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 O ESTUDO DA TEMPORALIDADE VERBAL 

NA LÍNGUA ESPANHOLA: CONTRIBUIÇÕES À 
DIALETOLOGIA ARGENTINA1

Leandro Silveira de Araujo2

A elaboração de um corpus dialetal do espanhol 
argentino

A fim de proceder ao estudo, entre outros, da temporalidade 

verbal na língua espanhola nas sete regiões dialetais da Argentina 

(Fontanella De Weinberg, 2004), elaboramos um corpus compos-

to por materiais linguísticos que registram “a linguagem natural 

realmente utilizada por falantes e escritores da língua em situações 

reais” (Berber Sardinha, 2000, p. 352). 

Se nos dedicamos a uma rápida busca de corpora em língua es-

panhola de acesso disponível na internet, encontraremos mate-

riais que aparentemente poderiam nos servir para consulta e como 

resposta a muitos objetivos que eventualmente possa surgir. No 

entanto, nenhum deles nos oferece as informações extralinguís-

ticas que julgamos imprescindíveis para uma proposta de estudo 

que busque uma aproximação dialetal dos fenômenos linguísti-

 1 O presente capítulo resulta de parte das discussões realizadas em minha disse-

ração de mestrado (Araujo, 2012a), defendida no programa de Pós-Graduação 

em Linguística e Língua Portuguesa, da Faculdade de Ciências e Letras da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquista Filho – Unesp/Araraquara.

 2 Professor da Universidade Federal de Uberlândia.
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112  DANIEL SOARES DA COSTA (ORG.)

cos analisados (Araujo, 2012b). Assim, atentando-nos à descrição 

do entorno enunciativo e dos enunciadores, considerando nossas 

limitações espaciais e temporais e atentos à definição de corpus 

tida por Sanchez (1995), na qual se busca um conjunto de “dados 

linguísticos”, “sistematizados segundo determinados critérios”, 

“extensos”, “representativos da totalidade do uso linguístico ou 

de algum de seus âmbitos” e passíveis de processamento computa-

cional, acreditamos haver encontrado, em entrevistas radiofônicas, 

condição satisfatória para a composição de um corpus da variedade 

argentina da língua espanhola. 

Isso porque, além da possibilidade de obtermos esses enuncia-

dos e as informações extralinguísticas por meio da internet – em rá-

dios das sete regiões dialetais que de transmissão on-line –, sabemos 

que eles pertencem a um gênero textual que resgata uma variedade 

linguística próxima ao vernáculo (Marcuschi, 2008). Conscien-

tes de que enunciados pertencentes a um só gênero, de uma única 

modalidade da língua (falada), não podem constituir um corpus 

representativo da totalidade de usos de uma comunidade de fala, 

reconhecemos que as análises linguísticas provenientes deste corpus 

estão limitadas a um importante âmbito do uso do castelhano na 

Argentina, no qual se observa o domínio da oralidade, com pouco 

monitoramento e espontâneo. 

Seguindo a tipologia proposta pela Linguística de Corpus (Ber-

ber Sardinha, 2000, p.339-42), esse conjunto de enunciados se 

identifica com o modo falado, pois tanto em sua concepção como em 

sua propagação faz uso da oralidade. Enquanto ao tempo, trata-se 

de um corpus sincrônico e contemporâneo, por abordar um único 

período: o corrente. É dialetal e especializado, por apresentar um 

conteúdo que visa satisfazer uma análise dialetológica e por decorrer 

de um único domínio discursivo: o jornalístico. Além disso, é um 

corpus de língua nativa, já que seus autores também são nativos. 

A escolha dos municípios representantes das variedades es-

tudadas privilegiou a importância sócio-político-econômica que 

possuem em relação aos demais da mesma região. Partindo do pres-

suposto de que, por serem referências no âmbito social, essas cida-

des atuam muitas vezes como modelo linguístico, selecionamos os 
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seguintes municípios representantes de cada uma das sete regiões 

dialetais propostas por Fontanella de Weinberg (2004): Buenos 

Aires (Região Bonaerense), Rosário (Litoral), Posadas (Nordeste), 

San Miguel de Tucumán (Noroeste), Córdoba (Central), Mendoza 

(Região Cuyana) e Comodoro Rivadavia (Patagônia).

Finalmente, observamos que foram transcritas 5h37min15seg, re-

ferentes à gravação de 33 entrevistas radiofônicas. O que nos forneceu 

mais de 57 mil palavras, sendo, em média, mais de oito mil a quanti-

dade de palavras provenientes de cada região. Em relação ao objeto 

de análise deste estudo, o pretérito perfecto compuesto, foram encon-

tradas 309 ocorrências. O Quadro 1 detalha as informações do corpus.

Quadro 1 – Da descrição das entrevistas radiofônicas que compõem o corpus

Em suma, apesar de aparentemente pequeno, o corpus composto 

para a observação da língua espanhola nas sete regiões dialetais da 

Argentina propicia a análise do uso de alguns fenômenos linguísti-

cos, como é o caso do pretérito perfecto compuesto, podendo apontar, 

dessa forma, semelhanças e diferenças nas regiões dialetais do país. 

A importância de considerarmos características extralinguísticas 

na composição do corpus pode nos auxiliar, ainda, com um estudo 

mais apurado. A coleta de enunciados pertencentes a entrevistas 

radiofônicas propicia-nos um material com um uso linguístico mais 

espontâneo, por sua concepção e divulgação orais, e mais próximo 

a um uso menos monitorado, como nos aponta Marcuschi (2008). 
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A variação linguística no uso do pretérito perfecto 
compuesto espanhol: ponderações sobre o estado 
da arte 

Apesar da existência de uma bibliografia significativa que sis-

tematize o uso do pretérito perfecto compuesto (PPC – “este año se 

han tirado trescientos millones de litros de agroquímicos en esta sola 

campaña”), verificamos uma tendência à descrição de uso da forma 

verbal tal como ocorre em variedades peninsulares (Araujo, 2009). 

Quando mais atentas à língua espanhola falada na América, essas 

descrições tornam-se ainda mais breves e tendem a generalizar o 

valor do pretérito a todas as variedades linguísticas, como se seu 

uso fosse o mesmo ou estivesse muito próximo. Essa é a postura 

assumida por Moreno de Alba (2000) e Cartagena (1999) – para 

citarmos apenas dois autores.

Voltando-nos especificamente ao caso da Argentina, verifica-

mos que as análises do perfecto compuesto seguem duas tendências. 

A primeira, de generalização, pode ser verificada nas seguintes 

asseverações:

[...] a pesar de que la segunda forma [PPC] tienda a desaparecer en 

beneficio de la primera [PPS], especialmente en hablantes de algunas 

regiones hispanoamericanas, como en Argentina. (Lamiquiz Ibañez, 

1969, p.261, grifos nossos)

[...] na Argentina há maior disparidade entre o uso das duas formas 

verbais. Neste país, a forma he visto corresponde a 4,7% das 235 

ocorrências do pretérito perfecto, e vi corresponde a 95, 3%. (Oli-

veira, 2007, p.63, grifos nossos). 

Como se observa, as informações apresentadas sobre o PPC 

são assumidas como comuns a todo o território argentino. Não 

obstante, faz-se necessário destacar que ao menos Oliveira (2007) 

fundamenta sua conclusão a partir da observação da variedade bo-

naerense, somente. 

A segunda postura, de dicotomização, é defendida, entre outros, 

por Gutiérrez Araus (2001) e Jara (2009). Nessa perspectiva, res-
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tringe-se fundamentalmente o uso da forma composta a dois blocos 

opositivos: o da variedade encontrada em Buenos Aires e o de uma 

variedade “mais ao norte do país”, passando-nos a impressão de 

que o uso dessa forma verbal demonstra somente dois comporta-

mentos. Salientamos que tanto a postura de generalização como a 

de dicotomização inserem-se em um contexto de escassez de pes-

quisas dedicadas efetivamente à descrição dos valores atribuídos ao 

PPC – haja vista que grande parte delas restringe-se a informações 

impressionistas e pouco esclarecedoras. 

Diante da ausência de uma descrição um pouco mais aprofun-

dada do uso efetivo do PPC na Argentina, nosso trabalho justifi-

ca-se por intentar avaliar com quais valores o emprego da forma 

composta dá-se nas diferentes regiões dialetais do país; esclare-

cendo, assim, as aparentes variações no uso do perfecto compuesto 

e verificando até que ponto podem-se generalizar diatopicamente 

esses valores no país em questão.

Finalmente, devemos nos ater à tendência quase que genera-

lizada à análise do uso do pretérito perfecto compuesto a partir da 

comparação com o pretérito perfecto simple (Yo, ayer, cuando me 

enteré de la noticia, me agarró un escalofrío) – tratando, dessa ma-

neira, as duas formas verbais como variantes de uma variável. Em 

outras palavras, ao assumir tal postura, parece se pressupor que o 

PPC e o PPS compartilham exatamente o mesmo valor linguístico. 

