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FUNÇÃO SOCIOCOMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DA TEORIA DA 

METÁFORA TEMPORAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RESUMO: A presente dissertação apresenta uma investigação sobre os 
tempos verbais em uma perspectiva sociocomunicativa tendo como referência 
a teoria da metáfora temporal do alemão Warald Weinrich (1964). Nessa 
direção, constituiu-se como objetivo geral desse estudo a investigação da 
aplicabilidade da teoria de Weinrich (1964) na Língua Portuguesa, observando 
a função da metáfora temporal no mundo narrado e no mundo comentado. 
Para tanto, utilizamos como corpus dois textos do mundo narrado e dois textos 
do mundo comentado, a saber: o conto “O jantar” e a crônica “Mal-estar de um 
anjo” de Clarice Lispector e os textos argumentativos de opinião “Caso 
Encerrado” de Guzzo (2009) e “Os Sertões e o Caso Tim Lopes” de Toledo 
(2002). Para o estudo proposto utilizamos como referencial teórico os autores 
Weinrich (1964), Ducrot (1981), Cançado (2005), Tamba (2009) e Guiraud 
(1972) da linha teórica da Semântica; Bakhtin (1997), Marcurschi (2005), 
Derrida (1976) e Foucault (2002) sobre a funcionalidade da língua; Bechara 
(2009), Barros (1991) Rocha Lima (2010), Cunha e Cintra (2008) no tangente à 
Gramática Normativa, dentre outros autores e linhas teóricas relacionadas a 
presente temática. A metodologia utilizada foi a análise do corpus associada à 
discussão do referencial teórico tendo como parâmetro o método dialético de 
Kosik (2002). Essa investigação apontou os seguintes resultados: a teoria de 
Weinrich (1964) sobre a metáfora temporal é pertinente aplicada à Língua 
Portuguesa, entretanto, não podemos limitar de forma estanque mundo narrado 
e mundo comentado; as Gramáticas Normativas apresentam uma abordagem 
estruturalista para os verbos; os tempos verbais, em contrapartida, devem ser 
analisados em uma perspectiva sociocomunicativa, pois a língua é viva, 
múltipla e heterogênea. 
 
 
Palavras-chave: verbo; função sociocomunicativa; metáfora temporal; língua; 

argumentação. 
 
 
 

 



 
 
 

SOCIAL-COMUNICATIVE FUNCTION OF THE VERBS FROM THEORY OF 

TEMPORAL METAPHOR  

 

 

 

 

ABSTRACT: This dissertation presents an investigation on verbal tenses in 

social-communicative perspective having the Warald Weinrich (1964) Temporal 
Metaphor Theory as a reference. In this context, the main objective of this study 
is the research about the applicability of the Weinrich’s Theory(1964) in 
Portuguese language, observing the function of the temporal metaphor in the 
narrated and in the reviewed world. For this, we have used at corpus two texts 
of narrated world and two texts of reviewed world that are: the narrative “O 
jantar” and the chronicle “Mal-estar de um anjo” of Clarice Lispector and the 
argumentative texts of opinion “Caso encerrado” of Guzzo (2009) and “Os 
sertões e o caso de Tim Lopes” of Toledo (2009). For this study we have used 
as theoretical reference the authors Weinrich (1964), Ducrot (1981), Cançado 
(2005), Tamba (2009) and Guiraud (1972) of Semantics theoretical line; Bakhtin 
(1997), Marcurschi (2005), Derrida (1976) and Foucault (2002) about the 
functionality of language; Bechara (2009), Barros (1991), Rocha Lima (2010) 
and Cunha and Cintra (2008) touching the Normative Grammar, among other 
authors and theoretical lines related to the present theme. The used 
methodology was an analysis of the corpus associated to the discussion of the 
theoretical referential having as standard the dialectical method of Kosik (2002). 
This investigation pointed the following results: the Weinrich’s theory (1964) 
about the temporal metaphor is pertinent when applied to the Portuguese 
Language, however, we can not limit in a stanch way narrated world and 
commented world; the Normative Grammars present a structuralist approach for 
the verbs; the verbal tenses, on the other hand, must be analyzed from a social-
communicative perspective, because the language is live, multiple and 
heterogeneous. 
 

 

Key words: verb; social-communicative function; temporal metaphor; language; 

argumentation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer da história observa-se que os tempos verbais, geralmente, são 

trabalhados de forma mecânica e descontextualizada nas gramáticas normativas e 

no ensino escolar. Porém, de acordo com Weinrich (1964) eles possuem uma 

função que extrapola a simples marcação cronológica, pois situam o leitor quanto à 

situação comunicativa, sinalizando se o texto refere-se ao mundo narrado ou ao 

mundo comentado.  

É importante assinalar que Weinrich (1964, p.137) desenvolve sua teoria 

baseado nas línguas francesa e espanhola, porém, assinala que a teoria é 

pertinente para as demais línguas. Em suas palavras, “temos realizado nossa 

investigação sobre o espanhol e o francês concebendo-a como representativa para 

estudos que sigam a mesma direção no campo de outras línguas românicas e 

germânicas”1. 

Nessa linha de pensamento, realizamos a presente investigação sobre a 

teoria da metáfora temporal de Weinrich (1964) aplicada à Língua Portuguesa 

visando evidenciar as possíveis convergências e/ou divergências. 

De acordo com a teoria do referido autor, ao mundo narrado fazem parte os 

pretéritos: perfeito simples, o imperfeito, o mais-que-perfeito, o futuro do pretérito e 

todas as locuções nesses tempos; no mundo comentado, por sua vez, fazem parte o 

presente, o futuro do presente, o pretérito perfeito composto e todas as locuções 

verbais formadas por esses tempos. 

 

 

 

__________ 
1. Weinrich (1964) acredita que se fosse realizada uma investigação em outra língua românica, 
também ficaria comprovada a existência de dois grupos temporais separados entre si por uma 
divisória intrínseca à linguagem. 

“É por isso que esta palavra, por si só ao menos, jamais 
me pareceu satisfatória (mas qual palavra o é?) e deve 
sempre ser circunscrita por um discurso.” 

 
Jacques Derrida  
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Entretanto, pode ocorrer o emprego de um tempo de um dos mundos no 

interior do outro, ocorrendo a metáfora temporal2. Eis aí o estado da questão dessa 

pesquisa que tem por tema: “Função sociocomunicativa dos verbos a partir da teoria 

da metáfora temporal”. 

O uso da metáfora temporal não se dá de forma aleatória, sem objetivos 

determinados, dessa forma, faz necessário questionar-se sobre a sua função no 

mundo narrado e no mundo comentado, identificando o que sinaliza, e 

consequentemente, os efeitos provocados nos contos literários e nos textos de 

opinião, objetos de análise de nossa investigação. 

Nessa perspectiva, temos como objetivo geral investigar a aplicabilidade da 

teoria da metáfora temporal na Língua Portuguesa, observando a sua função no 

mundo narrado em dois textos literários de Clarice Lispector: o conto “O jantar” e a 

crônica “Mal-estar de um anjo”; e no mundo comentado em dois textos jornalísticos 

argumentativos de opinião da Revista Veja: “Caso encerrado3” e “Os Sertões e o 

caso Tim Lopes4”. Pretendemos também, como objetivos específicos, analisar no 

corpus a correlação da teoria de Perini (2000) sobre o tempo morfológico e 

semântico dos verbos com a metáfora temporal e evidenciar o caráter mutável e 

heterogêneo da língua. 

Esse estudo tem como referência o método dialético de Kosik (2002), 

escolhido por acreditarmos que um estudo se desenvolve através da investigação, 

do diálogo, do confronto de informações e discussão dos dados. Nessa direção, 

consideramos que uma pesquisa é flexível, não possui verdades cristalizadas e 

absolutas, estando em constante processo de transformação.  

Nessa linha de pensamento, essa investigação dar-se-á através da análise 

do corpus selecionado, associada à pesquisa bibliográfica, apresentando os 

seguintes passos: análise de conceitos e funções dos verbos na perspectiva da 

gramática normativa e na perspectiva sócio comunicativa; investigação e análise do 

uso dos verbos próprios do mundo comentado e sua funcionalidade no mundo 

narrado; investigação e análise da função exercida pelos verbos próprios do mundo  

 

 
__________ 
2. A teoria da metáfora temporal é desenvolvida por Weirinch (1964) e será abordada de forma mais 
detalhada no II capítulo. 
3. Colunista José Roberto Guzzo, Edição 2106, Ano 42 - nº13, 1º de abril de 2009. 
4. Colunista Roberto Pompeu de Toledo. Edição 1762, Ano 35 - nº 30, 31 de julho de 2002. 
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narrado no mundo comentado; e por fim, análise dos textos trabalhados, 

observando-se o tempo semântico e o tempo morfológico dos verbos. 

A hipótese que levantamos é a de que a teoria de Weinrich (1964) é 

pertinente aplicada à Língua Portuguesa, e nessa direção, acreditamos que os 

tempos verbais próprios do mundo comentado utilizados no mundo narrado 

representam maior relevância ao fato apresentado, maior atenção, caracterizando 

momentos culminantes da narrativa. Os tempos do mundo narrado, por sua vez, no 

interior do mundo comentado significam cortesia, certa distância por parte do autor 

com a informação apresentada, menor comprometimento.  

Diante do exposto, consideramos relevante essa investigação, pois ressalta 

a importância de se trabalhar os tempos verbais inseridos em uma situação 

comunicativa, considerando-se os aspectos relacionados ao sentido, abordando a 

função que os mesmos exercem em cada contexto específico, e não apenas, análise 

de regras gramaticais. 

A presente pesquisa busca evidenciar, portanto, que não podemos limitar a 

abordagem dada aos verbos, enquadrando-os em um sistema fixo de oposições: 

presente, passado ou futuro, delimitando o tempo que representa e 

consequentemente, a função que exerce. Pelo contrário, os tempos verbais devem 

ser vistos como flexíveis, analisando-se a forma e a função que desempenham em 

determinado enunciado. 

Em relação ao corpus, a escolha pelo texto argumentativo de opinião deve-

se ao fato do mesmo pertencer ao mundo comentado e apresentar um grande índice 

de argumentação, crítica e presença do colunista5, dessa forma, acreditamos que há 

um trabalho intencional com a linguagem, característica inerente da mesma, visando 

persuadir, sem muitas vezes, comprometer diretamente o autor. 

A escolha da revista “Veja”, por sua vez, justifica-se pelo fato desta ser 

consolidada no âmbito jornalístico, ser formadora de opiniões, tendo como grande 

característica, a manipulação da informação. 

