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MAIS-QUE-PERFEITO COMO FUTURO DO PRETÉRITO E IMPERFEITO DO 
SUBJUNTIVO EM TEXTOS DOS SÉCULOS XIV E XV 

 
Pascásia Coelho da Costa REIS 

(PPGLL/UFBA/ PROHPOR) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Este artigo torna público um trecho de nossa dissertação de mestrado 

construída entre 2001 e 2002 e defendida no princípio de 2003. Tomamos este 

cuidado logo de partida para que possamos nos sentir mais à vontade com nossas 

reflexões e, também, deixar à vontade aqueles, que, posteriormente, tenham, como 

nós, se arvorado por esse caminho: o da morfossintaxe verbal do português 

arcaico. A dissertação de mestrado em foco entregue ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da Universidade Federal da Bahia intitula-se 

Usos do mais-que-perfeito e sua substituição pelo tempo composto em textos 

representativos do português arcaico e foi elaborada sob a orientação da Professora 

Doutora Rosa Virgínia Mattos e Silva. 

 No trabalho referido, buscamos verificar: 

  
 1. Os valores da forma verbal –ra, 2. Sua substituição, em seu valor 

etimológico, de passado anterior a outro passado, pelo tempo composto e 3. Os 

contextos morfossintáticos favoráveis à ocorrência de cada valor. 

 
 Para representar o português arcaico, constituímos como corpus: 

 Os dois primeiros livros de Os Diálogos de São Gregório, século XIV, editados 

por Rosa Virgínia Mattos e Silva; as 1777 primeiras linhas dos dois textos que 

seguem: Crônica de D. Pedro, escrita por Fernão Lopes, primeira metade do século 

XV, editada por Giuliano Macchi, e Crônica de D. Pedro de Meneses, segunda metade 

do século XV, editada por Maria Tereza Brocardo.     

 Aqui, neste artigo, trazemos as ocorrências da forma verbal –ra, doravante 

IdPt3, interpretadas como futuro do pretérito, daqui por diante IdFt2, e como 

Imperfeito do subjuntivo, ou SbPt, além de uma interpretação dos contextos 

morfossintáticos em que cada ocorrência se deu em todo o corpus trabalhado na  
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mencionada dissertação de mestrado. Para isso, fizemos uso de uma análise 

descritivo-interpretativista, tendo sempre como apoio o português 

contemporâneo, porque, àquela altura, conforme Mattos e Silva (1994, p. 71-72), 

pouco havia sido estudada a morfossintaxe do português arcaico. 

 Convidamos os nossos leitores, pesquisadores ou não sobre o referido tema, 

a lerem, de partida, Fernão de Oliveira, quando conclui a primeira gramática da 

língua portuguesa em 1536: 

 
... peço a quem conhecer meus erros que os emende; e, todavia, não mormurando em 
sua casa, porque desfaz em si. (1975[1536], p. 126) 

 
1 DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
  
 Tempo verbal do modo indicativo, o mais-que-perfeito simples 

morfologicamente se estrutura marcado pela desinência modo-temporal –ra   e 

com o alomorfe –re na segunda pessoa do plural. Alomorfia que se deve ao 

fenômeno da assimilação parcial desencadeada pelo contato entre a vogal central 

do morfema modo-temporal –ra e a vogal alta anterior presente no morfema 

número-pessoal de segunda pessoa do plural –is.  

 O IdPt3, ou mais-que-perfeito, expressa uma relação de dupla anterioridade, 

ou seja, de passado anterior a outro passado e ao momento do enunciado, 

conforme explicita, com clareza,  Mattos e Silva (1989:412): 

 
... uma relação de dupla anterioridade entre o momento do enunciado e o tempo do 
evento já terminado e expresso na frase que, por sua vez, se relaciona a outro evento a 
ele posterior, mas também terminado em relação ao momento do enunciado... 

 
2 ESTRUTURAS MORFOSSINTÁTICAS PARA O IDPT3 
 
 Sobre as estruturas morfossintáticas em que pode aparecer o mais-que-

perfeito simples buscamos noticiar neste ponto, partindo das pistas etimológicas 

mais recuadas possíveis com a finalidade de apresentá-las aqui.  

 Nesta direção, chegamos às estruturas morfossintáticas de subordinação que, 

como sabemos, se caracterizam por indicar uma relação de dependência em 

relação a outra oração no mesmo período,  chamada principal ou independente. 