Pressuposto que consideramos questionável porque, do mesmo 

modo como afirma Álvarez Garriga (2009):

[...] cada forma aporta un significado diferente a la comunicación y 

[...] la elección por una u otra forma, lejos de ser libre o azarosa, es 

motivada por la intención comunicativa del hablante en su búsqueda 

por trasmitir un mensaje coherente, según ciertos fines, en un contexto 

determinado [...] (ÁLVAREZ GARRIGA, 2009, p.2)

Acreditamos que, conforme o dialeto observado, ao PPC podem-

-se associar diferentes valores que nem sempre são expressos pelo 

PPS – assim como que a este também podem se associar valores 

não expressos por aquele. Desse modo, cremos que uma análise que 
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verifique a variação de usos entre o PPS e o PPC – tratando-os como 

formas variantes – só deve ocorrer quando se tenha claro em que 

contexto(s) ambas as formas apresentam um mesmo valor semân-

tico. Mais uma vez, justifica-se a importância deste trabalho, haja 

vista que assentará as bases para uma futura comparação entre ambas 

as formas, bem como para a avaliação das comparações já existentes.

Uma vez que nosso trabalho parte do respeito à complexidade 

linguística que possui o espanhol, nossa contribuição estará também 

preocupada com a condução do leitor à observação da língua em 

sua situação real de uso e, a partir dessa manifestação em interação 

com seu entorno sociodiscursivo, à compreensão de como o falante 

vale-se do pretérito perfecto compuesto para expressar uma realidade 

específica. Assim, graças à análise da prática linguística, consegui-

remos inferir e entender os valores associados ao PPC e como seu 

uso é determinado pelo entorno linguístico e extralinguístico.

Os valores atribuídos ao pretérito perfecto 
compuesto nas regiões dialetais da argentina

A fim de iniciarmos a análise do uso do pretérito perfecto com-

puesto nas regiões dialetais da Argentina, observemos o quadro se-

guinte. Nele, procuramos expor, fundamentalmente, a quantidade 

de casos do PPC encontrada no corpus e sua relação com os valores 

atribuídos à forma verbal. Assim, as sete primeiras colunas forma-

das por dados numéricos destinam-se à descrição mais atenta do 

PPC nas sete regiões dialetais argentinas. Por sua vez, a última co-

luna totaliza os casos encontrados no país.3 Chamamos atenção aos 

dados por indicarem o valor mais recorrente (tanto em cada uma 

das regiões como no país, de modo geral) e os segundo e terceiro 

valores mais verificados no corpus. 

 3 O símbolo “#” faz menção à quantidade de casos de PPC encontrados com 

cada sentido nos respectivos subcorpora e “%” faz referência ao peso propor-

cional que guarda cada sentido em relação à quantidade total de ocorrências 

em cada região.
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Quadro 2 – Da distribuição das ocorrências do PPC conforme seus valores e regiões
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Aproximando-se dos dados expostos sob uma perspectiva quan-

titativa, chama-nos a atenção a preponderante ocorrência do valor 

de resultado nas regiões dialetais do país – com exceção à região 

noroeste, onde ocupa a segunda posição entre os valores mais recor-

rentes. Em consequência, este é também o valor mais recorrente 

na análise geral do corpus compilado. Aliado a esse cenário global, 

destacam-se os valores experiencial, de passado absoluto e de persis-

tência. Aquele, com 19,4% dos casos totais, mostra-se como o se-

gundo valor mais recorrente no corpus e estes dois últimos ocupam 

a terceira posição por representarem, cada um, pouco mais de 11% 

das ocorrências totais.

É relevante destacar que esse panorama de valores mais recorren-

tes do PPC pode variar conforme nos dirigimos mais pontualmente 

a algumas das regiões argentinas. Tanto é assim que as regiões pa-

tagônica e nordeste inserem, respectivamente, os valores de passado 

imediato (21,7%) e antepresente (24,1%) na segunda posição dos valo-

res mais recorrentes dentro dos subcorpora analisados. Aproveitando 

o ensejo, especificamente sobre esses dois sentidos, é válido observa-

mos que os subcorpora das regiões patagônica, bonaerense e do litoral 

não apresentam qualquer caso do PPC com valor de antepresente, 

assim como o valor de passado imediato não figura nessas duas úl-

timas regiões citadas. Não deixemos de observar que, apesar desses 

valores figurarem nas regiões cuyana, noroeste e central, há, nelas, 

outros usos que ocorrem com frequência proporcionalmente maior. 

Margeando outras particularidades na distribuição dos valores 

mais usuais nas regiões, observemos que tanto em Buenos Aires 

(bonaerense) como em San Miguel de Tucumán (noroeste) figuram 

mais recorrentemente os sentidos de resultado, experiencial e passa-

do absoluto, diferenciando-se, no entanto, pela ordem em que apa-

recem, isso porque, em Buenos Aires, o valor de resultado figura em 

primeiro lugar, sendo seguido pelo valor experiencial e pelo valor de 

passado absoluto. Em San Miguel de Tucumán, por sua vez, o valor 

de passado absoluto assume a posição de maior produtividade, pas-

sando o sentido de resultado e experiencial para a segunda e terceira 

posições, respectivamente. 
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A região central e a região cuyana diferenciam-se das duas re-

giões anteriores por apresentarem o valor de persistência na terceira 

posição, sendo este antecedido pelos valores de resultado (primeiro) 

e experiencial (segundo). De maneira muito semelhante, na região 

do litoral a ocorrência dos valores segue a mesma ordem dos dados 

apresentados anteriormente, no entanto, nota-se o valor de passado 

absoluto ocorrendo na mesma proporção que o valor de persistência 

– ambos na terceira posição. Sobre o valor prospectivo, nenhum caso 

foi encontrado em todo o corpus que compilamos. 

Atendo-nos à quantidade total de ocorrências do PPC por área, 

conferimos que as regiões Noroeste e Central apresentam a maior 

quantidade de uso do PPC, sendo, respectivamente, 76 (24,6%) e 

86 (27,8%) casos verificados em cada um dos subcorpora. Assim, 

juntas, as duas zonas são responsáveis por mais de 50% dos casos 

verificados no corpus (52,4%). Por sua vez, as regiões Bonaerense 

(20/ 6,5%), Patagônica (23/ 7,4%), Nordeste (29/ 9,4%) e do Litoral 

(30/ 9,7%) apresentam um uso mais tímido do PPC, o qual não al-

cança os 10% – em cada uma delas – do total geral no corpus. Desse 

modo, somadas as quatro regiões, encontramos 33% dos casos to-

tais do PPC encontrados no corpus compilado para nossos propó-

sitos de análise. Finalmente, parece que a região metropolitana de 

Mendoza – região cuyana – possui uma recorrência intermediária 

do PPC, isso porque notamos 45 casos, que correspondem a pouco 

menos de 15% do total. 

Tendo em vista os dados apresentados, passemos para uma 

abordagem qualitativa, a fim de melhor abalizar a definição dos 

valores atribuídos ao pretérito perfecto compuesto nas sete regiões 

dialetais Argentinas. 

Antepresente

O primeiro valor tomado do Quadro 2 é o de antepresente, e 

como previamente comentado, foi encontrado nos subcorpora das 

cidades de Posadas (Nordeste), da região metropolitana de Mendoza 
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(Cuyo), de San Miguel de Tucumán (Noroeste) e de Córdoba (Cen-

tral). De modo geral, observam-se 23 (7,4%) casos do PPC com esse 

valor. A seguir, expomos alguns enunciados retirados do corpus que 

exemplificam o valor em discussão:

(01) <NORDESTE> [en este año] hemos tenido eh… mucha eh 

suerte en esta eh instancia de la me… mediatización de muchos pro-

blemas, incluso el de hambre cero [...]. (POS, 26, Gr 02)4

(02) <CUYO> Se está, en este momento, capacitando a toda la 

estructura censal. Ya se ha capacitado a los jefes de departamento, a 

los jefes de fracción y hora sigue, en la próxima etapa, la capacitación 

a jefes de radio. (MDZ, 32, Gr 05)

(03) <NOROESTE> Lo que hemos hecho en este primer tramo de 

nuestra gestión es sentar las bases de trabajo. (TUC, 45, Gr 03)

(04) <CENTRAL> [...] este año se han tirado trescientos millones 

de litros de agroquímicos en esta sola campaña. (COR, 17, Gr 02)

Sabe-se que o valor de antepresente relaciona-se mais intima-

mente com o traço do tempus,5 uma vez que se constitui na relação 

do momento do evento (ME) com o momento de fala (MF). Para 

sermos mais claros, a partir da Figura 1, podemos conferir que, 

nesse valor, tanto o ME como o MF são envoltos por um mesmo 

âmbito primário, o qual recebe o nome de momento de referência 

presente (MR-Presente) por possibilitar a visualização de uma ação 

pretérita a partir de uma perspectiva de presente.

 4 Entender como <PROVÍNCIA; NÚMERO DA GRAVAÇÃO; NÚMERO 

DA OCORRÊNCIA NO CORPUS>. No campo referente à PROVÍNCIA, 

podem figurar POS (Posadas), MDZ (Mendoza), TUC (San Miguel de Tucu-

mán), COR (Córdoba), CMR (Comodoro Rivadivia), BSAS (Buenos Aires) e 

ROS (Rosario), siglas das cidades de onde originaram os dados que alimenta-

ram o corpus de análise.

