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ALGUMAS OBSERVAÇÕES
SOBRE AS FORMAS EM
-RA E EM -SE DO SUBJUNTIVO
ESPANHOL E DO CONJUNTIVO
PORTUGUÊS
Analisando as formas e os empregos do conjuntivo português e do subjuntivo
espanhol, reparamos que existem diferenças entre os dois sistemas que, com toda
a certeza, são resultado de divergências na génese das duas línguas. As ditas
diferenças são visíveis, sobretudo, quando pomos em análise as formas do imperfeito deste modo.
No caso da língua espanhola, as formas em -ra antigamente representavam
o pretérito mais-que-perfeito do indicativo (CANTARĀM > cantara). O pretérito
mais-que-perfeito e o imperfeito do subjuntivo, por seu turno, eram representados
pelas formas em -se (CANTASSES > cantase). Ao fazer uma análise das
propriedades das formas em -ra em textos antigos, J.C. Chevalier (Menéndez Pidal
1973: 372–374)1 observa que alternavam frequentemente com as do pretérito
simples (compró) e com a forma composta do pretérito mais-que-perfeito (había
comprado). No entanto, existia uma diferença ténue entre había comprado
e comprara, nomeadamente, a primeira servia para descrever uma situação cujos
resultados tinham uma certa influência no falante num tempo passado posterior,
enquanto a segunda fazia referência apenas à realização da acção anterior à outra
acção passada. O emprego da forma em -ra interrompia a perspectiva do relato
para voltar a um acontecimento anterior, o que não acontecia com as formas
1

Cf. também Rivero (1990: 270–275). A Autora afirma que nos séculos XIX e XX
muitos gramáticos (A. Bello, S. Gili Gaya, a RAE, entre outros) atribuíam às formas em -ra,
designadas como «indicativos em -ra», a mesma função semântica que às formas
correspondentes do indicativo e, por conseguinte, era comum a tendência de querer eliminálas do sistema verbal espanhol como formas sem nenhuma função distintiva. No entanto,
segundo B. Pottier os indicativos em -ra não eram equivalentes às formas do pretérito maisque-perfeito nem na Idade Média. M. Criado de Val situa-os na zona intermédia entre
o indicativo e o conjuntivo. Alguns consideram-nos como arcaismos (C. Hernández
Alonso), outros como hipercorrecção (S. Gili Gaya) ou como uma maneira de distinguir
o próprio estilo literário. Observa-se que eram usados sobretudo na linguagem jornalística,
nos artigos escritos em estilo coloquial, nos relatórios da polícia ou para falar de factos
históricos ou passados cujas características não se podem determinar com precisão.
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analíticas que se usavam para introduzir causas das acções que se descreviam. Ao
mesmo tempo, introduzia um leve sentido hipotético, extratemporal e de incerteza.
A esta descrição de J.C. Chevalier podemos acrescentar os valores das formas
em -ra distinguidos por G. Luquet (2004). Ao analisar os empregos do subjuntivo
até ao século XIII, o autor observa que as formas em -ra representavam:
— Passado no passado, ou seja, valor do pretérito mais-que-perfeito do indicativo:
Don Gozimás conosçió que verdat era / lo que María le dixiera.2
— Contrafactualidade no passado, isto é, de uma acção que não se realizou no
passado: Beuiera d’ela de grado / mas oui-miedo que era encantada.
— Vontade, possibilidade ou obrigação que não se realizaram no passado e que se
expressam por meio dos verbos querer, poder e saber: el diablo la quiso tentar
/ e todo lo quisiera remembrar / lo que ella solía amar, Nunca en Alexandre tu
deuieras duldar / si tu a el tornasses el te sopiera ordenar.
— Passado transferido para o futuro ou para o presente no caso do discurso
indirecto: si bien no lo cumplieres, mucho más te valiera; [...] dirías que nunca
vieras tal en esta ribera.
Quanto às formas em -se, podemos adicionar aqui alguns exemplos do seu valor
de imperativo de cortesia, resultado da deslocação para o presente: Fossedes mio
huesped, si vos ploguiesse, señor.3
Em mais um período distinguido por G. Luquet na história do sistema modal
espanhol, que durou desde os meados do século XIII até aos finais do século XV,
o autor observa as seguintes características das formas em -ra:
— Nas construções condicionais do tipo contrafactual começam a substituir as
formas em -se: Ssy para bien non fuera, tan noble non saliera.4
— Empregam-se em vez das formas em -se nas construções do tipo mejor fuera
que, non podiera ser que (mais tarde também non podia ser que), quisiera que
que expressa uma vontade que não chegou a realizar-se, etc.: non podiera ser
que non morieran anbos [...].5
— Fazem referência a pessoas ou coisas inexistentes ou imaginárias: de guisa que
non le demandara Ercules pleyto que gelo non fiziera por ello.
— Aparecem nas orações concessivas, temporais e finais: mas ledo ende fuera que
aunque le dieran todo el auer del mundo; [...] que lo atendiera el rrei diez dias
para que fuera con el en la batalla [...].
2