Estrutura “recente” em latim, segundo Faria (1958, p. 434-454), quando afirma que, 
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anterior à existência da subordinação descrita acima, havia a construção 

identificada como justaposição de orações autônomas, ou construção paratática, 

registrada em numerosos vestígios escritos.  

 Na oração subordinada, de maneira geral, o emprego do modo subjuntivo se 

consagra, no período clássico, após, consoante Faria (idem), seu uso avançar em 

direção a construções em que no período arcaico do latim ainda aparecia o 

indicativo, tornando-se, então, o modo da subordinação. Ernout e Thomas (1953, 

p. 292-294) concordam que a sintaxe da subordinação representa um estado de 

língua “recente” em latim e que a escolha do modo a ser usado na subordinação 

depende do sentido da oração subordinada: o modo indicativo é empregado para 

se referir a um fato real e o subjuntivo é usado para expressar o valor de 

possibilidade ou de eventualidade.  

 Ao descrever os contextos morfossintáticos em que os modos aparecem, 

escreve Faria (1958, p. 434-454) que as orações subordinadas relativas adjetivas 

geralmente se constroem com o verbo no modo indicativo, que as orações 

condicionais são construídas com o verbo no indicativo ou subjuntivo. E mais 

adiante que, na subordinada condicional irreal, o verbo aparece no imperfeito ou 

mais-que-perfeito do subjuntivo e sua principal equivalente pode trazer o verbo, 

também, no imperfeito ou mais-que-perfeito do subjuntivo. 

 Diante destas informações preliminares, encontramos notícias sobre aquilo 

que, aqui, nos interessa mais precisamente, isto é, trazer as ocorrências da forma 

verbal –ra, IdPt3, interpretadas como futuro do pretérito, IdFt2, e como Imperfeito 

do subjuntivo, SbPt, além de uma interpretação dos contextos morfossintáticos em 

que cada ocorrência se deu. 

 Conforme Ernout e Thomas (1953´, p. 374), é no período hipotético irreal, 

inicialmente na apódose, oração principal, que o mais-que-perfeito do indicativo 

aparece para substituir os tempos do subjuntivo por uma questão de 

expressividade, uso ampliado também à prótase, oração subordinada condicional. 

Assim sendo, já em latim verifica-se que, nas correlações condicionais, 

especialmente para expressar uma hipótese irreal, o tempo IdPt3 aparecia. 
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Inicialmente na oração principal, depois tendo seu uso estendido até a oração 

subordinada. 

 Podemos, aqui, levantar algumas hipóteses: primeiro, será que no português 

arcaico o IdPt3 aparece nas correlações condicionais irreais? Pode-se esperar a 

presença mais freqüente, no nosso corpus, de ocorrência na apódose, ou seja, na 

oração principal com valor de futuro do pretérito, uma vez que esta estrutura foi a 

inovadora em latim? Pode, ainda, o Id Pt3 estrelar ao mesmo tempo na apódose e 

na prótase nas condicionais irreais? Existem outros contextos de irrealidade em 

que aparece o IdPt3? 

  Com esses questionamentos específicos, levantados a partir das informações 

bastante recuadas a respeito do IdPt3,  e de sua presença em orações subordinadas 

e do período hipotético irreal, chegamos ao português arcaico e, em seguida, aos 

nossos dados. 

 As gramáticas históricas do português pouco dizem sobre a morfossintaxe 

dos verbos e quando o fazem partem de um estado de língua presente como 

Silveira Bueno (1958, p. 160)  

 
 ... se no estado atual da língua o mais-que-perfeito já passou ao uso literário, 
empregando muitas vezes com significação do condicional e do imperfeito do 
subjuntivo, a língua arcaica o empregou corretamente...  

 
e Rodrigues Lapa (1959, p. 171-177)  
  

... os escritores antigos da Idade Média e do Classicismo empregavam muitas vezes o 
perfeito pelo mais-que-perfeito... o escritor moderno é mais rigoroso e sabe 
discriminar com maior clareza os tempos do passado... O uso indevido do mais-que-
perfeito, sobre baralhar os tempos da narração, dá ao discurso um tom remoto e 
artificial... impressão agravada pelo uso que os escritores fazem do mais-que-perfeito 
simples, que é hoje, salvo em algumas regiões, do falar provinciano, uma forma 
banida da língua corrente... 