 5 Como categoría dêtica, o tempus constrói-se e se organiza a partir da enun-

ciação. Desse modo, as referências temporais dos eventos descritos dão-se 

sempre tendo em vista o momento de enunciação. 
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Figura 1 – Dos valores de antepresente e passado imediato

A presença de marcadores temporais que expressam um tempo 

suficientemente amplo para envolver tanto o evento (ME) como o 

ato de fala (MF) pode evidenciar esse valor. Tanto é assim que a ob-

servação dos dados oferecidos pelo corpus mostrou-nos que a maior 

parte dos enunciados portadores desse valor possui um marcador 

temporal explícito que salienta o valor de antepresente. Conscien-

tes dessa característica e atentando-nos, a título de exemplo, ao 

fragmento da região cuyana, observamos que enquanto o advérbio 

“ya” enfatiza o término da ação descrita, o marcador temporal “en 

este momento” assinala-nos justamente que, apesar de pretérito, 

o evento (ME) é envolto pelo mesmo momento de referência que 

abarca o MF. 

A importância de um marcador temporal para esse uso parece 

ser tamanha que, na ausência de um deles, o contexto discursivo 

possibilita-nos a sua fácil inferência. Tanto é assim que recupera-

mos facilmente a locução adverbial elíptica en este año no enunciado 

(01) (nordeste).6 Ainda descrevendo os marcadores que circundam 

o PPC quando portador deste valor, a Real Academia Espanhola 

(RAE) (2009) explica-nos ser muito comum a construção de lo-

cuções adverbiais temporais a partir do pronome demonstrativo 

este. De fato, com exceção a “en el último año”, todos os outros 

marcadores temporais encontrados junto ao uso do PPC com o 

valor de antepresente trouxeram o demonstrativo explícito em sua 

estrutura composicional. Vejamos os casos encontrados no corpus: 

 6 A melhor inferência desse marcador temporal dá-se mais facilmente se consi-

deramos um contexto discursivo maior, no qual observamos outras referências 

à concepção temporal expressa pelo marcador elíptico. 
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“esta semana”, “en este momento”(02), “en este año y medio”, “en este 

primer tramo de nuestra gestión” (03), “este año” (04).

A partir da observação do modo de ação7 vigente nos enunciados 

encontrados, podemos concluir que esse tipo de informação parece 

não ser determinante na atribuição do valor de antepresente à forma 

verbal, haja vista que encontramos os quatro tipos de modo de ação 

descritos por Vendler (1967) associando-se ao PPC quando de-

tentor desse sentido: estado (“tener mucha suerte” (01)), atividade, 

achievement (“capacitar a los jefes” (02)) e accomplishment (“hacer 

eso” (03)). 

Passado imediato

De comportamento muito semelhante ao sentido anteriormen-

te estudado, o valor de passado imediato também compartilha a 

aparente sobrepujança do traço de tempus na determinação de seu 

valor. No entanto, específico a ele seria o fato do âmbito primário 

de perspectiva presente (MR) – que envolve o momento do evento 

(ME) e o momento de fala (MF) – ter uma abrangência menor, 

alcançando, no máximo, a envoltura temporal de um dia (Alarcos 

Llorach, 2005). Logo, a distância temporal entre o evento e o ato de 

fala é encurtada a, no máximo, 24 horas.

Conforme nos acusam os dados expostos no Quadro 2, o valor 

de passado imediato é o terceiro valor menos recorrente na totalida-

de do corpus de análise (23 casos, 6,8%) e figura em apenas cinco dos 

sete subcorpora observados: Patagônia, Nordeste, Cuyo, Noroeste e 

Central. Observemos os enunciados exemplificadores do valor:

(05) <PATAGONIA> [...] venís a decir lo tuyo. Seguramente, des-

pués de todo lo que has escuchado en este comienzo del programa. 

(CMR, 01, Gr 01)

 7 Por modo de ação entendemos os recursos léxico-semânticos que contribuem 

para a informação relativa à aspectualidade, sendo esse valor oriundo do signi-

ficado léxico do verbo junto a outros elementos que o acompanham, tais como 

os argumentos do verbo, advérbios e locuções adverbiais, entre outros.
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(06) <NORDESTE> Tienen que ver la foto, tienen tienen que ver la 

la foto… le he sacado [hace poco] un par de fotos que seguramente 

después eh van a salir replicadas en triple doble ve antena misiones 

punto con. (POS, 08, Gr 01)

(07) <CUYO> [...] algo que ha sorprendido en las últimas horas 

tiene que ver con la…eh… el crecimiento de algunos proyectos que 

vienen desde China directamente. (MDZ, 27, Gr 05) 

(08) <NOROESTE> [...] mirá la sonrisa que me echa paz cuando 

ha dicho [recién] “a elección”. (TUC, 14, Gr 02)

(09) <CENTRAL> Diez y media de la noche estaba todo cerrado, 

salvo una pizzería que se llama La Romana y un lugar que… adonde 

hemos almorzado hoy que se llama Ocean Baquer, que es de pescado. 

(MDZ, 03, Gr 01)

Observando os marcadores temporais que podem salientar o 

valor de passado imediato, encontramos no corpus de análise as se-

guintes expressões: “en este comienzo de programa” (05), “en las 

últimas horas” (07), “hoy” (09), “recién”, “ahora”. Outra caracterís-

tica importante observada no corpus deve-se a que esses marcadores 

temporais são preponderantemente explícitos em enunciados por-

tadores desse sentido. Não obstante, quando ausentes, facilmente 

detectamos os marcadores temporais implícitos que identificam a 

aproximação existente entre o ME e o MF – esse foi o procedimento 

adotado nos enunciados (06) (nordeste) e (08) (noroeste), nos quais 

inferimos, respectivamente, hace poco e recién. Evidentemente, o 

processo de inferência desse marcador temporal dá-se a partir de 

um contexto discursivo maior; de modo que se observamos o frag-

mento (08), por exemplo, verificaremos um outro integrante do 

contexto de enunciação lendo uma mensagem de celular segundos 

antes de se enunciar o trecho presente. 

Além do traço do tempus e da presença do marcador discursivo 

enfatizando o tipo de relação temporal existente entre o ME e o 

MR, uma terceira característica foi possível ser identificada a partir 

da observação do corpus. Conforme os dados observados, parece 
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haver uma maior preponderância de enunciados em achievement 

(“algo que ha sorprendido” (07)) e accomplishment (“le he sacado un 

par de fotos” (06)), modos de ação que se caracterizam por apre-

sentar ações terminativas, ou seja, com ponto final inerente. Por 

consequência, essa informação parece também reforçar a ideia de 

completude do evento descrito.

Resultado

O próximo valor contemplado pelo Quadro 2 é o de resultado, 

o qual, devido a seu alto índice de ocorrência (129 casos, 41,7%), 

pode ser verificado facilmente em todos os subcorpora analisados. 

A característica básica desse valor é apresentar, no momento de 

enunciação, a relevância de uma eventualidade já concluída. Em 

outras palavras, esse uso da forma composta promove a apreciação 

de estados atuais e resultantes de uma situação pretérita. A fim de 

melhor observarmos estas e outras características, atentemo-nos 

ao uso do PPC em alguns exemplos retirados do corpus de análise:

(10) <BONAERENSE> [...] yo prácticamente me he criado este… 

en en en el teatro avenida, este… luego dirigí espectáculo de café con 

sed y de niños, pero nunca me atreví a un texto así…tan importante. 

(BsAs, 16, Gr 04)

(11) <PATAGONIA> No, cada cual hizo su propuesta [...], pero… 

los tres tenían… coinciden en algo fundamental que era el objetivo. 

[...] se ha empezado a transitar que es que Bussi sea el próximo gober-

nador [...]. (CMR, 14, Gr 03)

(12) <NORDESTE> [...] la motoniveladora eh tratando de de de 

trabajar la tierra seguramente para que la mancha de petróleo no siga 

avanzando sobre las costas, en este caso ya ha llegado a las costas de 

Florida ¿no? (POS, 02, Gr 01)

(13) <LITORAL> [...] se hizo con tanta rapidez éxito y con tanta 

rapidez fracaso que creo que les hemos sacado valor y significado a 

las palabras [...]. (ROS, 19, Gr 04)
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(14) <CUYO> [...] el muy mal comienzo de tigre y la irregularidad 

demostrada por Gimnasia y River de la Plata le han permitido al 

equipo de Ángel Capa [...] quedar al gordo de salir de la promoción 

[...]. (MDZ, 01, Gr 01)

(15) <NOROESTE> [...] me gustaría que nos confirme usted: ¿[ya] 

ha presentado finalmente la renuncia a la obra social del PAMI filial 

Tucumán? (TUC, 53, Gr 05)

(16) <CENTRAL> Las fuertes multas y la fuerte clausura se… han 

estado cuarenta y cinco días, negocios clausurados, por el expendio de 

alcohol [...]. (MDZ, 63, Gr 05)

Tal como nos mostram os enunciados elucidadores, o uso do 

PPC permite que a relação entre uma situação inicial e uma situa-

ção final dê-se de três formas:

1) Com o PPC expressando o resultado final de uma situação 

anterior já terminada. Esse é o caso do fragmento da região 

litorânea (13), no qual entendemos que “les hemos sacado 

valor y significado a las palabras” resulta da forma rápida 

como se fez “éxito” e “fracaso”. Da mesma maneira, pode-

mos encontrar essa relação causal nos fragmentos das regiões 

patagônica (11), cuyana (14) e central (16).