 

 

 

 
__________ 
5. Os textos argumentativos de opinião não são impessoais, pois são assinados pelo colunista, 
sendo, portanto, perceptível a sua presença. Aliás, vale ressaltar que acreditamos que nenhum texto 
pode ser definido como impessoal, pois ele é escrito por um sujeito dotado de ideologias. 
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Quanto ao corpus literário, os contos de Clarice Lispector além de pertencer 

ao mundo narrado, rompem com a visão tradicional da narrativa linear, de enredo 

com início, meio e fim, retratam o cotidiano, as características psicológicas e a 

mente do homem de forma fascinante, sendo um convite à leitura. 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo 

apresentaremos a fundamentação teórica que discorre sobre a Gramática 

Normativa, os tempos verbais, a semântica, a argumentação, o mundo narrado e o 

mundo comentado, a metáfora temporal, o tempo semântico e morfológico dos 

verbos e a argumentação; no segundo, discorreremos sobre a análise e discussão 

dos dados; no terceiro discutiremos algumas considerações sobre a teoria da 

metáfora temporal, e, por fim, apresentaremos as considerações finais.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

1. Breve histórico da Gramática Normativa: “O pão nosso de cada dia” 

 

A Gramática Normativa (doravante G.N.) também denominada Tradicional, 

até os dias atuais gera diversas discussões que perduram há séculos, sendo 

veementemente criticada por alguns estudiosos e defendida por outros. Antes de 

adentrarmos especificamente no tratamento dado ao verbo pela G.N. faz-se 

necessário abordar um pouco de sua história para compreendermos sua 

configuração atual. 

De acordo com Bagno (2004), a língua literária foi o foco dos estudos 

dedicados à linguagem por mais de dois mil anos, apresentando como referência os 

grandes escritores.  Essa tradição começou por volta do século III a.C. no Egito, 

importante centro de cultura grega. 

Nessa época, a grande preocupação dos estudiosos da grande literatura 

clássica da Grécia era preservar na maior pureza possível a língua grega que já 

apresentava muitas diferenças da língua usada pelos poetas do passado. 

Nessa direção, os filólogos com o intuito de oferecer um modelo de língua 

para aqueles que desejassem escrever obras literárias em grego resolveram 

descrever as regras gramaticais empregadas pelos grandes autores clássicos. Foi 

nesse contexto que a gramática nasceu, palavra grega que significa “a arte de 

escrever”. 

Lyons (1979, p.9) assinala que a proposta dos gramáticos alexandrinos 

envolvia dois equívocos fatais de concepção: a separação rígida entre língua escrita 

e língua falada; e a maneira de analisar as mudanças das línguas como corrupção e 

decadência, o autor os classifica como “o erro clássico no estudo da língua”. 

 Lyons (1979) salienta ainda que esses equívocos se perpetuaram por dois 

milênios e somente no final do séc. XIX e início do XX começaram a ser criticados. 

De forma muito interessante, Bagno (2004) afirma que a Gramática 

Normativa apresenta um caráter essencialmente elitista, pois ao se dedicar 

“Tôda palavra está ligada ao seu contexto, do qual ela 
tira o seu sentido.”  

Guiraud.   
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exclusivamente à língua escrita, ela deixou de fora toda a língua falada. E, 

efetivamente, as línguas sempre foram muito mais faladas do que escritas, como por 

exemplo, pessoas que não sabem ler e escrever, mas falam a sua língua materna. 

A G.N., nesse contexto, desprezou todo o uso oral das línguas e se 

concentrou apenas no uso feito pelas poucas pessoas que sabiam ler e escrever. 

Bagno (2004) salienta que para aquela época essa atitude era compreensível 

porque a classe que obtinha o poder econômico e político, a aristocracia, ditava as 

normas do que era certo em todos os aspectos da vida social. 

Na concepção deste autor não haveria nenhum problema com a gramática se 

ela continuasse no campo específico da investigação inicial: a arte de escrever 

unicamente com finalidades estéticas. Porém, essa especificidade foi sendo 

abandonada aos poucos e a G.N. começou a ser usada como um código de leis, 

como um conjunto de normas a serem seguidas, prescrevendo o uso oral e escrito 

de uma língua. 

E assim, ela transformou-se em um instrumento persuasivo de poder e 

dominação de uma pequena parcela da sociedade sobre os demais membros. Nas 

palavras de Bagno (2004, p. 17),  

 

 

 

 

 

 

Nesse contexto, ainda encontramos idéias cristalizadas de que tudo aquilo 

que não corresponde aos padrões da G.N. é um erro que deve ser corrigido.  

Bagno (2004, p.18) salienta que usar a gramática normativa para regular 

todo e qualquer uso linguístico é justamente o principal problema da G.N. durante os 

últimos vinte e três séculos, apresentando sérios problemas internos “suas regras, 

suas definições, seus conceitos muitas vezes são incoerentes, paradoxais, confusos 

e até contraditórios.”  

Ante o exposto, veremos nas seções 1.1 como os tempos verbais são 

prescritos na G.N., discutindo as possíveis incoerências e confusões tendo como 

parâmetro a perspectiva sócio-comunicativa de Weinrich (1964) para análise dos 

verbos. 

A G.T. foi avançando, conquistando terreno, impondo seu domínio: a 
partir de um pequeno setor do universo total da língua, a G.T. saiu 
‘colonizando’ todo o resto, criando um império de idéias, noções e 
preconceitos sobre o que é ou não é língua, que perdura quase 
inalterado até hoje no senso comum.  
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No que se refere à Língua Portuguesa, as definições e os conceitos 

aplicados, na antiguidade clássica, ao grego e ao latim foram utilizados pelos 

gramáticos renascentistas para descrevê-la, juntamente com outras línguas 

europeias. Nessa perspectiva, as características próprias e peculiares dessas 

línguas não foram analisadas e tentaram encaixá-las em um modelo gramatical 

pronto e herdado da antiguidade clássica. Bagno (2004) salienta que até hoje as 

gramáticas normativas desconsideram a língua falada aqui no Brasil.  

Nessa direção, o que se chama de norma padrão, tradição apregoada pela 

gramática normativa, é o resultado de uma atitude social ante a língua, que se 

traduz, de um lado, pela seleção de um dos modos de falar entre os vários 

existentes na comunidade, e de outro, pelo estabelecimento de um conjunto de 

normas que define o modo “correto” de falar.  

Tradicionalmente, o “melhor” modo de falar e as regras do bom uso 

correspondem aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente dominantes. 

Mussalim e Bentes (2001) afirmam que “as línguas diferem entre si em numerosos 

aspectos, e essas diferenças correspondem ao patrimônio expressivo da 

humanidade”. Assim, ao estabelecer a variante padrão como correta, julga-se não a 

fala, mas o falante em função de sua inserção na estrutura social. 

Diante dessas abordagens, percebemos que a noção que se tem de 

gramática está intimamente relacionada ao conceito que se tem de língua. O 

conceito de língua, por exemplo, como uma estrutura imutável está relacionado à 

Gramática Normativa, a qual desde sua origem assumiu um ponto de vista 

prescritivo e normativo em relação à língua. 

Bagno (2004) afirma que a G.N é uma doutrina, uma tentativa não científica 

de explicar os fenômenos da língua. A Linguística, em contrapartida, é a ciência que 

investiga todos os estudos contemporâneos e antigos sobre a linguagem. Nessa 

linha de pensamento, este autor nos chama a atenção para as classificações rígidas 

das palavras realizadas pela G.N na tentativa de enquadrá-las em categorias 

separadas e definidas sem considerar o papel que elas exercem nas situações reais 

de uso, nos enunciados. 

Apesar das críticas suscitadas por este autor, ele afirma que não devemos 

simplesmente descartar a G.N., ignorá-la ou desprezar sua importância para os 

estudos da linguagem, afinal, apesar de os estudiosos antigos só terem considerado 

a língua literária, a G.N. representa uma tentativa de investigação do funcionamento 
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da linguagem humana. O que não se deve fazer é colocá-la em um pedestal, como 

indiscutível e infalível, os estudos da linguagem devem ter um caráter científico, de 

investigação e análise considerando a língua em uso. 

Sendo assim, percebemos que essa tradição normativa é discutida no 

decorrer da história e nos dias atuais, questionando-se as noções de “certo”, 

“padrão”, “erros”. E mesmo com todas essas discussões, a G.N. ainda serve de 

modelo em algumas escolas, alguns livros educacionais, e consequentemente, na 

crença de alguns professores. 

Comumente, a escola se restringe ao ensino dessa variante caracterizando-

a como a língua por excelência, a original, a única em circulação. A definição de 

uma variedade padrão representa o ideal da homogeneidade em meio à realidade 

concreta da variação lingüística. 

A esse respeito, Bagno (2004) afirma que o objeto de ensino nas aulas de 

português deve ser realmente a norma padrão devido a três fatores: só se ensina 

algo que o aluno ainda não conhece, neste caso, a norma padrão; aos valores que 

não podem ser negados, como por exemplo, o acúmulo de conhecimento ao longo 

da história trazido pela G.N.; e por fim, a norma padrão é a cultura mais valorizada e 

prestigiada. 

Nessa direção, na concepção de Bagno (2004, p.59), todos os falantes 

devem se apoderar da norma padrão “para se integrar de pleno direito na 

produção/condução/transformação da sociedade que fazem parte.”  

Porém, esta norma deve ser ensinada de forma crítica, sem o uso de 

memorização de nomenclaturas técnicas, conceitos incompletos. Pelo contrário, é 

necessário proporcionar ao discente o contato com os textos falados e escritos 

socialmente, dos quais ele possa depreender esses recursos. 

Na concepção de Bagno (2004, p. 59), é indispensável, portanto, que a 

norma padrão não seja apresentada como a única, a melhor, em contrapartida, 

mostrar a heterogeneidade da língua, dar espaço às manifestações linguísticas 

concretizadas nos gêneros textuais e nas variedades de língua: “rurais, urbanas, 

orais, escritas, formais, informais, cultas, não-cultas.” 

A língua é viva, heterogênea, mutável, utilizada por falantes que a criam e 

(re)criam, está, portanto, em constante processo de transformação. Nessa direção, é 

inconcebível um ensino que se paute apenas no ensino da norma padrão, pois tal 

atitude desconsidera o aluno enquanto ser social, falante, encarando-o como uma 
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“tabula rasa” a ser preenchida, desconsiderando a riqueza linguística que o aluno 

leva ao ingressar na escola. 

 

1.1 Os tempos verbais na perspectiva da Gramática Normativa 

 

As Gramáticas Normativas apresentam uma diversidade de conceitos para o 

verbo. Elencaremos alguns destes, visando estabelecer um paralelo entre as 

abordagens dadas ao verbo pelas Gramáticas Normativas, perspectiva formal, e o 

enfoque de Weinrich (1964), perspectiva sócio-comunicativa.  