Os seguintes exemplos provêm das obras Vida de Santa María Egipciaca, Razón de
Amor, Libro de Alexandre, Libro de Apolonio, Vida de Santo Domingo de Silos citadas por
Luquet (2004: 98–104).
3
Cantar de Mio Cid citado por Veiga (1991: 268).
4
Os seguintes exemplos provêm das obras El Libro de Buen Amor, Historia troyana en
prosa y verso, Cuento del emperador Otas de Roma, Crónica de 1344, Cancionero
de Baena, Tragicomedia de don Duardos, Celestina citadas por Kitova Vasileva (1980:
27–152). Vale a pena mencionar aqui a respectiva evolução das orações condicionais
irreais, nas quais o esquema muito antigo si -se, -se evoluiu em si -se, -ra e, mais tarde, em
si -ra, -ra.
5
Para contrastar, quisiera que + -se no século XVI servia para expressar uma vontade
que ficou satisfeita.
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— A partir de meados do século XVI, nota-se o seu emprego para expressar
o presente irreal, e, a partir do século XV, também o futuro irreal: Sy
guardarme supiera / el algunt tienpo passado / la mi vida estouiera / agora en
mejor estado; Que partiéndose d’aquí / quien haze soberana / mi tristura /
estuviérades mañana sin verdura.
— Em orações independentes, aplicam-se para expressar cortesia ou desejo ténue
referidos a um futuro próximo ou distante: ¡Assí pudiera ciento!
Em alguns documentos do século XIV já se nota a sucessiva substituição das
formas em -ra pelas formas analíticas avía + participio. Simultaneamente,
o imperfeito do subjuntivo em -ra começa a perder o seu valor de passado no
passado e passa a expressar acontecimentos irreais. O imperfeito do subjuntivo em
-se, por sua vez, serve para expressar hipóteses presentes, futuras ou estas
transferidas para o passado por meio do discurso indirecto: lo deixaria agora sy
ser pudiese syn mal estança [...] 6; Et el diablo dixole que si él quisiesse fazer lo
que él le diría [...].7
A penúltima etapa distinguida por G. Luquet na sua descrição diacrónica do
modo subjuntivo abrange as épocas pré-clássica e clássica. Ao longo deste tempo:
— Nas orações condicionais irreais relacionadas com o passado começam
a aparecer as formas actualmente conhecidas como pretérito mais-que-perfeito
do subjuntivo (hubiera + particípio): y lo hubiera hecho si los marineros, con
su priesa acostumbrada, no sacaran la presa a los barcos.
— Verbos do tipo quisiera, pudiera, debiera, etc. chegam a substituir querría,
podría, debería, etc. nas orações independentes e principais, quando o locutor
quer atenuar a força ilocutória.
— As formas em -ra continuam a expressar irrealidade e impossibilidade de
realização duma acção, enquanto as em -se se empregam para «ilustrar
metafóricamente un acontecimiento»: las sofría de aquella guisa como si no
oviese mal ninguno.
— O conjuntivo em -se costuma empregar-se também, como um passado virtual,
em referência ao futuro e «es por la maior parte condizional con tienpo venidero, enquanto a forma em -ra denota o passado e se haze vago de tienpo no
señalado, como los aoristos griegos» (Molho 1975: 353). Representa uma hipótese pretérita que não chegou a realizar-se e, por isso, não se relaciona com
o seu futuro.
— A extensão crescente da forma em -ra em direcção ao futuro provoca alternâncias com a forma do futuro do subjuntivo em -re que se mantêm até ao
século XIX e que, às vezes, originam aberrações: ...en menos tiempo que el que
6