2) Com o PPC expressando a causa de um resultado expresso 

na continuação do enunciado. Verificamos essa situação no 

fragmento retirado no subcorpus da região bonaerense (10), no 

qual o fato de ter se criado no teatro permitiu ao enunciador 

dirigir diferentes espetáculos.8 

3) Com o PPC expressando a causa de um resultado não 

expresso na continuação do enunciado, mas implícito na 

realidade discursiva instaurada. Esse é o caso, por exemplo, 

 8 Apesar de não veicular propriamente o resultado de um estado ou ação ante-

riores, nesse contexto de uso, o PPC ainda se relaciona com o valor de resultado 

por apresentar uma cena inicial terminada que demonstrará as consequências 

resultantes de seu término – na continuação do enunciado – por ser ainda rele-

vante para o enunciador. 
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do fragmento oriundo da região noroeste (15), em que ao 

fazer uso do PPC para perguntar se o secretário de governo já 

“ha presentado finalmente la renuncia”, o enunciador deixa 

implícita a possibilidade de haver, na atualidade, alguma 

mudança na gerência do Pami. 

O traço aspectual perfeito,9 presente no PPC, é o principal agen-

te constituidor desse sentido, pois é essa informação aspectual a res-

ponsável por marcar no presente a relevância de uma ação passada 

(Comrie, 1993; García Fernández, 1995; 2008; Cartagena, 1999). 

O valor pode ser observado na figura seguinte, na qual a lente e as 

linhas pontilhadas representam o tempo de foco, isto é, o momento 

posterior ao término do evento (representada por x) e quando se 

vislumbram as consequências provenientes dele. Notemos tam-

bém que o TF envolve o momento de fala (MF), fazendo que as 

consequências observadas sejam concomitantes à enunciação. 

Figura 2 – Do valor resultativo

Ainda de acordo com nossa análise do corpus, notamos a pre-

ponderância de predicados em achievement e accomplishment na 

expressão desse valor. Acreditamos que isso se deve a que os dois 

modos de ação apresentam acontecimentos cujo limite é inerente; e 

 9 Nessa classe aspectual, o foco (TF) volta-se ao momento que está imedia-

tamente posterior ao tempo da situação (TS), mostrando-nos, por isso, os 

resultados de TS ou, em outras palavras, a relevância presente de uma situação 

concluída. É consciente desse valor que Comrie (1993) afirma que o perfeito 

não nos diz nada diretamente sobre a situação em si, mas relata alguns estados 

de uma situação precedente.
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que, por isso, possibilitam a expressão (ou impressão da existência) 

de um estado resultante da situação antes descrita. Essa caracterís-

tica vai diretamente ao encontro das palavras de Rodriguez Louro 

(2008), quem já afirmara a maior recorrência desse valor junto a 

enunciados télicos. 

Em particular, o modo de ação achievement – significativamente 

mais recorrente que o accomplishment – recebe um especial desta-

que junto ao valor de resultado, porque, por si só, implica a tran-

sição entre dois estados: um inicial e outro resultante deste. Esse é 

o caso, por exemplo, de permitir quedar al gordo, no fragmento da 

região cuyana, haja vista que se trata de uma oração que opõe uma 

situação inicial, em que não existe dada permissão, de uma situação 

final, na qual passa a vigorar a autorização. Não obstante, havemos 

de considerar que a observação do corpus indicou-nos também a 

existência de enunciados veiculadores de outros modos de ação, 

tanto é assim que o fragmento da região central apresenta um exem-

plo do modo de ação de estado (estar cuarenta y cinco dias). 

Sobre a associação de marcadores temporais a enunciados por-

tadores do valor resultativo, os dados acusam uma maior ocorrência 

de casos em que não figura nenhum marcador temporal explícito. 

No entanto, quando eventualmente se verifica a presença explí-

cita de marcadores, observamos que eles não aportam um valor 

temporal especificador, mas, ao contrário, expressam um âmbito 

temporal suficientemente amplo para não determinar o momento 

quando se deu o evento, legando à situação descrita certo grau de 

inexatidão temporal. São estes os marcadores temporais associados 

aos enunciados portadores do valor de resultado que foram encon-

trados no corpus: “todo este momento”, “siempre”, “en los últimos 

tres partidos”, “nunca”, “en la vida”, “en los últimos años”, “duran-

te el mundial”, “quince años”, “algunas veces”, “en esta carrera”. 

Aliado a essas expressões temporais, devemos destacar a recorrente 

presença, explícita ou implicitamente, do advérbio “ya”, o qual 

enfatiza que a eventualidade retratada já está concluída – obser-

vemos seu uso nos fragmentos retirados das regiões nordeste (12) e 

noroeste (15). 
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Outro comportamento importante inferido a partir da observação 

do corpus está relacionado ao recorrente uso de estruturas que colabo-

ram para a construção da relação lógica de causalidade existente entre 

uma situação inicial e uma situação final. Esse é o caso, por exemplo, 

de “luego”, no enunciado oriundo do subcorpus da região bonaerense 

– conjunção que introduz o resultado de “haver se criado no teatro”. 

São outros exemplos de expressões enfatizadoras de tal relação: “ya 

que”, “y de esta manera”, “así que”, “porque”, “entonces”, “por eso”, 

“a partir de eso”, “por eso”, “por lo tanto”, “y”, “por eso mismo, “sino”.

Experiencial

Em quarto lugar no Quadro 2 figura o valor experiencial (ses-

senta casos, 19,4%), sentido responsável por expressar eventos cujo 

momento de acontecimento e cuja iteratividade são indefinidos – dai 

decorre outro nome frequentemente associável ao uso. Apesar do 

desconhecimento dessas informações, sabemos que se trata de uma 

situação passada e já terminada. Observemos o uso do PPC com 

esse valor nos seguintes enunciados retirados do corpus:

(17) <BONAERENSE> Sí, bueno, mirá… este… en mi larga car-

rera de actor he dirigido espectáculos musicales, como los del Carmen 

Flores… (BsAs, 15, Gr 04)

(18) <PATAGONIA> Este… eh… pero hay básicamente Norma, 

mi señora, que es quien más me ha seguido en en cientas de aventuras, 

este… políticas [...]. (CMR, 05, Gr 03)

(19) <NORDESTE> [...] las ventas en lo que es eh indumentaria 

oficial de la Argentina sube… Eh pelotas. Como que la gente mani-

fiesta muchísimo las ansias por el mundial. En definitiva ¿qué es lo que 

más has vendido en este [copa]…? (POS, 04, Gr 01)

(20) <LITORAL> Algunas veces los socios han presentado recla-

mos [...] (ROS, 16, Gr 04)

(21) <CUYO> O [algunas veces] lo hemos contemplado viendo 

cada vez que alguien ha asistido de que los ingresos a los lugares 
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bailables, eh… digamos no haya gente que que ingrese con una arma 

blanca o arma de fuego. (MDZ, 16 e 17, Gr 04)

(22) <NOROESTE> [...] veintitrés presidentes, exactamente. 

Hemos conducido la casa los cincuenta y siete años de vida. Eh… 

ah… muchos de los cuales han dedicado grandes esfuerzos [...]. 

(TUC, 36, Gr 03)

(23) <CENTRAL> [...] vamos a hablar ya mismo, precisamente, 

con Jorge Valenti que ha hecho esa y otras declaraciones para esta 

nota de la voz del interior. (COR, 07, Gr 02)

Os fragmentos anteriores mostram-nos, mais uma vez, que há 

ocorrência do valor experiencial associado ao uso do PPC em todas 

as regiões dialetais argentinas. Em relação à construção do sentido 

que promulga, os enunciados das regiões patagônica (18), litorânea 

(20) e cuyana (21) mostram-nos que a ausência de um delimi-

tador temporal abre precedentes para uma interpretação muito 

ampla do âmbito temporal em que dado evento aconteceu. Assim, 

a situação descrita pode haver sucedido em qualquer momento 

durante um extenso momento, que pode envolver até mesmo toda 

a vida do enunciador ou de quem se está falando. De fato, a obser-

vação do corpus mostrou-nos que os enunciados portadores desse 

valor são preponderantemente constituídos sem a presença dessa 

estrutura temporal especificadora. Assim, a título de exemplo, a 

observação do enunciado (21) indica-nos que a “contemplação” 

pode ter ocorrido diversas vezes em uma abrangência temporal 

suficientemente extensa para envolver toda a vida política do 

enunciador. 

Por outro lado, é possível observar também o uso de alguns 

marcadores temporais que especificam um pouco mais o momento 

em que o(s) evento(s) sucedeu(ram) – esse é o caso dos fragmentos 

das regiões bonaerense (17. “en mi larga carrera”), nordeste (19. “en 

este [copa]”), noroeste (22. “los cincuenta y siete años de vida”) e 

central (23. “esta nota de la voz del interior”). Entretanto, mesmo 

usando o marcador temporal, não se sabe exatamente quando e nem 

com que frequência se deram os eventos descritos.
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Ainda observando as estruturas periféricas ao PPC que ope-

ram na construção do valor experiencial, chamamos a atenção aos 

elementos que podem auxiliar no aporte do traço de iteratividade. 