Cunha e Cintra (2008) definem o verbo como uma palavra variável que 

exprime o que se passa, ou seja, um processo (ação, estado ou fenômeno) 

representado no tempo. Definem tempo como uma variação que indica o momento 

em que se dá o fato expresso pelo verbo sendo os três: presente (representa um 

fato ocorrido no momento em que se fala), pretérito (antes do momento em que se 

fala) e o futuro (após o momento em que se fala). 

Rocha Lima (2010) compartilha dessa mesma visão, afirmando que o verbo 

expressa um fato, um acontecimento que se passa com os seres ou em torno 

destes. Apresenta os três tempos de forma sintética delimitando-os e definindo-os 

semelhante ao proposto por Cunha e Cintra (2008). 

Diante dessas considerações, percebemos que tanto Cunha e Cintra (2008) 

quanto Rocha Lima (2010) apresentam uma visão estruturalista do verbo, 

concebendo-o em uma dimensão tripartite (presente, passado e futuro) claramente 

delimitável e estanque na qual a função está atrelada à forma independente do 

contexto. 

Barros (1991), por sua vez, também apresenta um conceito estrutural ao 

definir o verbo como uma unidade morfossintática que se distingue das demais 

classes pela conjugação e por suas propriedades sintáticas, podendo ser 

determinado por um advérbio e concordar com o núcleo do sintagma nominal 

sujeito. Além disso, afirma que o verbo opõe-se ao nome e constitui-se o núcleo da 

frase. 

Na linha de pensamento desse mesmo autor, o verbo é um indicador 

privilegiado por atribuir a todo o enunciado seus valores referenciais. Assim, ao 

supervalorizar o verbo, o autor desconsidera outros elementos lingüísticos, como por 
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exemplo, os advérbios de tempo: hoje, ontem, amanhã, agora, dentre outros, que 

também têm valor referencial. 

Bechara (2009) também discorre sobre os tempos verbais ainda de forma 

estrutural, entretanto, contempla o âmbito da significação/função ao apresentar 

alguns usos possíveis com o verbo em determinado tempo representando outros 

significados que não a mera marcação cronológica, como por exemplo, presente 

eterno, presente histórico, futuro no lugar do presente para indicar ideia aproximada, 

dentre outros6. Esse estudo também foi verificado em outros gramáticos, como por 

exemplo, Cunha e Cintra (2008), porém, outros como Cegalla (2008) não 

contemplam essa abordagem. 

Weinrich (1964), por sua vez, amplia os conceitos apresentados acima 

analisando os tempos verbais em uma perspectiva sócio-comunicativa a partir da 

teoria da metáfora temporal, observando, conforme discutido na seção anterior, a 

função que o tempo verbal desempenha no mundo narrado e no mundo comentado. 

O tempo verbal, nessa perspectiva, não apresenta um significado fixo, variando de 

acordo com o contexto em que se encontra. 

Antes de discutirmos detalhadamente a teoria da metáfora temporal faz-se 

necessário apresentar algumas características imprescindíveis do verbo 

apresentadas pela Gramática Normativa: as pessoas, os tempos e os modos. 

 

1.1.1 As pessoas do verbo 

  

Temos três pessoas para o singular e três para o plural, geralmente, elas 

são indicadas pelas formas verbais na G.N.: 

 

1ª pessoa do singular: eu canto 

2ª pessoa do singular: tu cantas 

3ª pessoa do singular: ele canta 

 

 

 

 

__________ 
6. Esses aspectos serão retomados no capítulo II. 
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1ª pessoa do plural: nós cantamos 

2ª pessoa do plural: vós cantais 

3ª pessoa do plural: eles cantam 

 

De acordo com Weinrich (1964) de forma geral os idiomas reconhecem o 

esquema fundamental para as pessoas do verbo: primeira, segunda e terceira. 

A primeira pessoa (eu) designa o falante e a segunda (tu) corresponde à 

pessoa com quem se fala, o ouvinte. É importante destacar que no português 

brasileiro essa forma é utilizada apenas em algumas regiões, a expressão você é a 

utilizada frequentemente para referir-se à pessoa com quem se fala. A terceira 

pessoa, por sua vez, (ele/ela) designa o objeto do discurso com exceção do falante 

e do ouvinte. 

Weinrich (1964) afirma que o triângulo primeira, segunda e terceira pessoa 

representa um modelo que está na base de toda comunicação: um código, um 

falante, um ouvinte e uma mensagem. O código é a própria linguagem, o falante é a 

primeira pessoa, o ouvinte a segunda e a mensagem, um terceiro elemento, é 

representado pela terceira pessoa. Através desse triângulo toda manifestação 

linguística fica localizada no modelo da comunicação. 

Weinrich (1964, p.35) ressalta que esta discussão é pertinente porque as 

pessoas do verbo constituem uma situação comunicativa, em suas palavras: 

 

 

 

 

 

 A presença das pessoas, nessa direção, caracteriza o uso da língua, uma 

situação comunicativa. 

 

1.1.2 Os tempos do verbo 

  

De acordo com a G.N. os tempos do verbo são: presente (fatos que se 

passam ou se estendem ao momento da fala), pretérito (fatos anteriores ao 

momento da fala) e futuro (fatos ainda não realizados). Acreditamos que é 

imprescindível discutir as subdivisões desses tempos considerando que eles 

as leis da comunicação, objeto de uma ciência bastante nova, 
governam a linguagem compreendida no sentido proposto por 
Saussure de capacidade geral linguística do homem antes de 
concretizar-se nos traços que o convertem em sistema linguístico 
particular (língua). 
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constituem o mundo narrado ou o mundo comentado, conforme veremos na seção 

1.4.1. Nessa direção, a compreensão da teoria da metáfora temporal perpassa pelo 

entendimento das definições e subdivisões desses tempos verbais. 

 

O pretérito está subdividido em: 

 

a) perfeito: indica uma ação que foi iniciada e concluída no passado, por isso 

o nome perfeito. 

 

Exemplos: 

1. Caí em mim e fechei a cara. (LISPECTOR, 1999, p. 35) 

2. O senador Tião pegou um celular de propriedade do Senado Federal 

(...) e entregou à filha. (GUZZO, 2009, p.130) 

 

b) imperfeito: indica um fato cuja ação foi iniciada no passado, mas não foi 

concluída ou se tratava de uma ação habitual no passado. Além disso, pode 

expressar um fato simultâneo em relação a outro no passado. 

 

Exemplos: 

3. No momento em que eu levava o garfo à boca, olhei-o. (LISPECTOR, 

1995, p. 97) 

4. Canudos, cercada sem remissão pela tropa repressora, agonizava. 

Ainda resistia, como resistiu até o último suspiro, mas sem esperança. (TOLEDO, 

2002, p.114) 

 

c) mais-que-perfeito: indica um fato cuja ação é anterior a outra ação já 

passada. 

 

Exemplos:  

5. Tudo isso se fizera enquanto eu descera pelo elevador? (LISPECTOR, 

1999, p. 32) 

6. Sabia-se que o senador, no começo do ano, disputara e perdera a 

presidência do Senado Federal para José Sarney (...). (GUZZO, 2009, p.130) 
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O futuro, por sua vez, apresenta as seguintes subdivisões: 

 

a) futuro do presente: indica um fato que irá ocorrer no futuro. 

 

Exemplos: 

7. (...) esse vestido ensopado sou eu, os cabelos escorridos nunca 

secarão, e sei que não serei dos escolhidos para a Arca, pois já selecionaram o 

melhor casal de minha espécie. (LISPECTOR, 1999, p.32) 

8. Se um dia identificar seus donos, será outro acaso – mas, admita-se, 

muito remoto, muito improvável. (TOLEDO, 2002, p. 114) 

 

b) futuro do pretérito: indica um fato possível, hipotético situado em um 

momento futuro, mas ligado a um momento passado (algo que poderia ter 

acontecido). 

 

Exemplos: 

9. A vida seria uma maravilha se o cidadão comum pudesse se comportar 

da mesma maneira no seu dia a dia. (GUZZO, 2009, p.130) 

10. Não poderia ser menos comovente o seu caso: aquela era a noite de 

uma première e, se não fosse eu, o vestido se estragaria na chuva ou ela se 

atrasaria e perderia a première. (LISPECTOR, 1999, p.34) 

       

É importante ressaltar que os tempos verbais não devem ser analisados e 

exemplificados isoladamente como faz a G.N., mas sim, ser circunscritos por um 

discurso. O tempo “futuro do presente”, por exemplo, possui a definição pela G.N. 

como um fato que irá ocorrer no futuro, entretanto, o exemplo 7 retirado do corpus 

evidencia, pelo contexto, que os verbos “secarão” e “serei” embora estejam 

flexionados no futuro são ações que, de acordo com a personagem, não irão 

acontecer, uma vez que as orações são negativas. 

Essas reflexões relacionam-se com a noção de aspecto verbal discutida por 

Travaglia (1991, p. 77) a qual está intimamente relacionada à realização da situação, 

ao tempo interno. Em suas palavras, o aspecto é “uma categoria verbal de Tempo 

(...) através da qual se marca a duração da situação e/ou suas fases”. As fases da 
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duração de uma situação podem ser consideradas sob diferentes enfoques, como 

por exemplo, realização da situação, do seu desenvolvimento e a da sua conclusão. 

Travaglia (1991) corrobora em dizer que a conclusão não se refere ao 

término da situação, mas sim, ao fato da situação ser vista ou não em sua 

globalidade. No exemplo 7, conforme discutido anteriormente, percebemos que 

embora os verbos encontrem-se flexionados no futuro do presente remetem a ações 

não realizadas. 

Nessa direção, Travaglia (2004) amplia as definições expostas acima dos 

tempos verbais apresentadas pela G.N., assinalando que essas formas podem ter 

outras possibilidades de significação. 

De acordo com este autor o presente do indicativo, por exemplo, pode 

representar um fato que ocorre no momento em que se fala (presente), um fato 

passado, fato futuro, habitual, fato sobre o qual se tem certeza, compromisso do 

produtor do texto com o que diz, dentre outros. 

O pretérito imperfeito do indicativo pode expressar um fato passado em 

curso, fato passado em curso simultâneo a outro, fato habitual passado e cortesia. 

O pretérito mais-que-perfeito do indicativo, por sua vez, pode representar 

“fato passado anterior a outro também passado, fato acabado, anterioridade da 

situação que expressa em relação a outra situação qualquer”, dentre outras. 

Por fim, o futuro do pretérito sinaliza uma posterioridade temporal ou 

nocional que pode representar diversas possibilidades significativas, tais como: 

possibilidade para a situação indicada; não comprometimento do produtor do texto 

com o que diz; fato passado posterior a outro também passado e cortesia. 