 
 Após a leitura atenta das duas citações acima localizadas, verificamos uma 

contradição, enquanto a primeira afirma que, no português arcaico, o mais-que-

perfeito era empregado corretamente, a segunda citação inicia-se dizendo o 

contrário, isto é, que o perfeito muitas vezes era empregado em lugar do mais-

que-perfeito por escritores antigos da Idade Média e do Classicismo. A primeira 

citação ainda coloca a presença de IdPt3 no período hipotético em textos da 
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literatura  atual como uso indevido, quando, conforme já vimos, em latim era 

comum, tanto na apódose como na prótase. Seria um uso indevido em relação a 

quê? Os dados da forma verbal -ra catalogados e analisados na dissertação de 

mestrado revelaram possibilidades de interpretações que já existiam em latim. 

Quanto à afirmação do emprego do perfeito pelo mais-que-perfeito, ela levanta 

também a possibilidade de ocorrência do mais-que-perfeito em lugar do perfeito, 

o que não aconteceu em nenhuma das 413 ocorrências do corpus. Nos textos do 

português arcaico escolhidos para a pesquisa de mestrado, à totalidade das 

ocorrências catalogadas e analisadas foram possíveis apenas três interpretações, 

das quais já havia notícias em latim, para a forma verbal –ra: a etimológica de 

passado anterior, a de futuro do pretérito e de imperfeito do subjuntivo. O que, se 

não nega, ao menos redimensiona as afirmações anteriores, conforme já escreveu 

Mattos e Silva em suas Estruturas trecentista: Elementos para uma gramática do 

português arcaico: 

 
 ... O examen desse conjunto de dados permite que consideremos com certa cautela a 
opinião de Rodrigues Lapa (1959:171) de que os escritores antigos da Idade Média 
empregavam muitas vezes o perfeito pelo mais que perfeito...  (1989, p. 430): 

 
 Sobre a presença de IdPt3 em contextos de período hipotético irreal no 

português arcaico, exemplifica Huber (1986, p. 251-313) situações em que na 

apódose aparece o mais-que-perfeito do indicativo e na prótase o imperfeito do 

subjuntivo e outras ocorrências em que na apódose aparece o mais-que-perfeito do 

indicativo e na prótase o imperfeito do indicativo. Não mencionando, portanto, o 

autor a possibilidade de –ra aparecer na prótase do condicional irreal.  

 Câmara Júnior (1967, p. 58-80), em trabalho publicado primeiramente em 

1956, escreve que o mais-que-perfeito simples funciona para exprimir o irreal e 

que, na correlação condicional, o uso da forma  –ra na apódose estende-se à 

prótase, em vez do imperfeito do subjuntivo, devido a uma tendência de 

unificação. Essa extensão resulta, segundo o autor, do desaparecimento de formas 

subjuntivas latinas específicas que ocupavam a prótase. Em seguida, explica que, a 

partir daí, a forma verbal –ra teve seu uso ampliado para expressar  a irrealidade 

em outros contextos em que o futuro do pretérito, IdFt2, era selecionado em seu 



 
 

68 

valor metafórico para expressar a dúvida, a incerteza, a irrealidade e a 

possibilidade.  

 O único estudo lingüístico de que se tem conhecimento sobre a forma verbal 

–ra em corpus do português arcaico foi realizado por Mattos e Silva (1989, p. 427-

434), onde afirma e exemplifica que, com freqüência, ocorre a forma  em foco nos 

livros dos Diálogos de São Gregório, texto do século XIV, não só em seu valor básico, 

isto é, de antepassado, mas em contextos em que pode ser selecionado o 

imperfeito do subjuntivo: em orações condicionais e em subordinadas que 

expressam afirmativas sobre um fato realizado;  e em contextos em que pode ser 

selecionado o futuro do pretérito: em orações condicionais e em subordinadas que 

expressam a irrealidade, a hipótese ou dúvida.   

 
3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  
 
 Colocar-se-ão em evidência os seguintes casos:  
 

• As ocorrências em que o IdPt3 foi interpretado como IdFt2 na apódose da 

condicional irreal; 

• As ocorrências em que o IdPt3 foi interpretado como IdFt2 em outros 

contextos morfossintáticos; 

• As ocorrências em que o IdPt3 foi interpretado como SbPt na prótase da 

condicional irreal; 

• As ocorrências em que o IdPt3 foi interpretado como SbPt em outros 

contextos morfossintáticos. 