Dentre eles, destacamos:

Complemento verbal plural: Como no fragmento das regiões 

bonaerense (17. “[...] he dirigido espectáculos musicales”), lito-

rânea (20. “han presentado reclamos”), noroeste (22. “han dedi-

cado grandes esfuerzos”) e central (23. “[...] ha hecho esas y otras 

declaraciones”). 

Sujeito plural: Como nos fragmentos das regiões litorânea (20), 

cuyana (21) e noroeste (22), nas quais figuram, respectivamente, 

“los socios”, “nosotros” – oculto – e “muchos de los cuales”. 

Locuções de valor iterativo: Expressões como “varias veces”, 

“muchas veces”, “algunas veces” – esta é a que observamos, por 

exemplo, nos fragmentos (20) e (21).

Outras estruturas adjuntas ao verbo: Como no fragmento extraí-

do do subcorpus da região patagônica (18), no qual se lê “[...] me 

ha seguido en cientas de aventuras”.

Como se visualiza nos enunciados exemplificadores, o favoreci-

mento do traço de iteratividade não depende da ocorrência simul-

tânea de todas as estruturas elencadas acima, mas basta haver uma 

única delas aliada ao traço de indefinição temporal. Em comum, 

observa-se também que todos esses indicadores trazem a marcação 

de pluralidade.

Finalmente, a observação do uso do PPC com esse valor no 

corpus possibilitou-nos comprovar que, do mesmo modo como já 

havia descrito Rodriguez Louro (2008), o sujeito das orações de 

valor experiencial possui o traço animado, tanto é assim que en-

contramos nos fragmentos acima expostos os seguintes sujeitos 

oracionais: “yo”, “Norma, mi señora,”, “tú”, “los socios”, “nosos-

tros”, “alguién”, “muchos [presidentes]”, “Jorge Valentí”10 Essa ca-

racterística implica reconhecermos que as situações descritas pelos 

enunciados foram experimentadas por um alguém e que, por isso, 

 10 Todos os pronomes pessoais sujeito estão elípticos. 
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podemos parafrasear o uso do PPC nesse contexto por “ha tenido 

la experiência de” + infinitivo (sendo o infinitivo a forma do verbo 

anteriormente conjugado em PPC) (ibidem). 

Aplicando esse procedimento aos fragmentos expostos, obser-

vamos, por exemplo, que o enunciado (17) poderia ser lido como:

(24) <BONAERENSE> Sí, bueno, mirá… este… en mi larga car-

rera de actor he tenido la experiencia de dirigir espectáculos musi-

cales, como los del Carmen Flores… (BsAs, 15, Gr 04)

Por fim, sobre o modo de ação presente nas orações, a análise dos 

casos encontrados mostrou-nos que o uso do PPC com esse valor 

pode estar associado a qualquer um dos quatro tipos apresentados 

por Vendler (1967). O valor experiencial pode ser contemplado na 

seguinte figura, na qual, as letras (x) tracejadas mostram-nos o des-

conhecimento da quantidade de vezes que ocorre o evento descrito. 

Por sua vez, a linha temporal tracejada acusa-nos a indefinição 

do momento exato em que se deu a situação. Podemos observar, 

contudo, que apesar de tamanha imprecisão, parece que a situação 

continua sendo tratada dentro do âmbito primário de coexistência 

(MR-Presente), de modo que o falante pode estendê-lo a ponto de 

envolver toda a sua vida:

Figura 3 – Do valor experiencial

Persistência

Outro valor que também figura entre os usos mais frequentes 

é o de persistência – quinto sentido exposto no Quadro 2, com 35 
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casos (11,3%). Como também observamos nos enunciados abaixo, 

trata-se de um uso verificado nos subcorpora de todas as regiões 

dialetais da Argentina.

(25) <BONAERENSE> [...] te cuento, Analía, yo era muy inquiero 

de chico o sea que… que con los años también me he añejado y sigo 

siendo inquieto [...]. (BsAs, 20, Gr 04)

(26) <PATAGONIA> No. La verdad, que el peronismo [siempre] 

me ha tratado de maravilla. No no nunca… nunca tenía planteado 

nada [...]. (CMR, 05, Gr 03) 

(27) <NORDESTE> [...] entre toda esta situación que hemos 

vivido [en estos últimos días] – la la la desaparición física de Néstor 

Kirchner, eh no tiene que hacer este…he reflexionado sobre lo que 

significa la palabra compromiso ¿no? (POS, 17, Gr 04) 

(28) <LITORAL> Eh… Antes que nada, bueno… eh de alguna 

manera transmitirte… este…. qué se yo, esta sensación que tenemos 

todos los hinchas, por lo bien que ha actuado Cultura Canalla, que le 

ha puesto un poco de sentido común a todo este momento [...] (ROS, 

01, Gr 01) 

(29) <CUYO> En este marco, eh… se ha estado capacitando 

[hasta ahora] aquellas personas que van a ser instructores, entonces, 

el cierre de esta capacitación consistía en esta práctica para que ellos 

pudieran aplicar el cuestionario. (MDZ, 33, Gr 05)

(30) <NOROESTE> [...] confederación general económica en la 

República Argentina una entidad que… durante muchos años ha 

sido, sin dudar, la líder en el gremialismo empresario nacional. 

(TUC, 34, Gr 03)

(31) <CENTRAL> [...] cada uno de ellos tiene libertad de construir 

su candidatura eh… en el medio se van a ir buscando las alianzas que 

tradicionalmente ha tenido el peronismo con otros partidos, partidos 

provinciales u otras fuerzas políticas. (COR, 45, Gr 04)

O valor de persistência é responsável por expressar eventos 

cujo início dá-se antes do momento de fala, mas que duram (persis-

tem) até – ou após – a enunciação. Assim, na figura seguinte temos 
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as letras (x) expressando a reiteração da situação até o ato de fala 

(MF). O uso do (x) tracejado mostra-nos a possível continuidade 

da situação após MF.

Figura 4 – Do valor de persistência

Observando os traços que contribuem para a construção desse 

sentido, cremos que é relevante considerar a sobrepujante presença 

de orações em modo de ação estativo ou de atividade. Isso porque 

ambos os modos de ação expressam situações cujo término não está 

marcado; possibilitando, portanto, a impressão da manutenção de 

dado evento.

Essa característica pode ser observada em grande parte dos 

fragmentos expostos acima. Dentre eles, destacamos, a título de 

exemplo, os enunciados da região nordeste (27) e do litoral (28), nos 

quais figuram, respectivamente, os verbos vivir – de modo de ação 

estativo – e actuar – de modo de ação de atividade. Haja vista que 

apresentam situações imutáveis que podem continuar ocorrendo 

indefinitivamente (Vendler, 1967; Riemer, 2010), ao dizer “hemos 

vivido [en los estos últimos días] la desaparición física de Néstor Kir-

chner”, tem-se, desde um momento passado, um estado decorrente 

da morte do mandatário que persiste ininterruptamente até o pre-

sente. De modo muito semelhante, ao dizer “[...] lo bien que ha actu-

ado Cultura Canalla”, permite-se inferir que a “atuação” do grupo 

de torcedores também se estende desde o passado até o presente. 

Por outro lado, não podem passar despercebidas outras estru-

turas linguísticas que também operam na construção do sentido 

de persistência, esse é o caso da informação de tempus, a qual nos 

permite ver, a partir de uma perspectiva de presente, uma situa-
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ção cujo início se dá no passado. A informação do aspecto perfeito 

é também relevante, pois procura relacionar, de algum modo, o 

evento iniciado no passado com o momento de enunciação. Dessa 

maneira, toda a cena durativa criada resulta da integração desses e 

outros elementos que verificaremos a seguir.

Antes, porém, ressaltamos que, apesar da expressiva ocorrência 

dos modos de ação citados, semelhante a Rodriguez Louro (2008), 

não negamos a possibilidade de verificarmos tipos de modos de 

ação cujo término do evento descrito é inerente – achievement e 

accomplishment. Esse é o caso, por exemplo, do enunciado da região 

patagônica, em que “tratarme” é uma ação que possui um término 

previsto. No entanto, ao associá-lo ao marcador temporal siempre 

– que aporta um valor reiterativo e de duração – propicia-se a in-

terpretação de persistência. Assim sendo, parece-nos importante 

ater-nos também a alguns marcadores temporais que corroboram o 

sentido em pauta. 

Desse modo, observamos no corpus o uso dos seguintes marca-

dores: “con los años” (25), “en los últimos días” (27), “a todo este mo-

mento” (28), “hasta ahora” (29), “desde entonces”, “durante muchos 

años” (30), “tradicionalmente” (31), “los cincuenta y siete años [que 

estamos completando hoy]”, “[toda la vida]”, “en los últimos venti-

cinco años”, “siempre”, “por tantos años”, “en los últimos años”, “a 

través de los años”, “[desde entonces]”, “en estos tres años”.