Diante do exposto, percebemos que Travaglia (2004) apresenta um leque de 

possibilidades de significação para as formas verbais. Este autor aproxima-se da 

teoria de Weinrich (1964) ao tratar de questões como cortesia, comprometimento ou 

não do produtor do texto com o que enuncia de acordo com a forma verbal 

empregada, além da diversidade possível de significação. 

 

1.1.3 Os modos do verbo 

 

 Os modos do verbo representam a posição do falante em face da relação 

entre a ação verbal e seu agente, os quais são indicativo (referência a fatos tidos 

com verossímeis), subjuntivo ou conjuntivo (fatos incertos), condicional (fatos 



25 
 

dependentes de certa condição) optativo (ação como desejada pelo agente) e 

imperativo (em relação a um ato que se exige do agente). É importante assinalar 

que não há consenso na Literatura quanto a essa classificação. 

De acordo com Weinrich (1964) o conceito de modo acarreta uma série de 

análises falsas, devendo, pois ser esquecido, porém, esse conceito é tão enraizado 

que tal atitude torna-se difícil. Para este autor, o conceito de modo é inútil, cansativo 

e enganoso.  

O erro centra-se na ideia que se tem de realidade, pois de acordo com a 

G.N. a diferença dos modos refere-se à relação entre a ação e a realidade. Para 

Weinrich (1964), por exemplo, alguns modos são tempos, como o indicativo. 

Um tempo, por sua vez, na perspectiva de Weinrich (1964), é uma forma 

verbal que se manifesta atendendo ao sistema metafórico temporal, a um dos 

grupos temporais: mundo narrado (doravante M.N.) ou mundo comentado 

(doravante M.C.). Nessa direção, a divisão M.N. e M.C. organiza o sistema complexo 

das formas verbais considerando o que se encaixa ou não nessa estrutura. 

Nessa direção, assim como todas as formas verbais que integram os dois 

mundos formam uma classe, todas as formas verbais que são indiferentes ao mundo 

narrado e ao mundo comentado formam outra classe, denominada semitempos  

(subjuntivo, infinitivo e o gerúndio). 

Assim sendo, tendo como referência a teoria de Weinrich (1964), 

analisaremos no corpus apenas os verbos flexionados no tempo indicativo, pois de 

acordo com o autor apenas este tempo possibilita a classificação de um texto como 

pertencente ao M.N. ou M.C. 

 

1.1.4 Tempo e aspecto na Gramática Normativa 

 

De acordo com Jakobson, apud Bechara (2009), o aspecto assinala a ação 

levada até o fim, definindo-a como conclusa (perfeita) ou inconclusa (imperfeita). O 

tempo, por sua vez, conforme discutido na seção anterior, assinala a relação 

temporal do acontecimento comunicado com o momento do ato de fala: presente, 

passado ou futuro. 

Assim sendo, o tempo refere-se à posição da ação verbal no percurso e o 

aspecto à maneira de considerar a ação verbal no tempo. Coseriu, apud Bechara 

(2009), apresenta nove subcategorias: nível de tempo ou simplesmente nível, 
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perspectiva primária, perspectiva secundária, duração, repetição, conclusão, 

resultado, visão e fase.  

Discutiremos duas destas categorias que além de serem pertinentes para a 

nossa pesquisa, são caracterizadas por Bechara (2009) como fundamentais porque 

referem-se à configuração dos espaços de tempo. 

 

a) Nível de tempo ou simplesmente nível 

Há uma estrutura temporal dupla no verbo românico: um plano que coincide 

com a linha do tempo mediante o presente (nível atual) e outra paralela onde se 

situam as ações que não dizem respeito com essa linha de tempo e que 

representam outra ação (inatual). O presente é o centro do nível atual e o imperfeito 

do inatual. 

 

11. Inclino-me sobre a carne, perdido. Quando finalmente consigo encará-

lo do fundo de meu rosto pálido, vejo que também ele se inclinou com os cotovelos 

apoiados sobre a mesa, a cabeça entre as mãos. (LISPECTOR, 1995, p.99) – Nível 

atual 

 

12. Procurava-se um recanto mais encoberto e... Os soldados começavam 

por impor ao preso um viva à República, poucas vezes satisfeito. (TOLEDO, 2002, p. 

114) – Nível Inatual 

 

Uma ressalva interessante feita por Bechara (2009) é que nem sempre o 

inatual com relação ao presente é interpretado como pertencente ao passado, ou 

que o imperfeito refere-se a algo condicionado, inseguro, como distante da ação 

atual, cita, por exemplo, as expressões de polidez. 

 

Exemplo: 

13. Eu queria pedir-lhe um favor. (Bechara, 2009, p.214) 

 

Tal ressalva aponta, ainda que primária e sutilmente, a possibilidade do verbo 

flexionado em um determinado tempo verbal apresentar outro significado, ou seja, o 

verbo não traz em si um sentido fixo, enraizado. O verbo “querer” destacado no 

exemplo 13, embora esteja no pretérito imperfeito, refere-se a uma ação no 
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presente, no nível atual. O verbo queria representa uma proposição de polidez que 

sinaliza um pedido. 

 

b) Perspectiva primária 

Enquadra a posição do falante em relação com a ação verbal. O falante 

pode ter a ação verbal paralela a si mesmo, antes deste ponto (retrospectiva) ou 

depois dele (prospectiva). 

 

Exemplos: 

14. Paralela: E eis que nas águas vejo um táxi. (LISPECTOR, 1999, p.33) 

15. Retrospectiva: Ele não só foi torturado, mas morto por um golpe de 

espada a trespassar-lhe o ventre, como se fazia em Canudos quando se estava com 

preguiça de degolar. (TOLEDO, 2002, p.114) 

16. Prospectiva: (...) e eu que só caibo numa casa nunca mais terei casa 

na vida. (LISPECTOR, 1999, p. 32) 

 

Nos exemplos (14), (15) e (16) observamos que na perspectiva primária 

paralela tem-se uma ação em curso, denominada pela G.N. como cursiva e na 

retrospectiva ou prospectiva tem-se uma ação como um todo, fora de curso, 

denominada complexiva. 

É importante assinalar que algumas gramáticas normativas ainda não 

discorrem sobre o aspecto verbal, dentre estas, podemos citar a gramática de Rocha 

Lima, edição revista e publicada em 2010, e a gramática de Cegalla, edição revista e 

publicada em 2008. Tais gramáticas publicadas recentemente ainda estão sob a 

perspectiva estruturalista que prima apenas pela forma. Ante o exposto, 

constatamos que algumas gramáticas normativas ainda não contemplam o âmbito 

da significação apresentando um compêndio de definições, regras e conjugações 

isoladas. 

As gramáticas de Bechara (2009) e de Cunha e Cintra (2008), em 

contrapartida, discorrem sobre o aspecto, conforme vimos acima, mencionando 

aspectos relacionados ao sentido. Nas palavras de Cunha e Cintra (2008, p. 396) 

“costumam alguns estudiosos alargar o conceito de aspecto, nele incluindo valores 

semânticos pertinentes ao verbo ou ao contexto.” Porém, é importante destacar que 

as referidas gramáticas ainda necessitam avançar no tratamento dado ao verbo no 
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que se refere a algumas definições descontextualizadas e cristalizadas, como por 

exemplo, no tangente à função e à classificação dos tempos relacionados ao tempo 

cronológico. 

        

1.2 A noção de tempo na perspectiva de Weinrich (1964) 

 

Falar sobre o Tempo7 acarreta diversas vertentes, pois ele não possui um 

único conceito, apresentando múltiplas classificações, e consequentemente, 

definições. Uma dessas classificações é a proposta por Nunes (1995): tempo físico, 

tempo psicológico, tempo cronológico, tempo histórico e tempo linguístico. 

Poderíamos destrinchar cada uma dessas classificações nessa seção, porém não o 

faremos porque não julgamos ser pertinente para a discussão que propomos. Nesse 

sentido, apresentaremos a noção de tempo na perspectiva de Weinrich (1964) para 

compreendermos posteriormente a sua teoria da metáfora temporal. 

Weinrich (1964) afirma que os tempos verbais não têm relação com o 

Tempo cronológico apregoado pela gramática normativa com a divisão triparte: 

presente, passado e futuro. 

Em sua concepção, os tempos situam o leitor quanto às duas ordens de 

comunicação: mundo narrado e mundo comentado as quais serão discutidas 

posteriormente no tópico 1.4.1. 

Os pretéritos perfeito simples e o imperfeito, por exemplo, assinalam a 

existência de uma narrativa e não uma ação que já se realizou, situando-se, no 

passado. Nunes (1995) exemplifica que se o pretérito tivesse esse compromisso 

com o passado, não se resumiriam no presente enredos de romances históricos, 

escritos no passado ou roteiros cinematográficos que ainda serão realizados. 

Como vimos, Weinrich (1964) associa os tempos verbais ao conteúdo da 

comunicação considerando a temporalidade própria do texto, relacionando tempo e 

ação. Ao enfocar essa perspectiva esse autor desvincula os tempos verbais do 

sistema de divisão gramatical estanque que faz equivalência dos três tempos já 

mencionados com a ordem natural das coisas. 

__________ 

7. Weinrich (1964) estabelece uma distinção entre Tempo e tempo. A primeira expressão, com a letra 

T em maiúscula, refere-se ao tempo mensurável, cronológico. A segunda expressão, tempo com a 

letra t em minúscula, por sua vez, refere-se ao tempo verbal. 
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Weinrich (1964) afirma que utilizar os tempos verbais como uma noção de 

Tempo é uma atitude incoerente. Classifica como categorias marcadoras do tempo 

os números (horas, datas). Um tempo verbal, em sua concepção, é definido como 

uma forma verbal que se manifesta ao grupo temporal I ou ao grupo temporal II. 

Na próxima seção apresentaremos alguns pressupostos da Semântica que 

fundamentam o presente trabalho, aspectos intimamente relacionados aos estudos 

de Weinrich (1964). 

 

1.3 Um estudo à luz da Semântica 

 

Como vimos, na seção anterior, a teoria da Metáfora Temporal proposta por 

Weinrich situa-se no âmbito da significação, ou em outras palavras, o sentido que o 

verbo desempenha em um contexto específico. Nessa direção, discutiremos nesse 

tópico alguns pressupostos teóricos da semântica, em específico, a semântica 

argumentativa. 

Semântica, palavra formada do grego “sêmainê” significar é, em sua origem, o 

adjetivo correspondente a “sentido”, assim sendo, o valor semântico de uma palavra 

corresponde ao seu sentido. 

