vida.

Duas categorias podem ser recrutadas na interpretação das ocorrências de (25) a (27): tempo e modalidade. Especialmente sobre os dados
em (25) e em (27), as situações expressas pelos verbos “has perdido” e “han vueltos” relacionam-se diretamente ao momento da fala, indicando a
noção temporal de antepresente, discutida anteriormente a partir dos dados em (3) e (4). Via modalidade, essa tríade de ocorrências motiva uma
investigação aprofundada especialmente sobre os contextos interrogativos – a exemplo do trabalho de Oliveira (2008). Os dados de que dispomos
sinalizam a preferência pelo pretérito perfeito composto em perguntas do tipo sim/não – “yes/no questions”, que, para Givón (2001: 312), estão
fortemente associadas ao irrealis devido sua baixa certeza epistêmica. Tendo em vista essa consideração, sobre a qual se pretende lançar um
olhar tanto quantitativo como qualitativo em trabalhos futuros, hipotetizamos que perguntas do tipo “sim/não” – tais como as ilustradas de (25) a
(27) – tendem a favorecer o emprego do PPC, enquanto perguntas do tipo “wh”, ou seja, introduzidas por pronomes interrogativos, tendem a
favorecer o uso do PPS. Observa-se que as questões ilustradas abaixo – extraídas de nossa amostra traduzida – colocam a situação expressa pelo
verbo sob o escopo da pressuposição, indicando, por sua vez, maior grau de certeza do falante (Givón 2001: 312).

29 – ¿Quién disparó, hermano?

30 – Oye, ¿quién le prometió a su madrina que iba a estudiar? ¿Eh?

31 – ¿En dónde quedaste de verlo? (Corpus em análise. Texto-traduzido)

Em direção à leitura modal do multifuncional PPC castelhano, a ocorrência em (28) é, de fato, a que mais nos chama a atenção, dado seu
contexto de uso e a forma como foi traduzida. Trata-se de um contexto claramente modal, evidenciando a atitude subjetiva do falante frente a seu
enunciado. A situação de “saber” no texto de origem é expressa pela forma do subjuntivo “soubesse” (dado em (32)); no texto traduzido, o
tradutor é fiel à função hipotética, empregando a construção: <se + pretérito perfeito composto + condicional>, como se observa no dado em
(28), convenientemente reproduzido abaixo em (33):

32 – Se eu soubesse que você não ia sair eu não tinha engravidado.

33 – Si he sabido que no lo dejarías no me embarazo.

A escolha tradutória faz emergir o questionamento sobre a produtividade dessa construção no espanhol em uso. A presença do PPC em
contexto prototípico do pretérito imperfeito do subjuntivo (si + verbo em subjuntivo + condicional) é fenômeno não observado em estudos
anteriores aqui resenhados, os quais consideram amostras reais das modalidades oral e escrita do espanhol. Dessa constatação, duas questões
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cruciais merecem a sequência da investigação, tanto sob o prisma da Tradução como da Linguística. No que diz respeito aos interesses da
Tradução, cabe verificar se essa tentativa de equivalência textual (se eu soubesse... > si he sabido...) garante uma tradução adequada, tendo em
vista não apenas as funções comunicativas presentes nos textos – em termos de Nord (2009) – como também a produtividade da forma escolhida
para a língua de chegada. Na tentativa de responder a esse problema, a sequência desta pesquisa prevê a aplicação de teste de atitude com
falantes nativos do espanhol, referente a esse tipo de ocorrência, bem como o estudo sobre a frequência dessa construção em diferentes amostras.
Referente aos interesses da Linguística, é preciso admitir que as escolhas não emergem do acaso, são, senão, motivadas cognitiva e
comunicativamente. Com base nas ocorrências em contextos negativos e interrogativos, sinalizamos a associação das duas formas do pretérito
perfeito à modalidade: enquanto o PPC é forma privilegiada no âmbito da menor certeza do falante frente a seu enunciado, o PPS é forma verbal
frequente em enunciados asseverados. O uso da construção “si he sabido...” seria, então, argumento favorável à discussão sobre a expansão do
pretérito perfeito composto a novos contextos de uso, passando a indicar, além das noções temporal e aspectual, também a leitura modal.

Considerações finais

Conforme sinalizado na introdução, socializamos neste trabalho resultados iniciais de uma pesquisa em andamento, a qual prevê: (i)
ampliação da amostra, contemplando a versão traduzida do filme brasileiro “Tropa de Elite” ao espanhol peninsular; (ii) seleção de novos fatores
a serem controlados na análise dos dados; (iii) tratamento estatístico sobre fatores que têm se mostrado relevantes – tipos de perguntas (yes/no
questions e perguntas wh, por exemplo); (iv) aplicação de teste de atitude com falantes nativos a respeito de certas escolhas do tradutor; entre
outros.

No que diz respeito ao estudo já realizado, ratificamos a diferença em termos de frequência de uso e funcionalidade das formas do
pretérito perfeito do indicativo no português e no espanhol, haja vista a análise comparada de um texto-fonte e um texto-traduzido, que
representam, respectivamente, esses dois idiomas. No que tange à frequência de uso, constata-se uso categórico do pretérito perfeito simples no
texto-fonte (áudio em português) e quase categórico no texto-traduzido (áudio em espanhol). A respeito da funcionalidade, observa-se, como
consequência de sua produtividade, a polissemia do pretérito perfeito composto castelhano, sendo empregado, na versão traduzida, para codificar
noções temporais, aspectuais e modais.
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