Por fim, a observação dos fragmentos (25) e (28) – da região 

bonaerense e litorânea, respectivamente – indica-nos que o uso de 

uma oração em tempus presente adjunta à oração cujo verbo está na 

forma do PPC pode servir também para salientar o sentido de per-

sistência. Isso porque aproxima o evento iniciado no passado (PPC) 

da situação concomitante ao MF (Presente de Indicativo) e nos mos-

tra que consequências essa ação em marcha causa no momento 

concomitante à enunciação. Assim, ao se dizer, no enunciado (28), 

que “esta es la sensación que tenemos los hinchas”, mostra-se o ce-

nário presente resultante do “bien que ha actuado” continuamente o 

grupo “Cultura Canalla”.

Miolo_Pesquisas_linguisticas_pautadas_em_corpora_(GRAFICA).indd   134Miolo_Pesquisas_linguisticas_pautadas_em_corpora_(GRAFICA).indd   134 05/03/2015   14:04:0305/03/2015   14:04:03



PESQUISAS LINGUÍSTICAS PAUTADAS EM CORPORA  135

Para concluirmos, ressaltamos que a constituição do sentido de 

persistência dá-se pela união dos diferentes elementos linguísticos 

observados, não sendo necessário verificar a co-ocorrência de todos 

em um único enunciado.

Passado absoluto

O penúltimo valor contemplado pelo Quadro 2 é o de passa-

do absoluto e, apesar de não ser considerado um uso canônico por 

diversos manuais de referência da língua espanhola, a observação 

de sua ocorrência no corpus indicou-nos que parece se tratar de um 

uso produtivo para a Argentina (36 casos, 11,7%). Tanto é assim 

que figura em seis dos sete subcorpora e se insere entre os usos mais 

recorrentes em cinco das regiões.

Antes de nos atermos um pouco mais em como se constitui, 

observemos alguns enunciados retirados do corpus que elaboramos. 

38. <BONAERENSE> [...] Mi labor específica y la labor de mi grupo 

es eh… llevar dignidad, por ejemplo, como lo hemos hecho el domingo 

pasado en el anfiteatro del parque Centenario. <BsAs, 05, Gr 02>. 

39. <PATAGONIA> El concejal [...] quien nos ha brindado [ahora] 

eh… su perspectiva de acuerdo con lo que ha sido una sesión muy 

particular el último jueves. <CMR, 21, Gr 04>.

40. <NORDESTE> [...] justamente terminamos ayer. Yo terminé 

[#### ##] hacer el homenaje a Néstor Kirchner. Eh… bueno, una 

eh… una sesión muy emotiva. [...] A la par, digamos, con las con las 

cámaras, en este caso, ha sido este homenaje ¿no? <POS, 15, Gr 04>.

41. <LITORAL> [...] bueno hace ya diez años, del dos mil [...] 

que estamos con este género, y bueno hay gente que ya del noventa y 

tres, noventa y cuatro ha estado cuando han hecho drácula acá [...] 

<ROS, 10, Gr 03>.

42. <NOROESTE> [Yo creo] que ustedes mismo han sido el ter-

mómetro de lo que ha ocurrido con el cambio prestacional en aquel 

momento. <TUC, 66, Gr 05>.
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43. <CENTRAL> Ayer ha habido algo diferente en la escena polí-

tica argentina. Diferente, digo, eh… porque se han reunido una 

sorprendente cantidad de dirigentes del partido justicialista. <COR, 

42, Gr 04>.

Observando, a principio, o traço do tempus, os enunciados mos-

tram-nos que, quando portador desse valor, o PPC não expressa 

somente situações anteriores ao momento de fala, mas também 

vistas a partir de uma perspectiva de passado. Em outras palavras, 

a forma verbal deixa de ser um tempus relativo de anterioridade em 

relação a uma situação presente ((OoV)-V) – como quando porta-

dora do valor de antepresente –, e passa a ser um tempus absoluto 

que expressa uma situação direta de anterioridade ao momento de 

fala (O-V)11, como verificamos na figura seguinte:

Figura 5 – Do valor de passado absolutosob a perspectiva de Guillermo Rojo

Quando detentora desse valor, a oração costuma apresentar 

algum marcador temporal que evidencia o sentido que descreve-

mos. Tanto é assim que nos fragmentos expostos encontramos “el 

domingo passado” (38. <bonaerense>), “el último jueves” (39. <pata-

gônia>), “ayer” (40. <nordeste> e 43 <central>, “del noventa y três, 

noventa y cuatro” (41. <litoral>) e “en aquel momento” (42. <noroes-

te>). Além desses marcadores, notamos os usos de “hace unos días 

atrás”, “en su momento”, “el sábado [pasado]”, “hace aproximada-

 11 Na notação de Rojo (1974, 1990, 1999) “(OoV)-V”correspondea uma situa-

ção relativa, isso é, anterior (-V) a um evento que é concomitante (oV) ao 

ponto central (O). Por sua vez, “O-V” faz referência a um evento absoluto, 

pois traça uma relação de anterioridade (-V) diretamente em relação ao ponto 

central (O). 
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mente un año y medio”, “unos días atrás”, “un fin de semana largo [el 

pasado]”, “en el curso de la semana de esa sesión [ya pasada]”. Como 

vemos, todos os marcadores encontrados acusam uma separação 

temporal entre o momento do evento (ME) descrito e o momento 

de fala (MF); em outras palavras, o ME deixa de ser visto a partir 

de uma perspectiva (Referência) de concomitância ao MF e passa a 

ser observado a partir de uma perspectiva de anterioridade ao âm-

bito temporal que abarca a enunciação. 

A observação do comportamento do modo de ação, do sujeito e 

dos complementos verbais – relevantes para a análise de alguns dos 

valores anteriores – mostrou-nos que, aparentemente, tratam-se 

de estruturas que não operam de forma determinante na constru-

ção do sentido de passado absoluto. Essa conclusão deveu-se ao 

fato desse valor associar-se aos diferentes tipos existentes em cada 

uma dessas categorias. Por outro lado, julgamos imprescindível 

nos atermos cautelosamente na contribuição aportada pelo aspecto 

perfeito ao sentido em questão. Isso porque, se compartilhamos da 

ideia de que há nessa forma verbal a manifestação deste traço as-

pectual (Comrie, 1993; García Fernández, 1995; 2008; Cartagena, 

1999), passamos a visualizar as situações já terminadas como ainda 

relevantes no momento de fala. 

Assim, poderíamos justificar o uso paralelo das formas simples 

(“terminamos”, “terminé”) e composta (“ha sido”) do pretérito per-

fecto no fragmento retirado do subcorpus da região nordeste (40). Isso 

porque, enquanto na observação do traço do tempus verificamos 

uma aproximação semântica do PPC com o PPS, na observação do 

traço aspectual, verificamos uma diferenciação no sentido das for-

mas. Isso se deve a que ao dizer “terminé” – forma do PPS que pos-

sui o valor de perfectivo12 – não há preocupação em marcar qualquer 

consequência que possa advir do fim da ação; no entanto, ao dizer 

“ha sido”, descreve-se um estado já terminado, mas que, de alguma 

maneira, traça alguma relação com o momento de fala – mostrando-

-nos, por exemplo, a ainda atual presença do sentimento de luto. 

 12 O aspecto perfectivo, presente na forma do pretérito perfecto simple, retrata a fase 

final da situação apresentada sem se preocupar com o que vem após seu término. 

Miolo_Pesquisas_linguisticas_pautadas_em_corpora_(GRAFICA).indd   137Miolo_Pesquisas_linguisticas_pautadas_em_corpora_(GRAFICA).indd   137 05/03/2015   14:04:0305/03/2015   14:04:03



138  DANIEL SOARES DA COSTA (ORG.)

Por outro lado, se desconsideramos a informação aportada pelo 

traço aspectual do perfeito e, com isso, atemo-nos unicamente à 

informação dada pelo traço do tempus passado absoluto (ME,MR–

MF; O-V), podemos chegar a pensar que a forma composta (PPC) 

e a forma simples (PPS) encontram-se em variação nesse contexto 

de uso, haja vista que compartilhariam exatamente o mesmo valor 

e, portanto, comporiam uma variável linguística. 

Antepretérito

Finalmente, o último valor vislumbrado pelo Quadro 2 é o de 

antepretérito. Conforme acusa-nos o corpus, trata-se de um uso 

bastante escasso (cinco casos, 1,6%) e observável em somente 

quatro dos sete subcorpora totais. Vejamos, a seguir, alguns casos 

encontrados:

(44) <PATAGONIA> Evidentemente, la Justicia ya le hizo pagar, 

cumplió su condena, o sea que ya pagó lo que ha cometido y ahora, 

seguramente, lo va a juzgar en el día de mañana. (CMR, 02, Gr. 02).

(45) <CUYO> [...] este ensayo, en realidad, fue como la culminación 

de una instrucción que se les ha dado a las personas que van a ser 

instructores de los jefes de radio y de los censistas. (MDZ, 31, Gr 05)

(46) <NOROESTE> Yo creo que en el fondo se sintieron molestos 

porque se han detectado algunas irregularidades o presuntas irregu-

laridades en un área del PAMI que se llama relación con beneficiario 

[...]. (TUC, 68, Gr. 05).

(47) <CENTRAL> Se colapsó en un momento dado, porque, claro, 

el personal de la telefónica no han previsto esta concentración tan 

grande y que todos los chicos hoy le damos un celular para comunicar-

los. (COR, 83, Gr. 05).