De acordo com Guiraud (1972, p.11) “a semântica é o estudo da função das 

palavras, sendo essa função a de transmitir um sentido.” Este autor indica uma 

perspectiva muito interessante e pertinente ao dizer que as palavras não têm 

sentido, elas têm apenas empregos, dessa forma, o sentido depende das relações 

da palavra com as outras do contexto. 

Afirma ainda que as palavras sofrem um processo duplo: a nominação e a 

evolução espontânea, esses fenômenos são interdependentes, porém distintos. Em 

suas palavras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nominação é um ato criado e consciente de origem individual: é, 
ao mesmo tempo, descontínuo: um indivíduo cria uma palavra que 
assume instantaneamente a sua função em virtude de uma 
convenção da coletividade; o deslocamento, ao contrário, é 
inconsciente e progressivo, há de fato um acordo coletivo, mas tal 
acordo não é explicito, é por um direito de fato que o novo sentido 
acaba se impondo pouco a pouco, até o momento em que o 
dicionário o aceita. (Guiraud, 1972, p.46-47). 
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Diante do exposto, percebemos que a palavra não traz em si um sentido 

cristalizado, este, ao contrário, está em constante processo de transformação 

porque a língua é viva, utilizada por falantes que a criam e recriam. O verbo, por sua 

vez, não escapa desse contexto. 

Vale ressaltar que o deslocamento de sentido das palavras não se dá de 

forma aleatória, mas sim, diante de uma necessidade social, da possibilidade de 

construção de sentido em cada contexto e das relações formais entre as palavras, 

importância assim, da sintaxe nesse processo.  

De acordo com Guiraud (1972) as causas da mudança de sentido das 

palavras são diversas, como por exemplo, históricas, linguísticas, sociais e 

psicológicas. Não iremos aqui descrever cada uma dessas causas porque não é 

este o nosso objetivo, apenas o de ressaltar a natureza heterogênea e mutável da 

língua. 

Tamba (2009, p. 10) nos adverte que o campo da investigação da semântica 

é diverso, conforme as três definições a seguir8:  

1.  “A semântica é o estudo do sentido.” (J. Lyons). 

2.  “A semântica é o estudo do sentido das palavras” (P. Guiraud). 

3.  “A semântica é o sentido das palavras, das frases e dos enunciados”. 

(P. Lerat) 

 

Para Tamba (2009) a primeira definição é englobante e imprecisa, apela 

para uma noção intuitiva do sentido que não permite circunscrever um objeto de 

estudo especificamente linguístico. A segunda definição, por sua vez, denominada 

semântica lexical, limita o sentido linguístico exclusivamente ao sentido das 

unidades lexicais, termos simples ou expressões codificadas.  

Por fim, a terceira definição, denominada pragssemântica, apega-se a três 

níveis distintos de organização do sentido: estruturação lexical no nível das unidades 

– palavras, estruturação gramatical ou morfossintática no nível das unidades-frases 

e organização discursiva no nível das unidades-enunciados. 

 

 

 

__________ 
8. Definições apresentadas por Tamba (2009, p. 10;11) no livro “A semântica”, conforme consta nas 
referências. 
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Diante dessas definições, Tamba (2009) ressalta que, considerando a área 

de investigação da semântica, não há objeto de estudo unificado, nem campo de 

fronteiras bem delimitadas. Sua história está atrelada a grandes correntes teóricas 

da linguística denominadas linguística comparada, linguística estrutural, linguística 

das gramáticas formais e linguística cognitiva. Nessa direção, esses quatro períodos 

ocasionaram o surgimento de opções semânticas distintas, conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamba (2009) ressalta que a semântica não pode ser dividida em períodos. 

Distinguem-se apenas acontecimentos que marcam época porque constituem uma 

virada importante em sua história. A emergência de um novo movimento não anula 

os precedentes, que serviram de base, dessa forma cada movimento possui uma 

data de surgimento, mas não de conclusão. 

Temos assim os seguintes marcos históricos: semântica lexical histórica (a 

partir de 1883) característico como o período evolucionista; a semântica lexical 

sincrônica (a partir de 1931) no período estrutural; a semântica frástica (a partir de 

1963) no período das gramáticas formais que se divide em: a semântica frástica das 

gramáticas formais e as teorias pragmático-enunciativas do sentido (pragmática 

lógica, atos de fala, semântica enunciativa e semântica argumentativa). Por fim, a 

semântica cognitiva (a partir de 1978) ou período das ciências da cognição. 

Interessa ao presente estudo a Semântica Argumentativa, intimamente relacionada 

ao propósito da presente dissertação. 

A semântica argumentativa surgiu nos anos 70, na França, com os estudos 

de Ducrot (1972) sobre os operadores argumentativos9.  

 

 
__________ 
9. Veremos a abordagem de Ducrot (1972) sobre os operadores argumentativos na seção 1.6. 

1. O período evolucionista da linguística comparada, no qual domina 
uma semântica lexical histórica; 

2. O período estrutural, caracterizado por uma semântica lexical 
sincrônica; 

3. O período das gramáticas formais, no qual vem à luz uma 
semântica da frase ou do discurso; 

4. O período das ciências cognitivas, no qual aparece uma 
semântica conceitual que se interesse pelo sentido em sua 
relação com a dimensão cognitiva da linguagem, mais que com 
as formas significantes das línguas. (Tamba, 2009, p. 13). 
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De acordo com a referida linha teórica “as sentenças são pronunciadas 

como parte de um discurso em que o falante tenta convencer seu interlocutor de 

uma hipótese qualquer.” (CANÇADO, 2005, p.144). 

Nessa linha de pensamento não usamos a linguagem para falar sobre o 

mundo, mas sim, para convencer o ouvinte a entrar no jogo argumentativo.  

Uma sentença, nessa perspectiva, pode apresentar vários significados 

dependendo do seu uso. Ainda de acordo com Cançado (2005) a ideia que sustenta 

a semântica argumentativa é a de que há interesse em contar com categorias 

descritivas que dizem respeito mais ao possível uso na interação dos 

falantes/ouvintes e menos no que diz respeito à sintaxe ou ao conteúdo da 

sentença.  

De acordo com Tamba (2009, p.38) o objetivo da semântica argumentativa é 

“elucidar os sistemas implícitos de pressuposições, de encadeamentos inferenciais e 

de orientações que servem para construir o sentido.” Veremos na seção 1.6 a 

relação entre a teoria da metáfora temporal e a argumentação. 

 

1.4 Metáfora 

                                                 
A metáfora é um recurso muito recorrente em nossa sociedade, seu uso é 

tão comum, que muitas vezes, não a identificamos. De acordo com Sardinha (2007, 

p.11) “ela é parte de nosso habitat natural”. 

Assim, ouvimos com frequência expressões metafóricas no nosso dia a dia. 

Podemos perceber a presença da metáfora nos enunciados abaixo: 

 

Exemplos: 

Conto: Mal-estar de um anjo 

1. “A verdade é que ser um anjo estava começando a me pesar.” 

(LISPECTOR, 1999, p. 35) 

2.  “- Escute, disse-lhe eu de repente, pois minha espontaneidade é faca 

de dois gumes também para os outros.” (LISPECTOR, 1999, p. 35) 
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Conto: O jantar 

3. “Em breve levava um pedaço a certa altura do rosto e, como se tivesse 

que apanhá-lo em vôo, abocanhou-o num arrebatamento de cabeça.” (LISPECTOR, 

1995, p.98). 

4. “Então, já sem fome, o grande cavalo apóia a cabeça na mão. O 

primeiro sinal mais claro aparece. O velho comedor de crianças pensa nas suas 

profundezas.” (LISPECTOR, 1995, p.101). 

 

Texto: Caso encerrado 

5. “Não se recomenda ninguém a fazer esse tipo de coisa; se fizer vai 

acabar arrumando, com cem por cento de certeza, uma tremenda dor de cabeça.” 

(GUZZO, 2009, p.130) 

6. “ (...) se uma conta de celular com ligações do México, por exemplo, é 

algo ‘pequeno’, por que o responsável por ela não pagou logo de cara”. (GUZZO, 

2009, p.130) 

 

Texto: Os Sertões e o caso Tim Lopes 

7. “Canudos tinha muito apropriadamente, em roda uma cercadura de 

montanhas. Era um parêntese; era um hiato; era um vácuo. Não existia. Transposto 

aquele cordão de serras, ninguém mais pecava.” (CUNHA 1902, apud TOLEDO, 

2002, p.114). 

8. “Com isso voltamos a Tim Lopes. Aliás, não a ele próprio. Tim Lopes era 

conhecido e tinha boas conexões. Por isso mesmo, a ele a História não tardou a 

chegar.” (TOLEDO, 2002, p.114). 

 

Diante dos enunciados acima, podemos perceber que a metáfora é muito 

recorrente no corpus, às vezes utilizada para estabelecer uma comparação como 

nos exemplos 1 e 4, ressignificando as palavras anjo e cavalo; ora utilizada para dar 

mais expressividade, mais força à linguagem como nos exemplos 3, 6, 7 e 8, e 

utilizada também, denominada como metáfora morta ou idiomática10, nos exemplos  

 
__________ 
10. As metáforas mortas ou idiomáticas são as utilizadas pelos falantes como um termo próprio da 
língua e não mais como uma figura de estilo de caráter metafórico (Searle, 1985). Porém, há 
controvérsias quanto a essa denominação. Nós, particularmente, não compartilhamos dessa 
definição. 
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2 e 5, comumente presentes em nosso vocabulário. 

No decorrer do conto “Mal-estar de um anjo” a personagem é descrita com 

boas qualidades sendo comparada veementemente com um anjo, como podemos 

verificar no exemplo 1. Essa comparação, na verdade, ressignifica o conceito de 

anjo, pois não é aquele literalmente imaginado com asas brancas, áurea, mas sim 

uma pessoa íntegra e bondosa. Vale ressaltar que concluir que este é o sentido da 

palavra anjo na frase só é possível a partir de todo o contexto, pois em outra 

situação comunicativa a mesma palavra poderia ter um significado diferente e até 

oposto, como por exemplo, utilizada em um tom sarcástico representando uma 

pessoa maldosa. 

O exemplo 4 que também consiste em uma relação de comparação expressa, 

ao contrário da palavra anjo, uma imagem negativa da personagem, “o grande 

cavalo” no contexto do conto representa um homem rude, insensível e grosso, 

características essas, que não são padrão para todo cavalo (animal). 

As metáforas utilizadas no exemplo 3 “em voo” e “arrebatamento de cabeça” 

são muito interessantes, pois ambas expressam que a personagem, que se 

encontrava jantando, comeu com rapidez. A mesma frase poderia ser expressa da 

seguinte forma: “Em breve levava um pedaço a certa altura do rosto e, como se 

tivesse que apanhá-lo no alto, abocanhou-o com pressa.”, acreditamos que a frase, 

dita desse outro modo, perde um pouco da expressividade, da conotação, ficando 

muito mais rica com o uso das metáforas. 