 
3.1 IDPT3 COMO IDFT2 NA APÓDOSE DA CONDICIONAL IRREAL 
 
 Catalogamos no corpus 7 ocorrências de condicional irreal e em todas elas o 

mais-que-perfeito aparece na oração principal, ou seja, na apódose, com valor de 

futuro do pretérito. Extraímos os exemplos que seguem dos textos que integram o 

corpus: 

 
- Se aqueste homen santo quisera mais viver com estes monges que aviam custumes mui 

contrairos aos seus e que se juntaron contra el pêra mata-lo, assi em como el era certo em 
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querendo-os correger, tanto pela ventura saira de  maneira de mansidoen e 

d’assessegamento, que perdera o deleito e o prazer que soia a aver. (D.S.G. 2.3.23) 

 
 Em Os Diálogos de São Gregório catalogamos 2 ocorrências de condicional 

irreal e nas duas aparece –ra na apódose. 

 Em Crônica de D. Pedro de Fernão Lopes apareceu uma só ocorrência da 

estrutura em análise: 

 
...e logo tostemente veherom a el-rrei e nom ousarom d’entrar na camara por a defesa que el-

rrei tiinha posta, se nom fora Gonçallo Vaasquez de Gooes seu escivam da puridade, que 

disse que queria mostrar as cartas que sobreveherom d’el-rrei de Castella a gram pressa; e 

per tall aazo e fingimento ouverom entrata dentro da camara e acharom el-rrei com o bispo... 

(C.D.P. VII, 1.49-55) 

 
 Já na Crônica de D. Pedro de Meneses catalogamos as outras 4 ocorrências de 

IdPt3 por IdFt2 na apódose de condicional irreal, segue exemplo: 

 
... e de todolos outros que nos virtuosos trabalhos cavalleirosos de que este llyvro rrecomta 

allgu)a parte teverem semtir pouco obrygados aa bomdade deste rrei, como ja disse: 

çertamemte se elle não fora, todo passara em esquecimemto. (C.D.P. M. p.176, l. 78-81) 

 
 As ocorrências de IdPt3 na apódose da condicional irreal  foram 

interpretadas como IdFt2, futuro do pretérito. Esse uso nesse contexto parece, 

pelas informações ditas mais acima neste artigo, estar presente em um estado de 

língua anterior ao português arcaico, assim talvez fosse interessante um estudo 

sobre a presença do mais-que-perfeito na apódose da condicional irreal em textos 

mais recuados do que aqueles aqui utilizados.   

 
3.2 IDPT3 COMO IDFT2 EM OUTROS CONTEXTOS MORFOSSINTÁTICOS 
 
  Conforme dito anteriormente, Câmara Júnior (1967, p. 58-80) escreve que, a 

partir da apódose da condicional irreal, o uso da forma verbal  –ra  para expressar  

a irrealidade estendeu-se para outros contextos em que o futuro do pretérito era 

selecionado em seu valor metafórico para expressar a dúvida, a incerteza, a 

irrealidade e a possibilidade. Mattos e Silva (1989, p. 27-34) identifica e exemplifica 



 
 

70 

esse uso, afirmando que o mais-que-perfeito pode ser selecionado como futuro do 

pretérito em orações condicionais e em subordinadas que expressam a irrealidade, 

a hipótese ou dúvida.   

 No corpus, em 12 ocorrências, interpretamos –ra como –ria conforme os 

autores referidos: 

 
- E tanto crecia o vi )ho que se vertera per terra se o bispo mais tardara”(D.S.G. 1.17.18) 

 
 Neste exemplo, interpretamos vertera como verteria e o seu contexto como 

subordinada adverbial. 

 
- Ca hua ave pequena e negra que chaman merloa começou a voar ante seu rostro e andar 

tan pesseveradamente derredor dele que a podera tomar com as mãão se quisera, mais 

depois que el fez o sinal da cruz partiu-se a ave dele. (D.S.G. 2.2.3) 

 
 Aqui, –ra aparece em verbo principal da locução verbal pudera tomar, em 

contexto interpretado como subordinada adjetiva. 

 
-Ca certa cousa come He que o amigo de Deus San Beento quisera que a claridade que estava 

no aar quando el veo, ficasse sempre ata que el fosse pera seu moesteiro. (D.S.G. 2.33.27) 

 
 Neste exemplo, interpretamos quisera como quereria e seu contexto como 

subordinada substantiva. 