Atentando-nos aos traços que compõem o valor de antepretérito, 

verificamos no tempus um comportamento que se assemelha ao do 

pretérito pluscuamperfecto de indicativo (pretérito mais que perfei-

to do indicativo), isso porque também expressa um evento (ME) 
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anterior a uma situação/referência (MR) que, por sua vez, antecede 

o momento de fala (MF). Assim sendo, tomando a notação de Rei-

chenbach (2004), representa-se esse tempus como ME-MR-MF e, 

na notação de Rojo (1999), como (O-V)-V.

Conforme observado nos quatro enunciados acima, os verbos 

conjugados no pretérito perfecto simple (ME, MR-MF) servem de 

referência passada para o PPC, haja vista que os eventos descritos 

pelo perfecto compuesto são anteriores aos expressos pela forma 

simples (ME–MR–MF). Dessa maneira, ao dizer “pagó”, no enun-

ciado (44), narra-se um evento que ocorre após a ação descrita pela 

forma composta, “ha cometido”. Em outras palavras, a forma com-

posta expressa uma anterioridade à forma simples.

Acrescentando o traço aspectual à análise desse valor, perce-

beremos que, semelhantemente ao que ocorre no uso do PPC com 

valor de passado absoluto, ao se utilizar o PPC no contexto semân-

tico prototipicamente associado à forma do pluscuamperfecto de 

indicativo, marca-se, graças ao traço do aspecto perfeito, a relevância 

presente de um evento antepretérito. Assim, no fragmento (45), a 

ação antepretérita apresentada pelo PPC (“ha dado”) implicaria 

não só a “culminação da instrução dos censistas”, mas também a 

constituição, no MF, de um quadro de funcionários preparados 

para realizar o censo argentino. Em poucas palavras, conclui-se, 

mais uma vez, a importância de considerarmos o aspecto perfeito na 

análise do pretérito perfecto compuesto.

Esse parece ser também o caso de:

(48) [...] en una oficina que hemos montado [en aquel momento] en 

la calle córdoba que se llamó de Orientación de Prestaciones Médicas. 

(TUC; 64; Gr5).

No qual, entendemos a ação “se llamó” (‘se chamou’) como uma 

referência (MR) passada em relação ao momento da fala (MF), 

mas posterior ao evento “hemos montado” (ME). Aparentemente, 

o uso do pretérito perfecto compuesto nesse contexto visa, da mesma 

maneira que no lugar do passado absoluto, expressar a relevância 

presente de um evento passado, mas que desta vez é anterior ou an-
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tepretérito, como denomina Guillermo Rojo. Essa relevância presen-

te, como já comentamos, só seria possível graças ao aspecto perfeito 

que vigora no PPC. Assim, no valor antepretérito, as consequências 

da eventualidade pretérita também são avaliadas a partir do mo-

mento de fala (MF), quando se fixa o tempo de foco (lente):

Figura 6 – Do valor de antepretérito com relevância presente

Em relação aos outros elementos que ocorrem conjuntamente ao 

uso do PPC portador desse valor, os dados mostram que o tipo de 

sujeito não parece ser uma informação determinante na constituição 

do valor. Sobre o modo de ação, no entanto, nota-se unicamente o 

uso de orações de término inerente, tanto em accomplishment (frag-

mento da região cuyana, por exemplo) como em achievement (fragmen-

to da região patagônica). Não obstante, devido à escassa quantidade 

de casos do PPC com o valor de antepretérito, não podemos assegu-

rar essa característica, do mesmo modo que não podemos afirmar 

muito sobre o uso de marcadores temporais junto a esse valor13.

Contribuições à dialetologia argentina

A fim de alcançarmos os objetivos finais do capítulo destinado 

ao estudo da temporalidade linguística do espanhol baseado em 

 13 Na prática, nenhum marcador foi encontrado nos enunciados veiculadores 

deste sentido.
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corpus, compete-nos ainda refletir sobre a contribuição deste traba-

lho para a dialetologia argentina. Para tanto, precisamos recuperar 

as informações descritas no início do tópico anterior, segundo as 

quais, verificamos, grosso modo, três comportamentos da forma 

composta sob o ponto de vista quantitativo: 

(I) Mais de 52% das ocorrências dão-se nas regiões Noroeste e 

Central (76/ 24,6% e 86/ 27,8% casos, respectivamente); 

(II) Juntas, as regiões Bonaerense (20/ 6,4%), Patagônica (23/ 

7,4%), Nordeste (29/ 9,3%) e do Litoral (30/ 9,7%) apresentam 

somente 33% do total de casos encontrados. Em outros termos, 

o uso do PPC em cada região não alcança os 10% da totalidade 

dos dados encontrados no país. 

(III) Os dados da zona metropolitana de Mendoza – região 

cuyana – correspondem a quase 15% do total de casos. Assim, 

pareceu-nos haver uma recorrência intermediária em relação à 

produtividade acusada pelos dois contextos anteriores.

Aliado ao comportamento quantitativo, uma análise qualitativa 

mostra-nos que esse três blocos também compartilham algumas 

características no que diz respeito à distribuição dos valores atribuí-

dos ao PPC. Tanto é assim que verificamos:

(I) nas regiões central e noroeste a ocorrência de todos os valores 

observados alguma vez no país. 

(II) nas regiões bonaerense, patagônica, nordeste e do litoral a au-

sência de pelo menos um dos sete valores observáveis em outras 

regiões. Em especial, nota-se uma maior afinidade entre as re-

giões bonaerense e litorânea, já que os subcorpora de ambas as áreas 

coincidem em não apresentar os valores de antepresente, passado 

imediato e antepretérito. Sobre os valores mais recorrentes, figu-

ra em todas as regiões o valor de resultado na primeira posição. 

Além disso, encontramos novamente um ponto de equivalência 

entre a zona bonaerense e litorânea, pois alocam o valor de passado 

absoluto na terceira posição entre os usos mais recorrentes. Há de 

se destacar também que a região patagônica aproxima-se do com-

portamento verificado nas regiões bonaerense e do litoral quando 

observamos os valores de antepresente e passado absoluto.
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(III) no subcorpora da região cuyana a ausência do valor de pas-

sado absoluto – verificado em todas as demais regiões. Por outro 

lado, o índice dos valores mais recorrentes segue a mesma ten-

dência da ordem observada na totalidade do corpus de análise. 

Isso significa que se verificam os valores de resultado, experiên-

cia e persistência ocupando, respectivamente, o primeiro, o se-

gundo e o terceiro lugares entre os casos mais recorrentes. 

Antes de associarmos essas informações ao estudo da diale-

tologia argentina, precisamos considerar o conceito de isoglossa 

e sua relevância para a delimitação das regiões dialetais. Assim, 

sabe-se que isoglossa é uma linha imaginária que marca a abran-

gência territorial de um traço linguístico e de seu comportamento. 

Quando aliadas a outras isoglossas, formam um feixe e viabilizam 

uma delimitação dialetal fundamentada em aspectos linguísticos 

(Chambers; Trudgill, 1994; Cardoso, 2010). Desse modo, se as-

sumirmos que o estudo que fizemos sobre o pretérito perfecto com-

puesto possibilitou-nos demarcar a isoglossa que nos explicita a 

abrangência espacial do comportamento do PPC, aceitaremos que, 

eventualmente, essa informação poderá contribuir para reforçar ou 

reavaliar as propostas de delimitação das regiões dialetais no país. 

Com esse objetivo, a Figura 7 mostra-nos a extensão territorial 

dos três grupos que se mostraram detentores de uma norma seme-

lhante de uso do PPC. A isoglossa superior mostra a abrangência 

territorial do comportamento I; a isoglossa que inicia na parte su-

perior do mapa e que se estende até a região mais austral do país in-

dica o comportamento II; e, finalmente, o comportamento III está 

representado pela isoglossa intermediária, que envolve uma estreita 

faixa territorial que faz divisa com o Chile.14 

 14 Não podemos desconsiderar que o perímetro das regiões que figuram no mapa 

03 apresenta algum grau de generalização. Isso porque, ao nos orientarmos 

pela proposta de divisão dialetal feita por Fontanella de Weinberg (2004), 

pressupomos a existência de uma norma linguística relativamente comum 

empregada em cada uma das sete regiões dialetais postuladas, de modo que 

generalizamos os dados coletados em uma única cidade de cada região aos 

demais municípios envolvidos pelo perímetro total da zona. Não obstante, 
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Figura 7 – Mapa da isoglossa do Pretérito Perfecto Compuesto na Argentina

destacamos também que a escolha da cidade representante não foi aleató-

ria, mas respeitou o principio da irradiação linguística (COSERIU, 1977), 

segundo o qual uma cidade de maior importância social, cultural, política, 

econômica e administrativa serve, muitas vezes, de modelo linguístico para as 

demais comunidades circundantes.
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Antes de prosseguirmos em nossas considerações, vale a pena 

reafirmarmos que não esperamos com esse rápido estudo propor 

uma nova divisão dialetal para o país – já que isso exigiria conside-

rar um estudo que fornecesse um feixe de isoglossas. Nosso interes-

se consistiu somente em avaliar se o padrão de uso dialetal apontado 

pelo estudo do pretérito perfecto compuesto na Argentina corrobora 

alguma proposta vigente ou se, ao menos, assemelha-se a alguma 

delas. Quando muito, este estudo servirá também para o tracejado 

de uma isoglossa útil na eventual delimitação futura do país. 