Nos exemplos 6, 7 e 8 as metáforas utilizadas também atribuem mais 

expressividade aos enunciados. Assim, a expressão “logo de cara” no exemplo 6 

poderia ser substituída por “(..) por que o responsável por ela não pagou de 

imediato” e no exemplo 8 “tinha boas conexões” por “bons contatos”. O enunciado 8 

expressa o significado de forma belíssima, através das metáforas “era um 

parênteses; era um hiato” o autor informa que Canudos era um lugar isolado e 

esquecido. Tais significados não teriam a beleza e a expressividade se expressos 

através da linguagem denotativa. 

Por fim, nos exemplos 2 e 5 encontramos expressões que fazem parte de 

nossa linguagem cotidiana “faca de dois gumes” e “dor de cabeça”. É como se tais 

expressões ao invés de valor conotativo tivessem originalmente valor denotativo, no 

enunciado 2 a expressão destacada significa que possui dois lados, que a 
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espontaneidade da personagem é dupla e no enunciado 5 a metáfora “dor de 

cabeça” significa, no contexto em questão, trabalho, preocupação. 

É importante ressaltar que as metáforas apresentadas nos enunciados 

fazem parte de nossa linguagem, de nossa comunicação, sendo aceitáveis e 

compreensíveis para os interlocutores. A esse respeito, Sardinha (2007, p. 16) nos 

alerta que   

 

 

 

 

 

 

A partir desse fragmento podemos afirmar que a metáfora é intrínseca à 

língua. Sardinha (2007) afirma ainda que ela é utilizada, dentre outros motivos, para 

dar mais força e cor à linguagem, elas têm capacidade de expressar uma grande e 

rica quantidade de informações e ideias. 

Assim, a metáfora é descrita de diferentes formas, na arte retórica, por 

exemplo, é definida por Aristóteles como uma figura de linguagem em que se 

transfere uma palavra de seu sentido próprio para um sentido figurado, 

estabelecendo uma relação de semelhança e comparação entre os termos. Nessa 

perspectiva, tradicionalmente, metáfora pode ser associada à analogia, comparação, 

situando-se no campo da similaridade. 

Lima (2006, p. 39) extrapola essa definição, ampliando o campo da 

metáfora. De acordo com este autor metáfora é ressignificação, ela cria novos 

significados, novas realidades, não há, portanto, uma mera transposição de sentido. 

Em suas palavras, a metáfora “permite ao ser humano ressignificar o mundo, 

renomeá-lo, reorganizá-lo (...)”  

No presente trabalho adotaremos a concepção de Lima (2006), para 

estabelecermos uma relação com a teoria da metáfora temporal e por acreditarmos 

que a metáfora possibilita a construção de novos significados, criando e (re) criando 

a realidade. 

Weinrich (1964, p. 146) compartilha dessa mesma visão ao afirmar que a 

metáfora é uma palavra em um contexto estranho e este contexto, por sua vez, 

determina o sentido que a partir de sua própria significação não é previsível. Ele 

As metáforas são um recurso natural de qualquer língua. Muitas não 

são apreendidas formalmente, e mesmo assim são adquiridas. 

Assim como aprendemos nossa língua materna antes de ir para a 

escola e de termos aulas de português, as metáforas são usadas 

desde a mais tenra infância pelos pais ao falarem com seus filhos e 

até mesmo pelas crianças.   
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afirma que a metáfora é muito especial, pois a palavra utilizada não se converte em 

uma nova palavra, mas há uma tensão entre o significado próprio e o significado 

verdadeiro no contexto concreto, e esta tensão, por sua vez, constitui o encanto da 

metáfora, pois “o contexto faz a metáfora”. 

Nessa direção, estabelecendo um paralelo entre as abordagens 

apresentadas acima sobre a metáfora e a metáfora temporal, nosso objeto de 

investigação, acreditamos que esta terminologia foi adotada por Weinrich (1964) 

devido ao próprio fenômeno realizado pelos verbos, os quais em outro contexto 

(próprios do mundo narrado no mundo comentado e vice-versa) criam novos 

significados, ressignificam o contexto, criando assim, novas realidades como 

veremos na próxima seção sobre a metáfora temporal. 

 

1.4.1 Metáfora Temporal: Mundo Narrado x Mundo Comentado 

 

De acordo com Weinrich (1964) o sistema temporal possui três dimensões: 

atitude comunicativa, perspectiva comunicativa e relevo. A primeira dimensão 

apresenta a dicotomia presente na situação comunicativa: atitude narrativa e atitude 

comentadora; a segunda, perspectiva comunicativa, apresenta a distinção entre os 

tempos de grau zero e todos os tempos que a partir da situação comunicativa 

distinguem uma prospecção e uma retrospecção. Por fim, a terceira dimensão, o 

relevo, constitui uma dicotomia entre um primeiro e um segundo plano. 

Delimitamos como nosso objeto de estudo a primeira dimensão, a atitude 

comunicativa, classificada por Weinrich (1964) como a mais importante. 

De acordo com o referido autor (1964) as situações comunicativas nas quais 

atualizamos a linguagem são tão diversas como as situações da vida, tais como: 

pedir uma informação, o relato de uma história, um comentário, uma discussão, uma 

conferência científica, uma biografia, dentre outras. 

Weinrich (1964) ressalta que se espera que apareçam todos os tempos em 

todas as situações comunicativas, porém, afirma que “fixando-nos concretamente 

em grupos de tempos, e não vagamente em todos os tempos, aparecem 

determinadas afinidades entre ambos os grupos e certas situações comunicativas”. 

(WEINRICH, 1964, p.62) 

Nessa perspectiva, conforme vimos na seção 1.2, a função dos tempos 

verbais não é marcar o tempo cronológico, a função é cientificar o ouvinte (ou leitor) 
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quanto à situação comunicativa em que a linguagem se atualiza, sinalizando uma 

das duas ordens de situação “mundo narrado” ou “mundo comentado”.   

Weinrich (1964) nos adverte que a expressão “mundo” significa possível 

conteúdo de uma comunicação linguística, no qual os verbos possuem grande 

importância. 

Os tempos verbais, nessa perspectiva, em seus respectivos grupos 

designam a perspectiva comunicativa com a qual nos orientamos quanto ao mundo 

narrado ou ao mundo comentado. Veremos como se configura cada um desses 

mundos. 

 

1.4.1.1 Mundo Comentado 

 

Pertencem ao mundo comentado as situações comunicativas que não se 

tratam de um relato, tais como o diálogo, o periódico, a exposição científica, 

comentários, discussões, dentre outras.  

Nesse mundo o falante está comprometido, em tensão, o seu discurso é 

dramático porque se trata de algo que lhe afeta diretamente. O leitor, nesse 

contexto, é convidado a ter uma participação mais ativa. Nas palavras de Weinrich 

(1964, p.69) 

 

 

 

 

 

 

 

Weinrich (1964) ressalta que no M.C. os tempos representam um sinal para 

o ouvinte de que o discurso exige sua resposta verbal ou não-verbal. Acreditamos 

que essa resposta, esse retorno do leitor, refere-se a efeitos provocados pelo texto, 

como por exemplo, senso crítico, reflexão, questionamentos. Na linha de 

pensamento de Weinrich (1964), o leitor não termina a leitura da mesma maneira 

como iniciou, há uma mudança em decorrência do discurso comprometido do texto 

por parte do autor.  

Aqui o mundo não é narrado, mas sim, tratado. O falante está 

comprometido; tem que mover e tem que reagir e seu discurso é um 

fragmento de ação que modifica o mundo em um ápice e que, por 

sua vez, empenha ao falante também em um ápice. Por isso, o 

discurso não narrativo é, por princípio, perigoso. 
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Os tempos verbais próprios do M.C. são denominados grupos de tempos do 

mundo comentado ou tempos comentadores, os quais são: presente, futuro do 

presente, pretérito perfeito composto e todas as locuções verbais formadas por 

esses tempos. 

 

1.4.1.2 Mundo Narrado 

 

Weinrich (1964) afirma que narrar é um comportamento característico do 

homem, a narração, não se restringe apenas à Literatura. No mundo narrado o 

falante emprega sinais linguísticos que estão previstos para narrar, segundo os 

quais o conteúdo de uma comunicação tem de ser entendida como um relato.  

Weinrich (1964) ressalta que os tempos do mundo narrado, pretérito perfeito 

simples, o imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, o futuro do pretérito e todas as 

locuções nesses tempos, quando empregados, instituem o narrador e convidam o 

destinatário a tornar-se um simples ouvinte, levando-o a assumir uma atitude 

passiva. Esses tempos são denominados tempos de mundo narrado ou tempos da 

narração. 

Ao mundo narrado pertencem a novela, o conto, a reprodução de uma 

aventura e todo tipo de narração oral ou escrita, exceto nas partes dialogadas 

intercaladas. Nas palavras de Koch (1996, p. 194),  

 

 

 

 

 

 

1.4.1.3 Metáfora Temporal 

 

Weinrich (1964) afirma que pode ocorrer o emprego de tempos verbais 

próprios de um mundo no interior do outro, esse fenômeno é denominado metáfora 

temporal (doravante M.T.). Nessa direção, podemos definir a M.T. como a ocorrência 

dos tempos próprios do M.N. no M.C. e vice-versa. 

Os tempos verbais característicos do mundo narrado, quando utilizados no 

mundo comentado, ganham outra dimensão significando menor comprometimento, 

Ao mundo narrado, pertencem todos os tipos de relato, literários 

ou não; tratando-se de eventos relativamente distantes, que ao 

passarem pelo filtro de relato, perdem muito de sua força, 

permite-se aos interlocutores uma atitude mais “relaxada”.  
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como destaca Koch (2007, p. 57), “o uso de um tempo do mundo narrado no mundo 

comentado significa menor comprometimento, distância, irrealidade, cortesia.”  

Nota-se, diante desse fragmento, que os tempos verbais próprios do mundo 

narrado implicam menor grau de certeza e veracidade, estando, muitas vezes, a 

serviço da argumentação. Weinrich (1964) salienta que os tempos do mundo 

narrado só têm a capacidade de limitar a validez de um discurso quando são 

transferidos para outra situação que está caracterizada pelo outro grupo temporal. 