 Em Os Diálogos de São Gregório catalogamos 4 ocorrências da forma em foco 

em diferentes contextos de subordinação. Assim como nos outros textos: 

 
...e el per seu corpo os queria punir e atormentar, assi como quisera fazer a huu bispo do 

Porto, na maneira que vos contaremos... (C.D.P. VII, 1.11-13) 

 
 Neste exemplo, o mais-que-perfeito aparece como verbo principal em uma 

locução verbal, cujo contexto interpretamos como subordinada adverbial. 

 
...Gonçallo Vazques disse que, assy por sua hidade como por outras cousas que ho ympidiã, 

nõ podia fazer, do que algu)s tiverão que ell rrey nom fora comtemte... (C.D.P. M. p.197, l. 

555-557) 
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 Aqui, interpretamos fora como seria ou estaria e seu contexto como 

subordinada substantiva. 

 
 ...A primeira porque pareçee, segundo diz sam Geronimo, que se eu fezera empreita 

d’esparto ou esteiras de jumco, que o ganho fora pouco, ao menos podera escusar de 

rrepremsão, da quall são çerto que nenhu) autor de novo lyvro possa ser escuso... (C.D.P. M. 

p.178, l. 112-116) 

 
 Neste exemplo, interpretamos fora como seria e seu contexto como 

subordinada adjetiva. 

 Um dado novo é que, em 4 ocorrências, interpretamos o contexto em que 

IdPt3 aparece como coordenação, o que sugere, se as análises feitas se 

sustentarem, uma ampliação dos contextos mencionados anteriormente por 

Mattos e Silva (1989, p.  27-34) em que –ra pode ser selecionado com valor de –ria: 

 
- Ca, se el non confiara mais do homem santo dom Onrado ca de si, non tirara a calça sua 

que tragia por religas e a posera sobelo corpo do morto (D.S.G. 1.4.20) 

 
...Quamto mais que eu achey os feitos pella mayor parte tam maravilhosos, que, se 

soomemte os ouvera de escrever per emformaçõ dallgus que ho souberão per ouvida 

doutros, eu duvidara çertamemte de hos escrever, ne )) os escrevera se naboca de dous ou de 

tres achara o coneçimemto destas cousas, porque emtemdera que o deziã por emgramdeçar 

seu nome e fama... (C.D.P. M. p.178, l. 122-128) 

 
...Mandou matar em Tolledo viinte e dous homees bõos do comu )u porque forom em 

conselho de sse alçar a cidade de Tolledo por nom matare  em Ella a rrainha dona Branca, 

segundo todos d’aquella vez cuidarom: antre os quaaes mandava matar huu ourivez velho 

de oiteenta annos; e hu)u seu filho de dezoito, teendo-opera o matar, disse a el-rrei que lhe 

pedia por mercee que ante mandasse matar elle que seu padre, e el-rrei mandou-ho assi 

fazer: pero mais prouvera a todos que el-rrei nom mandara matar huu nem outro... (C.D.P. 

XVI, l. 113-122) 

 
 Além desta análise do contexto desta ocorrência, são possíveis outras duas 

leituras, quando interpretamos pero como uma partícula expletiva: 
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 Se considerarmos prouvera um verbo transitivo direto e indireto, ele aparece 

em oração principal, mas não do tipo apódose de condicional irreal, pois a 

conjunção que iniciaria uma oração subordinada substantiva. 

 Se considerarmos prouvera um verbo transitivo indireto, o que é analisado 

como se, interpretação que classifica o contexto da estrutura em foco como oração 

principal do tipo apódose de condicional irreal. 

 Essa construção complexa constata a dificuldade em se realizar um estudo 

sobre a morfossintaxe verbal do português arcaico, por isso este artigo, como a 

dissertação de mestrado de que ele partiu, apenas representa ou representou uma 

procura por vozes com quem dialogar sobre o assunto, o que não invalida o que 

dizemos ou o que tenhamos dito. 

  A possibilidade de analisarmos como coordenação os contextos dos 

exemplos acima em que aparece a forma –ra para expressar seu valor metafórico 

de dúvida, incerteza,  irrealidade ou possibilidade aponta para uma ampliação dos 

contextos mencionados por Mattos e Silva (1989, p. 27-34), em que o mais-que-

perfeito pode ser selecionado com valor de –ria. Esse tipo de realização apareceu 

em pequeno número, todavia esteve presente em todos os textos que compõem o 

corpus. 