Seguindo na exploração do Figura 7, seus dados, curiosamente, 

possibilitam-nos dialogar também com os processos de colonização 

da Argentina. Segundo Vidal de Battini (1964) e Lipski (1994), 

“[...] la colonización de Argentina se llevó a cabo desde tres puntos 

distintos, cada uno de los cuales supuso diferentes formas de contacto y 

posterior evolución lingüística” (Lipski, 1994, p.184). 

A primeira delas decorre de expedições vindas diretas da Espa-

nha e que, em 1536, chegam à zona que mais tarde seria conhecida 

como Buenos Aires. Por razões de conflitos com nativos, esses pri-

meiros colonizadores são expulsos e vão em direção ao Nordeste 

do país, fixando-se em Asunción (Paraguai). Anos mais tarde, re-

gressam ao delta del plata e, em 1580, dá-se por fundada Buenos 

Aires. Nesse ir e vir, traça-se uma primeira rota entre o que hoje 

chamamos regiões Noroeste, Litorânea e Bonaerense. Se adiantar-

mos a história, contemplaremos, no século XVIII, uma suntuosa 

cidade próxima a se tornar sede do virreinato del Río de la Plata 

(1776) devido à nova rota criada entre Europa e o cone sul da Amé-

rica. Foi esse desenvolvimento econômico e administrativo local 

que motivou o envio – a partir de Buenos Aires – de expedições de 

colonização aos Pampas e à Patagônia argentina. Assim, anexa-se à 

zona de influência social e linguística de Buenos Aires a atualmente 

conhecida região patagônica. 

A comparação entre a história do país e as informações da Figu-

ra 7 mostra-nos, portanto, uma possível justificativa para o com-

portamento II15 do pretérito perfecto compuesto, no qual verificamos 

 15 Isoglossa que inicia na parte superior do mapa e que se estende até a região 

mais austral do país.
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a macrorregião litorânea envolvendo quatro regiões16 sob forte in-

terferência política, econômica, social e linguística de Buenos Aires. 

Em outras palavras, a observação do comportamento do PPC pa-

rece mostrar que, desde sua instituição, Buenos Aires vem servin-

do de referencial linguístico, senão para todo o país, como afirma 

Rojas (2001), ao menos para a macrorregião litorânea da Argentina.

Ainda segundo Vidal de Battini (1964) e Lipski (1994), uma se-

gunda corrente migratória da Argentina teria sido constituída entre 

zonas de exploração do minério de prata (Peru e Bolívia) e áreas 

que possibilitassem a escoação do produto de maneira clandestina. 

Desse modo, os traficantes do minério deixavam as rotas oficiais e 

passavam a enviar o produto para um mercado paralelo via zona que 

mais tarde seria oficializada e conhecida como Buenos Aires. Como 

consequência, nota-se, nesse período, um crescimento demográfico 

das áreas mais ao noroeste do país e a fundação das primeiras cidades 

argentinas (Santiago del Estero, 1553; San Miguel de Tucumán, 

1565; Córdoba, 1573; Salta, 1582; San Salvador de Jujuy, 1593). 

Conforme explica-nos Lipski (1994), a colonização dessa área foi 

realizada por pequenos camponeses e comerciantes espanhóis, o 

que contribuiu para a constituição de uma variedade do espanhol 

considerada, desde o início, rústica e menos elitizada. Soma-se às 

características desse processo migratório, a forte presença da cultu-

ra quéchua. Em confronto com os dados suscitados com a análise do 

pretérito perfecto compuesto na Argentina, verificamos, na Figura 7, 

que o comportamento I (isoglossa superior) coincide com esse pro-

cesso de colonização. É pertinente observarmos que estudos sobre 

o PPC nas regiões andinas do Peru e da Bolívia (Howe; Schwenter, 

2003; Kany, 1969; Gutiérrez Araus, 2001; Jara, 2009) indicam uma 

semelhança com o comportamento que encontramos para o PPC 

na macrorregião mediterrânea da Argentina, haja vista que também 

mostram uma maior recorrência da forma composta, inclusive com 

o valor de passado absoluto.

 16 São as regiões Bonaerense, Litorânea, Noroeste e Patagônica as que compõem o 

comportamento II, da macrorregião litorânea.
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Finalmente, o terceiro processo de colonização no país origina-

-se no Chile e envolve a região de Cuyo. Fundadas em 1561 e 1562, 

Mendoza e San Juan, respectivamente, pertenceram ao país vizinho 

até que se instaurasse o virreinato del Río de la Plata, em 1776. 

Devido à aproximação da capital chilena, Lipski (1994) explica-nos 

que essa região vive ainda hoje sobre forte influência da variedade 

empregada em Santiago, sem deixar de sofrer, por outro lado, forte 

interferência de Buenos Aires, centro irradiador da norma mais 

prestigiada na Argentina. Como acusam os dados do Quadro 2 e da 

Figura 7, a atual região cuyana coincide com esse terceiro processo 

de colonização e apresenta um uso do PPC com algumas diferenças 

dos demais usos na Argentina; no entanto, como nos faltam infor-

mação precisas sobre o uso do PPC no Chile, não podemos afirmar 

qualquer aproximação com o país vizinho.

Antes de passarmos às considerações finais deste estudo, não 

podemos deixar de salientar que a associação que fazemos entre os 

comportamentos do PPC e o processo de colonização da Argentina 

não pretende, por hora, justificar o cenário do uso do PPC que 

encontramos no país. Mas, visamos apenas indicar uma aparen-

te coincidência que, somente após comprovação sob uma análise 

diacrônica, poderia justificar, de fato, as razões para o atual uso 

da forma temporal que temos discutido. Finalmente, devemos ter 

muito claro que todas as informações aqui apresentadas são rela-

tivas à observação de um corpus constituído por entrevistas radio-

fônicas que envolveram falantes cuja origem e permanência está 

firmada em uma importante cidade de cada uma das sete regiões 

dialetais que consideramos no início desse trabalho. Por isso, qual-

quer afirmação que vá além desse âmbito metodológico, corre o 

risco de estar equivocada. 

Considerações finais

A concretização deste trabalho possibilitou-nos conferir, a par-

tir da análise do uso efetivo da língua espanhola na Argentina, que 
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a forma composta do pretérito perfecto possui um comportamento 

polissêmico, tanto é assim que a observação de sua manifestação no 

corpus compilado mostrou-nos ser possível encontrar pelo menos 

sete valores associados a ela. A preocupação com o caráter dialetal 

que possuem os dados foi também outra marca que caracterizou 

nosso estudo, assim buscamos apoio na Dialetologia para descre-

vermos o comportamento do PPC tendo em vista sua distribuição 

no território Argentino. 

A discussão sustentada mostrou-nos que, no país, há um uso 

relativamente heterogêneo da forma composta, isso é, dentre os 

oito valores aferidos na análise, sete foram verificados na Argenti-

na, havendo uma recorrência de uso diferente conforme as regiões 

observadas. Em especial, seguindo a postura de Company Com-

pany (2002), Moreno de Alba (2000) e Jara (2009), verificamos na 

Argentina, de modo geral, o uso do perfecto compuesto com o traço 

aspectual de perfeito marcado. 

Tendo em vista as contribuições da Dialetologia, verificamos 

que o estudo do PPC no país possibilitou-nos o tracejado de uma 

isoglossa que avalia a pertinência desses postulados, pelo menos, 

para a observação da forma composta. Isso é assim, porque os pa-

drões de uso do PPC podem ser associados a três macrorregiões 

– nas quais se verifica um comportamento do PPC relativamen-

te semelhante. Por sua vez, essas macrorregiões mostraram-nos, 

curiosamente, uma relação direta com o processo de colonização da 

Argentina – o qual ocorreu em três eixos: (1) Buenos Aires (região 

bonaerense) em contato com as regiões litorânea, noroeste e patagôni-

ca, (2) Regiões Nordeste e Central em interação com Peru e Bolívia 

e (3) a região de cuyo, sob forte interferência do Chile desde o início 

de sua colonização.

Com a conclusão dos estudos, conseguimos não só (1) descrever 

os valores atribuídos ao pretérito perfecto compuesto nas regiões dia-

letais argentinas, mas também (2) romper com as posturas de análi-

se já existentes – segundo as quais haveria uma homogeneização ou 

uma dicotomização (Buenos Aires versus todo os demais) linguísti-

ca no uso do PPC. Além de tudo isso, abrimos (3) precedentes para 
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novas pesquisas sobre a forma verbal, fundamentalmente no que 

tangencia o (3a) tratamento do PPC e de seu comportamento no 

ensino de ELE; (3b) a análise contrastiva entre a forma do PPS e do 

PPC, tendo em vista seus valores particulares; (3c) como a evolução 

da forma no país justifica a situação atual de uso; (3d) como his-

toricamente os diferentes processos de colonização da Argentina 

colaboraram para o estado atual do uso do PPC; entre outros. 
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