No mundo comentado, por sua vez, os tempos verbais empregados 

(presente, futuro do presente, pretérito perfeito composto e todas as locuções 

verbais formadas por esses tempos) demonstram que o falante está comprometido, 

convidando o leitor a ter uma participação mais ativa, como podemos perceber no 

fragmento abaixo, 

 

 

 

 

 

 

Assim, os tempos do mundo comentado no interior do mundo narrado 

representam maior engajamento, atenção, tensão, seriedade e relevância ao fato 

apresentado. Nota-se a importância que os verbos adquirem em uma situação 

comunicativa, não se limitando a marcação cronológica.  

De acordo com Weinrich (1964) cada mundo possui um tempo com 

perspectiva zero, o qual se refere ao tempo fundamental de cada mundo que não 

facilita a orientação no tempo, ou seja, não contém orientação temporal. No mundo 

comentado o tempo zero é o presente, e no mundo narrado, por sua vez, é o 

pretérito perfeito simples e o imperfeito, esses tempos são atemporais, apenas 

informam sobre a atitude comunicativa, sinalizando o texto como pertencente a um 

mundo ou a outro.  

Weinrich (1964, p. 99) explica o tempo zero da seguinte forma, 

 

 

 

 

O emprego dos tempos “comentadores” constitui um sinal de alerta 

para advertir o ouvinte de que se trata de algo que o afeta 

diretamente e de que o discurso exige a sua resposta (verbal ou 

não verbal); é esta a sua função, e não a de mencionar um 

momento no Tempo. (KOCH, 1996, p.195) 

Os tempos zero do mundo comentado e do mundo narrado são os 

tempos que mais usamos ao falar, quer dizer, que nosso discurso 

mostra geral absoluta falta de interesse por uma orientação 

baseada em perspectivas. O falante e o ouvinte se contentam com 

a informação sobre a atitude comunicativa.  
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Percebemos que o autor reitera a desvinculação dos tempos verbais a uma 

orientação temporal. Os tempos com grau zero, conforme definição acima, 

determinam apenas a atitude comunicativa. Os demais tempos de cada mundo, por 

sua vez, designam a perspectiva comunicativa relativamente quanto ao ponto zero 

dos grupos temporais correspondentes, os quais são retrospectivas (reprodução do 

passado) e perspectivas (anuncia o desenlace da história). 

Weinrich (1964) ressalta que ao desvincular os tempos verbais da noção de 

Tempo10 não está negando o fenômeno extralinguístico do Tempo. As ações do 

mundo real se desenvolvem no tempo, e inclusive o discurso, é uma dessas ações. 

De acordo com este autor o Tempo físico, mensurável, já está pressuposto na 

própria linguagem ao mesmo tempo que no mundo real, uma dessas formas de 

mensurar o tempo são as horas. 

Weinrich (1964, p. 167) afirma que podemos colocar as duas formas 

fundamentais das metáforas temporais sob o conceito de como se: “se comenta 

como se narrasse (com o qual se limita a validez) ou se narra como se comentasse 

(com o qual se insiste sobre a validez).”  

Essa mescla dos tempos verbais é discutida de forma pertinente por Llosa 

(2006) quando aborda a questão do tempo em seu livro “Cartas a um jovem 

escritor”. Defende que, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto, percebemos que as trocas de tempos verbais atribuem 

diversos significados ao texto, como por exemplo, intensidade, complexidade, dentre 

outros, não se limitando à cronologia. Nessa mesma linha de pensamento, Gouvêa 

(2009) afirma que “a alternância dos grupos temporais (...) evita a monotonia da 

sequência de tempos do mesmo mundo, tornando o texto mais ágil, mais dinâmico.”  

Embora em geral algum predomine, o narrador costuma se deslocar 

de um ponto de vista temporal para outro, através de guinadas 

(trocas de tempo verbal) que mais eficazes serão quanto menos 

atenção chamar. Isso é possível graças à coerência do sistema 

temporal (...) e à necessidade dessas guinadas, que não devem 

parecer caprichosas ou meras jogadas de efeito, mas sim, emprestar 

maior significado – substância, complexidade, intensidade, 

diversidade, profundidade aos personagens e à história. (LLOSA, 

2006, p. 91; 92)  
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Ainda de acordo com essa autora, no M.C., por exemplo, essas guinadas 

permitem que o destinatário abandone a postura de tensão atribuída pelos tempos 

do mundo comentado e assuma uma atitude de relaxamento atribuída pelos tempos 

do relato.  

Bronckart (1999) apresenta estudos realizados por Benveniste (1959-1966) 

sobre as relações de tempos que convergem com as teorias de Weirinch (1964). 

De acordo com Benveniste (1959-1966), apud Bronckart (1999) os tempos 

do verbo em francês dividiam-se em dois planos de enunciações diferentes: plano 

da história e plano do discurso: 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do fragmento percebe-se a relação entre essa teoria e a proposta por 

Weinrich (1964). Benveniste (1959-1966), apud Bronckart (1999) fala em plano da 

história e plano do discurso distinguindo-os com as mesmas características 

utilizadas por Weinrich (1964) referente ao mundo narrado e ao mundo comentado. 

Oliveira e Fatori11 realizaram um breve estudo qualitativo e quantitativo sobre 

a teoria de Weinrich (1964), em específico, sobre o mundo narrado e o mundo 

comentado. Os autores utilizaram como corpus quatro editoriais (mundo comentado) 

e quatro narrativas policiais (mundo narrado). 

Na referida investigação, os autores comprovaram que nos editorias 

predominam os tempos verbais do mundo comentado, principalmente, o presente do 

indicativo. Nas narrativas policiais, por sua vez, predominaram os tempos verbais do 

mundo narrado, apresentando maior recorrência do pretérito perfeito e do imperfeito. 

Oliveira e Fatori concluíram que a análise dos tempos verbais em uma perspectiva 

discursiva é aplicável à Língua Portuguesa, tendo como parâmetro os pressupostos 

teóricos de Weinrich (1964) quanto ao mundo comentado e ao mundo narrado. 

 
__________ 
11. O texto de Oliveira e Fatori foi retirado da internet, site: 
http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/anuic/article/viewFile/1987/909 acesso em 12 dez. 2010, 
conforme consta nas referências, onde não há indicação do ano de publicação. 

A enunciação histórica consiste em fazer o relato de acontecimentos 

passados, sem implicar os traços do locutor (...) enquanto a 

enunciação discursiva caracteriza-se por uma mobilização do locutor 

e, sobretudo, por sua intenção de influenciar o destinatário de um 

modo ou de outro. (BRONCKART, 1999, p. 150) 

http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/anuic/article/viewFile/1987/909
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1.5 Tempo semântico e morfológico dos verbos 

 

A partir do uso da metáfora temporal, percebe-se que todo tempo 

morfológico embute um tempo semântico que será identificado a partir do contexto 

de uso. Perini (2000) distingue esses dois tempos em sua teoria, destacando que o 

tempo morfológico se apresenta de maneira formal; em contrapartida, o tempo 

semântico se refere ao sentido que a forma verbal apresenta no enunciado e sua 

relação com os outros verbos.  

A compreensão dessas nomenclaturas é de fundamental importância para o 

entendimento do enunciado como um todo. Para melhor compreender o que são de 

fato esses tempos verbais, o autor apresenta alguns exemplos utilizando o presente 

do indicativo em algumas frases:  

 

Exemplo 1: 

a) A água ferve a 100 graus. 

b) Em 1822, o Brasil se torna politicamente independente. 

c) Amanhã bem cedo eu termino esse serviço. 

 

Como é possível notar as três frases apresentam o verbo no presente do 

indicativo, o que é chamado de tempo morfológico ou forma verbal, no entanto, o 

tempo semântico ou o sentido das formas em cada frase é diferente. De acordo com 

Perini (2000) na Língua Portuguesa distinguem-se três tempos semânticos básicos: 

presente, passado e futuro. 

No caso da frase 1, nota-se que ferve se refere a um estado de fervura que 

é constante a água, podemos classificar essa expressão como uma “verdade 

universal” ou “presente eterno” termos utilizados por Bechara (2009). Dessa forma, 

justifica-se o uso do verbo no presente mesmo a ideia transmitida não se referindo a 

um acontecimento no momento da fala, definição esta, encontrada nas gramáticas 

normativas para o tempo presente. 

 Já no exemplo 2 o acontecimento histórico se deu no passado, e por fim, o 

exemplo 3, apresenta um fato que ainda vai acontecer. Assim, um mesmo tempo 

verbal (presente) pode expressar sentidos diferentes (ideia constante, pretérito e 

futuro). 
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Notamos que tempo morfológico e tempo semântico estão relacionados 

entre si, pois ambos têm como ponto de partida a forma verbal, porém se distinguem 

na expressão do sentido de acordo com o contexto em que se encontra. Nessa 

direção, podemos inferir que a forma verbal enquanto morfológica é imutável, o que 

não ocorre com o tempo semântico, o qual varia o seu sentido de acordo com o 

contexto lingüístico e sua relação com outros verbos.  

Estabelecendo um paralelo com a Gramática Normativa, conforme vimos no 

tópico 1.1.2, percebemos que essa abordagem não é contemplada pela mesma, 

pois ela restringe-se à categoria morfológica dos verbos associando de maneira 

lateral e cristalizada o sentido à forma. 

 

1.6 Interface: Metáfora Temporal e a Argumentação  

 

Como vimos na seção 1.4.1 Weinrich (1964) delimita o mundo narrado (relato, 

atitude relaxada do locutor) e o mundo comentado (presença da crítica, comentário, 

compromisso do locutor) assim sendo, a partir de sua teoria, acreditamos que é 

imprescindível discorrer sobre a argumentação antes de analisarmos o corpus, 

apontando seus conceitos, limites, se é que é possível delimitar, refletindo sobre a 

teoria da Metáfora Temporal. 

A argumentação pode ser definida de diferentes maneiras dependendo da 

linha teórica de cada autor. Para Ducrot (1981) o valor argumentativo de uma 

palavra consiste na orientação que esta dá ao discurso, ou seja, ao sentido que 

desempenha em determinado contexto.  

Plantin (2008, p.42), por sua vez, defende que todo enunciado é 

argumentativo, pois apresenta ao interlocutor a realidade sob determinado foco, em 

suas palavras “todas as operações de construção do enunciado têm valor 

argumentativo, desde a operação de enquadramento constituída pelo modo de 

introdução de um objeto no discurso até as organizações racionais.” 

Nesse sentido a linguagem é articulada e genuinamente argumentativa. 

Plantin (2008) afirma que o enunciado é auto-argumentativo, pois exprime um ponto 

de vista e a linguagem nunca é transparente, apresenta uma citação de Vignaux 

(1981, p. 91) para ratificar essa concepção: 
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Koch (2007) ratifica a concepção apresentada acima afirmando que o uso da 

linguagem é essencialmente argumentativo, pois através desta visamos provocar 

determinados efeitos e comportamentos no interlocutor, sendo, portanto, uma forma 

de atuar sobre o outro.  