Os seguintes exemplos provêm das obras Poema de Fernán González, Segunda parte
de la vida de Lazarillo de Tormes, El Libro de Cauallero Zifar citadas por Luquet (2004:
124–166).
7
G. Luquet chega também à conclusão que «las capacidades referenciales del imperfecto de subjuntivo en -se son las de una forma inactualizadora no marcada, indiferente a la
distinción entre pasado, presente y futuro» e que os seus empregos são praticamente iguais
aos contemporâneos.
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tardárades en alzarnos la visera, si Dios, si mi señora y mi brazo me valen,
veré yo vuestro rostro.8
Contudo, nas épocas moderna e contemporânea é fácil observar que as formas
em -ra sucessivamente adquirem as capacidades referenciais das formas em -se
o que leva à nivelação definitiva das oposições e à menor frequência do emprego
das últimas. Ao mesmo tempo, as formas do potencial em -ía aparecem nas
construções em que se costumava utilizar o imperfeito do subjuntivo em -ra, por
exemplo na apódose das orações condicionais. Observa-se também uma certa
neutralização da oposição entre o potencial e o subjuntivo: Quizá lo compraría /
Quizá lo comprara (FN). As construções condicionais do passado admitem na sua
apódose tanto o potencial composto, como as formas do subjuntivo: Si lo hubiera /
hubiese tenido, te lo hubiera / hubiese / habría dado (FN). No entanto, a possibilidade de intercâmbio das formas em -ra e em -se não é total, isto é, existem casos
nos quais se utilizam apenas as formas em -ra: Quisiera decirte una cosa (FN),
e não *Quisiese decirte una cosa.9 Por conseguinte, em numerosos estudos
dedicados às duas formas encontramos diversas opiniões com respeito à sua equivalência. Há quem diga que são perfeitamente equivalentes e que o uso de uma ou
de outra não pressupõe nenhumas mudanças semânticas.10 Há também quem
afirme que a alternância entre elas não é uma opção livre11 ou, até, que está condicionada por factores como a procedência regional, o nível cultural, as preferências
pessoais ou estilísticas, desejos de evitar a cacofonia, etc. (Borrego, Asencio,
Prieto 1985: 13).
Para resumir, as formas em -ra nos textos mais antigos empregavam-se apenas
para expressar acontecimentos passados em relação ao tempo no qual se encontrava o locutor. Mais tarde, passaram a descrever também acções presentes e, finalmente, passadas, presentes e futuras. Estamos aqui perante um excelente exemplo
8

Os seguintes exemplos provêm das obras Quijote II, Vida del Capitán Alonso de
Contreras citadas por Molho (1975: 175–606).
9
M.A. Sastre (2004) menciona várias situações nas quais a forma em -ra não pode ser
substituída pela em -se, por exemplo: quando tem valor do pretérito mais-que-perfeito do
indicativo (considerado como arcaísmo, mas ainda utilizado nos meios de comunicação),
quando expressa cortesia, probabilidade no presente, um conselho ou na apódose das
construções hipotéticas.
10
Cf. RAE (1973), E. Lorenzo (1980), K. Togeby (1953), E. Alarcos Llorach (1994),
G. Rojo (1996), C. Hernández Alonso (1996) e outros citados por Sastre (2004: 24).
K. Togeby afirma que a forma em -ra se emprega com mais frequência, E. Alarcos Llorach
e G. Luquet que é mais utilizada na expressão oral e a forma em -se na escrita embora para
a maioria dos falantes não haja diferenças essenciais entre as duas formas. Para C. Hernández Alonso, a escolha está condicionada por factores sociolinguísticos, diatópicos e diastráticos. O que todos afirmam é que a forma em -ra prevalece no espanhol peninsular.
11
Cf. A. Bello (1847), B. Pottier (1970), M. Molho (1975), W. Dietrich & H. Geckeler
(1981) e outros citados por Sastre (2004: 24): «En contextos ‘subjuntivos’ la forma en -ra
posee un valor desiderativo, y subraya una inclinación mayor a la realización hipotética de
la acción que la forma en -se (V. Lamíquiz); [...] la forma en -ra no es un subjuntivo, sino
una forma que se puede emplear en vez del subjuntivo. Y ello en muchos contextos, aunque
sigue siendo un indicativo inactual» (W. Dietrich).
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de evolução das capacidades referenciais do mesmo signo linguístico.12 Como
resultado deste processo, encontramos formas em -ra em função de tempos
passados, apesar de este uso ser pouco frequente no espanhol moderno:
1. Durante su forzosa retirada, los cristianos terminaron por encontrar una defensa
providencial en la cordillera Cantábrica, como antes sucediera frente a los romanos
(MH 5: 43).
2. [...] cuando un adulador se acercó al coronel Custer para expresarle la grandeza
de sus victorias, el militar señalara que el que había tenido mérito había sido Pizarro
porque había conquistado el imperio inca (MI 299: 91).