 
3.3 IDPT3 COMO SBPT NA PRÓTASE DA CONDICIONAL IRREAL 
 
 Como está dito no início das análises dos dados, catalogamos, no corpus, 7 

ocorrências de condicional irreal e em todas elas o mais-que-perfeito aparece na 

oração principal, isto é, na apódose,  com valor de futuro do pretérito. A presença 

de IdPt3 na prótase, ou seja, na oração dependente da condicional irreal, com valor 

de imperfeito do subjuntivo, se deu em todas as 7 ocorrências  de condicional 

irreal. Vejamos os exemplos: 

 
- Se aqueste homen santo quisera mais viver com estes monges que aviam custumes mui 

contrairos aos seus e que se juntaron contra el pêra mata-lo, assi em como el era certo em 

querendo-os correger, tanto pela ventura saira de  maneira de mansidoen e 

d’assessegamento, que perdera o deleito e o prazer que soia a aver. (D.S.G. 2.3.23) 
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 Catalogamos 2 ocorrências de condicional irreal em Os Diálogos de São 

Gregório e, nas duas, –ra aparece na prótase. Em Crônica de D. Pedro de Fernão Lopes 

encontramos uma só ocorrência da estrutura em análise: 

 
...e logo tostemente veherom a el-rrei e nom ousarom d’entrar na camara por a defesa que el-

rrei tiinha posta, se nom fora Gonçallo Vaasquez de Gooes seu escivam da puridade, que 

disse que queria mostrar as cartas que sobreveherom d’el-rrei de Castella a gram pressa; e 

per tall aazo e fingimento ouverom entrata dentro da camara e acharom el-rrei com o bispo... 

(C.D.P. VII, 1.49-55) 

 
 Em Crônica de D. Pedro de Meneses, catalogamos as outras 4 ocorrências de 

IdPt3 por SbPt na prótase de condicional irreal: 

 
... e de todolos outros que nos virtuosos trabalhos cavalleirosos de que este llyvro rrecomta 

allgu)a parte teverem semtir pouco obrygados aa bomdade deste rrei, como ja disse: 

çertamemte se elle não fora, todo passara  em esquecimemto. (C.D.P. M. p.176, l. 78-81) 

 
 A presença de IdPt3  tanto na prótase quanto na apódose de todos os dados 

catalogados de condicional irreal demonstra, pelas informações ditas mais acima, 

a tendência de unificação proposta por Joaquim Mattoso Câmara Júnior (1967, p. 

58-80) e sugere, ainda, que essa unificação pode já estar presente em um estado de 

língua anterior ao português arcaico, assim, talvez, fosse interessante um estudo 

sobre a presença do mais-que-perfeito para expressar o irreal nos referidos 

contextos em registros mais recuados do que aqueles aqui utilizados e, talvez, um 

avanço nesses escritos medievais rumo ao português contemporâneo possa revelar 

o contrário, ou seja, a tendência ao desuso do IdPt3 nos referidos contextos. 

 
3.4 IDPT3 COMO SBPT EM OUTROS CONTEXTOS MORFOSSINTÁTICOS 
 
 Sobre a forma verbal –ra em corpus do século XIV, Mattos e Silva (1989, p. 

427-434) exemplifica seu uso em contextos em que pode ser selecionado o 

imperfeito do subjuntivo: em orações condicionais e em subordinadas que 

expressam afirmativas sobre um fato realizado.   

 No corpus selecionado para este estudo, catalogamos 6 ocorrências  do 

morfema  verbal –ra como  –sse em outros contextos morfossintáticos que não o da 
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prótase da condicional irreal. Esses dados, ainda que em menor número, 

estiveram presentes em todos os textos: 

 
...Escrevã - deziã [elles] – os autores das estórias que numca foy nenhu)a companha  tam 

mall-aventurada como foy aquesta nossa, caa, aymda que nos esteveramos em meo da hu) 

campo com hu)as poucas de palhas por çerraduras, nom poderamos tam lligeyramemte ser 

vemçidos, e sequer ao menos a nossa vemtura comtavra nos leyxara tamto bem que 

teveramos allgu ) espaço em que poderamos conhecer nosso vemçimemto, o quall por çerto 

nõ nos podera pouco aproveitar, sequer ao menos por nom perdermos de todo aquillo que 

por tamtos tempos aviamos ganhado. (C.D.P. M. p.221-222, l. 173-183) 

 
 Neste exemplo, interpretamos esteveramos como estivéssemos e seu contexto 

como subordinada adverbial concessiva que expressa uma afirmativa ou 

comentário sobre um fato realizado ou acontecido, conforme Mattos e Silva (1989, 

p. 427-434).   