Facilmente se nota que os exemplos acima citados provêm de revistas ou
artigos de história e os textos levam traços de estilização linguística intencionada.13 As formas em -ra fazem aqui referência a acções realizadas antes de outras
acções passadas, como em (1), ou podem interpretar-se como equivalentes ao
pretérito perfeito simples, como em (2).14
No caso da língua portuguesa, no romance peninsular o conjuntivo empregavase de uma maneira muito similar à de hoje. Citemos aqui só alguns exemplos:
— Nas orações condicionais, também com sentido imperativo: Fosses e verias15;
— Para exprimir temor, admiração, descontentamento, probabilidade, necessidade,
etc.: Admirou-se de que tão depressa pudesse ter achado a caça., Abrahão
temeu que Sara não tivesse valor para consentir no sacrifício;
— Nas exclamações do tipo: Quem fosse tam ditoso que visse este dia, Tomára
que me respondesseis a esta evidencia;
— Para formar uma disjunção: Ou dissesse não, ou dissesse si, sempre ficava no
laço;
— Para designar acontecimentos que tiveram lugar apenas uma vez ou são únicos:
Esta foy a unica vez que Christo escrevesse de seo punho;
12

Cf. Porto Dapena (1991: 51–52). Ao analisar as possibilidades de intercâmbio das
formas em -ra com outras formas como as do potencial, do conjuntivo em -se e do maisque-perfeito de indicativo, o autor observa que, como efeito deste processo, «las formas en
-ra no son específicamente subjuntivas ni potenciales o indicativas, puesto que pueden
funcionar en los tres modos, representando, pues, una especie de archiunidad frente
a cantase, cantaría y había cantado. Se trata, pues, de formas indiferentes al contenido
modal –lo adquieren en el contexto–, aunque más frecuentemente se utilicen en el
subjuntivo».
13
Cf. P.V. Lunn citada por Pérez Saldanya (1999: 3283): «estas construcciones sirven
para comunicar los mensajes adicionales que los escritores periodísticos consideran
conocidos por los lectores y permiten crear una cierta solidaridad entre estos y la publicación. [...] poseen una doble función: la función discursiva de situar la información
conocida en un segundo plano y la función metalingüística de identificar determinados
estilos de escritura como periodísticos».
14
Cf. Hernández Alonso (1996: 380): «Cantara, derivado de un pluscuamperfecto
indicativo latino ha heredado algunos de los valores que tenía su étimo latino. Estos,
brevemente, eran: 1) Anterioridad respecto a un tempo pasado, especialmente un imperfecto. 2) Acción pasada, sin idea de anterioridad. 3) Indicativo con valor irreal. 4) Valor
irreal matizado por algunos adverbios. 5) Irrealidad, en la apódosis de una condicional».
15
Os seguintes exemplos foram citados por Filho Azevedo (1968: 200–501).
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— Nas orações subordinadas com presente histórico: manda rogar muito que
saissem, etc.
Todavia, é verdade que se podem registar também algumas diferenças. Ainda
no século XVI usavam-se as formas do pretérito mais-que-perfeito do indicativo
simples com valor de conjuntivo. Este, por influência do latim, aparecia com mais
frequência nas orações subordinadas causais introduzidas por como e porque:
Como saíssemos de tarde de Madrid, fomos dormir a poucas léguas distante da
capital [...].
O processo que merece atenção especial é a substituição do imperfeito do
conjuntivo latino pelas formas do pretérito mais-que-perfeito do mesmo modo
e a suposta evolução do primeiro no infinitivo pessoal (CANTĀREM > cantar).
Como resultado, no correr dos séculos, nota-se uma certa confusão no uso do infinitivo pessoal: Deixaram-se estar, até que verem que era verdade, Mandou que
houvesse capelães que sairem sôbre êle; não faltava quem dizer (Rodrigues
1914: 18). Vejamos as etapas deste processo de substituição distinguidos por J.M.
Rodrigues:16
— Já nos textos do latim medieval se podem encontrar vários empregos do
imperfeito do conjuntivo junto com as formas do pretérito mais-que-perfeito
utilizado em função do primeiro: [...] seis capellaaens, que cantassem por el
e lhe dissessem cada dia huuma missa oficiada e sahirem sobre el com cruz
e augua beemta.
— As formas derivadas do imperfeito do conjuntivo do latim usavam-se
esporadicamente na mesma função até meados do século XVI: Determinou el
rey dom Manuel [...] de mandar fazer hũa fortaleza [...] pera que as naos da
carga […] fazerẽ ali agoada e irẽ por fora da ilha.
— Depois da completa substituição do imperfeito do conjuntivo pelas formas do
pretérito mais-que-perfeito, o primeiro ainda continuou a ser usado como
infinitivo: tenho que fazer, não sei que fazer; e como infinitivo pessoal.
É de salientar uma vez mais que as formas em -ra antigamente representavam
o pretérito mais-que-perfeito do indicativo e mantiveram esta função na língua
portuguesa, o que, como já observámos, não aconteceu no espanhol. No português,
as formas em -ra indicam anterioridade, um facto vagamente situado no passado,
utilizam-se em certas construções exclamativas, etc. Costumam aparecer também
na linguagem literária onde são capazes de substituir o futuro do pretérito Um
pouco mais sol – e fora brasa17 ou o pretérito imperfeito do conjuntivo, o que pode
pressupor uma influência do castelhano: Assistimos à divina Tragédia, como se
fôramos os últimos personagens do Mestre.
À excepção destas duas situações literárias de substituição, podemos concluir
que no português não se observam nenhumas interferências significativas entre
as formas em -ra e os pretéritos mais-que-perfeito do conjuntivo e o imperfeito
do conjuntivo que no romance eram representados pelas formas em -se
16
17