 
...Mandou matar em Tolledo viinte e dous homees bõos do comu )u porque forom em 

conselho de sse alçar a cidade de Tolledo por nom matare  em Ella a rrainha dona Branca, 

segundo todos d’aquella vez cuidarom: antre os quaaes mandava matar huu ourivez velho 

de oiteenta annos; e h~uu seu filho de dezoito, teendo-opera o matar, disse a el-rrei que lhe 

pedia por mercee que ante mandasse matar elle que seu padre, e el-rrei mandou-ho assi 

fazer: pero mais prouvera a todos que el-rrei nom mandara matar huu nem outro... (C.D.P. 

XVI, l. 113-122) 

 
 Trouxemos este exemplo para este momento do texto porque a análise do 

contexto desta ocorrência considera pero como uma partícula expletiva e prouvera 

um verbo transitivo direto e indireto, dessa forma, a conjunção que inicia uma 

oração subordinada substantiva, que expressa, como o exemplo anterior, uma 

afirmativa ou comentário sobre um fato realizado ou acontecido. 

 
- Ca hua ave pequena e negra que chaman merloa começou a voar ante seu rostro e andar 

tan pesseveradamente derredor dele que a podera tomar com as mãão se quisera, mais 

depois que el fez o sinal da cruz partiu-se a ave dele.” (D.S.G. 2.2.3) 
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 Aqui, interpretamos –ra como –sse e seu contexto como subordinada 

condicional do tipo não irreal, pois expressa, como os exemplos anteriores, uma 

afirmativa ou comentário sobre um fato realizado ou acontecido. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Aqui, para este artigo, trouxemos as ocorrências da forma verbal –ra, IdPt3, 

interpretadas como futuro do pretérito, IdFt2, e como Imperfeito do subjuntivo, 

SbPt, além de uma interpretação dos contextos morfossintáticos em que cada 

ocorrência se deu em todo o corpus trabalhado na  mencionada dissertação de 

mestrado, os dois primeiros livros de Os Diálogos de São Gregório, século XIV, 

editados por Rosa Virgínia Mattos e Silva; as 1777 primeiras linhas dos dois textos 

que seguem: Crônica de D. Pedro, escrita por Fernão Lopes, primeira metade do 

século XV, editada por Giuliano Macchi, e Crônica de D. Pedro de Meneses, segunda 

metade do século XV, editada por Maria Tereza Brocardo. Com uma análise 

descritivo-interpretativista, tendo sempre como apoio o português 

contemporâneo, catalogamos: 

 7 ocorrências de IdPt3 na apódose e 7 na prótase da condicional irreal. A 

presença de IdPt3  tanto na prótase quanto na apódose de todos os dados 

catalogados de condicional irreal demonstra a tendência de unificação proposta 

por Câmara Júnior(1967, p. 58-80) e sugere, ainda, que essa unificação pode já 

estar presente em um estado de língua anterior ao português arcaico. 

 16 ocorrências de IdPt3 como IdFt2 em outros contextos morfossintáticos, 

sendo 12, conforme Mattos e Silva (1989, p. 27-34), em subordinadas que 

expressam a irrealidade, a hipótese ou dúvida e 4 dados em contextos analisados 

como coordenação, o que aponta para uma ampliação dos contextos mencionados 

por Mattos e Silva (1989, p. 27-34), em que o mais-que-perfeito pode ser 

selecionado com valor de –ria. Esse tipo de realização apareceu em pequeno 

número, todavia esteve presente em todos os textos que compõem o corpus. 

 6 ocorrências do morfema verbal –ra como –sse em outros contextos 

morfossintáticos que não o da prótase da condicional irreal estiveram presentes 

em todo o corpus, afinando com o que já observou Mattos e Silva (1989, p. 427-434): 
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em orações condicionais e em subordinadas que expressam afirmativas ou 

comentários sobre um fato realizado ou acontecido.  
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