Os seguintes exemplos foram citados por Williams (1938: 186–187).
Os seguintes exemplos foram citados por Cunha, Cintra (2000: 456).
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(CANTASSES > cantasse). Actualmente encontramos exemplos do emprego das
formas em -ra em função do pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo:
3. Christopher trabalhava no Kuwait [...] e a Inglaterra dos eternos nevoeiros há
muito que deixara de ser um destino a que gostavam de voltar (V 709: 98).
4. «No primeiro ano é que sofremos mais, ao vê-la ter comportamentos que nunca
tivera» (V 534: 97).

A descrição diacrónica ajudou-nos a perceber algumas mudanças dentro dos
respectivos sistemas e sugeriu que a escolha modal pode, em certos casos, ser
determinada por factores históricos. No português observamos um maior conservadorismo e mais semelhanças ao conjuntivo do latim. No espanhol, o imperfeito
do subjuntivo tem duas formas, uma em -ra e outra em -se. Observamos, então,
que o pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo latino adquire traços
modais do subjuntivo, o que não acontece no português onde se utilizam apenas
as formas em -se. Assim, a forma em -ra do pretérito mais-que-perfeito simples
do indicativo português (falara) semanticamente e modalmente não coincide com
a forma do pretérito imperfeito do conjuntivo espanhol (hablara). A primeira
normalmente não é utilizada na oralidade onde é substituída pelo pretérito
mais-que-perfeito composto com valores iguais (passado e perfectividade). Por
outro lado, o signifi-cado da forma portuguesa do pretérito imperfeito do conjuntivo em -se (falasse) corresponde ao significado das formas espanholas em -ra
e em -se, pois na língua espanhola actual, não há normas que imponham emprego
do conjuntivo em -se ou em -ra.18 A escolha depende totalmente do falante que
utiliza o modo de acordo com a sua própria intenção expressiva, costumes
linguísticos, etc.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS NA CITAÇÕES
FN – Falante Nativo, MH – Muy Historia, MI – Muy Interesante, V – Visão

Abstract
Some observations on forms in -ra and -se
of the Spanish subjuntivo and of the Portuguese conjuntivo
This article compares the usage of some of the imperfect forms of Spanish and Portuguese
subjunctive mood, using diachronic and synchronic perspective. The part concerning Spanish
language contains the evolutionary description of the usage of -ra and -se forms throughout the ages
and their synchronic listing. The second part analyses analogical themes in Portuguese.
The conclusions show clearly the historical background of changes that touched both modal
systems, complicated evolution of the referential capacity of the same linguistic sign in Spanish and
greater resemblance of imperfeito do conjuntivo to the Latin grammar system.

Streszczenie
Kilka obserwacji o formach z -ra i -se
w hiszpańskim subjuntivo i w portugalskim conjuntivo
W niniejszym artykule porównano niektóre użycia form hiszpańskiego imperfecto de subjuntivo
oraz portugalskiego imperfeito do conjuntivo, wykorzystując perspektywę diachroniczną oraz
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synchroniczną. Część dotycząca języka hiszpańskiego obejmuje opis ewolucji użyć form na -ra i -se
na przestrzeni wieków oraz ich synchroniczne zestawienie. Część druga zawiera analogiczną analizę
dotyczącą języka portugalskiego.
Wnioski uwidaczniają wyraźne uwarunkowania historyczne zmian, jakie zaszły w obu systemach
modalnych, skomplikowaną ewolucję zawartości referencyjnej tego samego znaku językowego
w hiszpańskim oraz większe podobieństwa imperfeito do conjuntivo do systemu łacińskiego.