A teoria da argumentação de Ducrot e Anscombre (1994) está relacionada 

com os princípios que determinam a adequação dos enunciados com respeito ao 

contexto linguístico em que aparecem, em outras palavras, o que é ou não 

adequado como continuação de um determinado enunciado. 

De acordo com estes autores os princípios que regem os encadeamentos 

argumentativos dependem fundamentalmente da própria estrutura linguística dos 

enunciados e não apenas de seu conteúdo. 

Na concepção de Vidal (1996) o ponto central da teoria de Ducrot e 

Anscombre (1994) é mostrar quais são os elementos, as regras e os princípios que 

determinam a organização externa e a interpretação das argumentações.  

Para Ducrot (1981, p.178) argumentar é dar razões a favor de uma 

conclusão, “muitos atos de enunciação tem uma função argumentativa, que eles 

objetivam levar o destinatário a uma certa conclusão, ou dela desviá-lo”. 

A argumentação, nesse contexto, é uma relação discursiva que liga um ou 

vários argumentos com uma conclusão. Vidal (1996) ressalta que o termo 

argumentar não deve ser entendido como o estabelecimento da validade de uma 

conclusão ou a verdade de uma assertiva, mas sim, a apresentação de algo como 

se fosse uma boa razão para chegar a uma determinada conclusão. 

Para aclarar esse dito, Ducrot (1981) utiliza um exemplo com a conjunção 

mas, afirmando que não se pode concluir apenas que essa conjunção assinala a 

oposição de duas proposições que une. Dessa forma, a descrição de A mas B é 

realizada da seguinte forma: 

A, você tende a tirar de A uma certa conclusão R; você não deve fazê-lo, 

pois B, tão verdadeiro quanto A, sugere a conclusão não-r. Assim, o enunciado A 

mas B supõe que, no espírito dos interlocutores, existe ao menos uma proposição r, 

para a qual A é um argumento e B um contra-argumento. 

Argumentar equivale a enunciar algumas proposições 

que escolhemos compor entre si. Reciprocamente, 

enunciar equivale a argumentar pelo simples fato de que 

escolhemos dizer e avançar determinados sentidos em 

vez de outros.  
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Ducrot (1981) afirma que o próprio enunciado possui uma alusão a uma 

caracterização argumentativa das proposições que o constituem, sendo que essa 

caracterização pode variar de locutor para locutor, de acordo com as situações do 

discurso, pois ninguém pode dizer qual é a conclusão r sugerida por A e desmentida 

por B. Porém, é previsível a partir do enunciado, que existe semelhante 

caracterização: “é previsível que A e B não são apresentados por si mesmos, mas 

orientados para a demonstração de outra coisa: sua utilização argumentativa faz 

parte do próprio valor do enunciado.” (DUCROT, 1981, p.179). 

Outro exemplo utilizado por Ducrot (1981) para evidenciar que a 

argumentação está inscrita na língua é com a locução até mesmo do autor 

Anscombre (1973) na frase: Até mesmo Pedro veio. 

O uso do até mesmo não se justifica apenas como o acréscimo da 

informação da vinda de Pedro. Para Anscombre (1979), apud Ducrot (1981) o uso 

do até mesmo é utilizado para provar alguma coisa, como por exemplo, o sucesso 

da reunião. Nessa linha de pensamento, o até mesmo é utilizado como um 

argumento forte. De acordo com Ducrot (1981, p.180), a partir desse exemplo, é 

possível afirmar que “a utilização argumentativa da língua, longe de lhe ser 

sobreposta, está nela inscrita, é prevista em sua organização interna”. 

Nessa direção, a frase Até mesmo Pedro veio pertence a classe 

argumentativa determinada por A reunião foi um sucesso. A noção de classe 

argumentativa é relativa a uma conclusão particular e a um locutor determinado, 

este por sua vez, é definido não apenas pela sua identidade pessoal, mas pela 

situação ideológica, sociológica ou espaço-temporal na qual ele fala. Assim, a 

informação de que a participação de Pedro contribuiu para o sucesso da reunião, 

talvez, para outra pessoa ou em outra circunstância poderia ter um julgamento 

diferente.  

Diante do exposto, percebemos que a teoria da argumentação se ocupa dos 

meios linguísticos explícitos que um falante utiliza para orientar argumentativamente 

seus enunciados, assim sendo, esses mesmos meios dão ao destinatário as 

instruções que lhe servirão de guia no momento de construir sua interpretação. Nas 

palavras de Ducrot (1981, p.178) 
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Os elementos linguísticos que servem para marcar a orientação 

argumentativa de um enunciado, de acordo com Vidal (1996) recebem o nome de 

marcadores argumentativos.  

Discorreremos sobre os marcadores e operadores argumentativos com o 

objetivo de evidenciar que apenas os tempos verbais não são os responsáveis pela 

classificação de um texto como pertencente ao mundo comentado. Conforme já 

mencionamos, acreditamos que a língua é genuinamente argumentativa, e os 

operadores argumentativos, nesse contexto, assim como os tempos verbais, 

exercem importante papel na teia argumentativa do texto. 

Para ampliar a discussão sobre a argumentação recorremos a autores 

espanhóis, em específico, a Bosque e Demonte (1999), que definem claramente os 

marcadores do discurso e operadores argumentativos na “Gramática Descriptiva de 

la Lengua Española”. 

Os marcadores do discurso apresentam usos discursivos, empregos 

enfatizadores e valores expressivos. Assim, classes gramaticais como advérbios, 

preposições e conjunções desempenham em determinados contextos funções que 

não se referem às que desempenham habitualmente na sintaxe. 

Eles são definidos como unidades linguísticas invariáveis, não exercem uma 

função sintática na oração, guiam, de acordo com suas distintas propriedades 

morfossintáticas, semânticas e pragmáticas, as inferências que se realizam na 

comunicação. 

Os operadores argumentativos, por sua vez, são aqueles marcadores que 

por seu significado condicionam as possibilidades argumentativas do membro do 

discurso nos quais se incluem, porém, sem relacioná-lo com outro membro anterior.  

É importante destacar que não há consenso na Literatura sobre os 

marcadores discursivos e sobre os operadores argumentativos, há autores que 

O valor argumentativo de uma frase não é somente uma 

consequência das informações por elas trazidas, mas a frase pode 

comportar diversos morfemas, expressões ou termos que, além de 

seu conteúdo informacional,servem para dar uma orientação 

argumentativa ao enunciado, a conduzir o destinatário em tal ou qual 

direção. 
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utilizam essas terminologias indistintamente, outros, porém, como Bosque e 

Demonte (1999) consideram os operadores um dos tipos de marcadores discursivos. 

De acordo com a teoria de Ducrot e Anscombre (1994) há dois tipos 

fundamentais de marcadores argumentativos: os operadores e os conectores, 

ambos são responsáveis pela existência de um ato de argumentação. 

Os operadores argumentativos são morfemas que aplicados a um enunciado 

modificam o potencial argumentativo de seu contexto. Eles afetam a um único 

enunciado. Para análise consideremos os enunciados abaixo: 

a) Dilúvio carioca, sem refúgio possível, Copacabana com água entrando 

pelas lojas rasas e fechadas, águas grossas de lama (...). Até movimento de maré já 

tinha, onde se juntasse o bastante de água (..)(LISPECTOR, 1999, p.32) 

 

A autora inicia o fragmento relatando um dilúvio em Copacabana, e em 

seguida, com o operador até introduz a informação de que já tinha maré. É 

perceptível que o até assinala o argumento mais forte do enunciado orientando para 

a conclusão de que o dilúvio foi muito forte. 

 

b) “E eis que, depois de liberto de um apoio, ele parece mais fraco, 

embora ainda enorme e ainda capaz de apunhalar qualquer um de nós.” 

(LISPECTOR, 1995, p.102) 

 

No enunciado em questão notamos que o operador ainda introduz 

conteúdos pressupostos. O narrador deixa pressuposto que embora o personagem 

tenha mudado em alguns aspectos continua sendo enorme e capaz de apunhalar os 

outros como antes. 

Martelotta (1991) destaca outros sentidos expressos pelo operador “ainda”: 

- Marcador de contra-expectativa: marca sentenças cujo conteúdo contrasta 

com expectativas envolvidas com os interlocutores. 

“Para minha grande surpresa, vai o homem e simplesmente diz que sim. 

Ainda sem entender, entrei.” (LISPECTOR, 1999, p. 33) 
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- Valor inclusivo: acrescenta novas informações 

“’O sertão é o homizio’, acrescentou Euclides. Escreveu ainda: ‘Canudos 

tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. 

(...)”.(TOLEDO, 2002, p.114). 

 

- Intensificador de advérbio: enfatiza a ideia expressa pelo advérbio ao qual 

se refere. 

“Em Canudos, mostra-se ainda mais cruel quando se tem em conta que 

corria entre os seguidores de Conselheiro a crença de que a morte pela faca 

impedia que a alma fosse para o céu.” (TOLEDO, 2002, p.114). 

 

Os conectores argumentativos, por sua vez, são morfemas (advérbio, 

locução, conjunção, dentre outros) que enlaçam dois ou mais enunciados. De 

acordo com Vidal (1996) enquanto o operador atua no interior de um enunciado, os 

conectores convertem em uma unidade argumentativa a um conjunto de 

enunciados. 

Os conectores podem ser classificados de acordo com três critérios: função, 

valência e orientação argumentativa. Apresentaremos exemplos do corpus para 

ilustrar esses três critérios com o intuito de evidenciar que a argumentação não se 

dá apenas através dos tempos verbais. 

O primeiro critério, a função, corresponde ao papel desempenhado pelo 

conector no enunciado, se ele introduz um argumento ou uma conclusão. 

Consideremos os exemplos: 

 

c) “(...) e sei que não serei dos escolhidos para a Arca, pois já 

selecionaram o melhor casal da minha espécie”. (LISPECTOR, 1999, p. 32) 

 

O conector pois introduz um argumento para justificar o enunciado anterior, 

que se constitui com uma conclusão, informando porque a personagem acredita que 

não será escolhida para a arca. 
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O segundo critério para a classificação, a valência12, corresponde à 

necessidade de um núcleo de combinar com um determinado número de elementos 

exigidos por ele. Há conectores que necessitam de dois elementos e conectores que 

necessitam de três, ou seja, valência dois e valência três, respectivamente. 

Analisemos os exemplos: 

 

- Dois elementos (valência 2) 

 

d) “Sabia-se que o senador, no começo do ano, disputara e perdera a 

presidência do Senado Federal para José Sarney (conclusão) e, mais ainda 

(conector), para seu homem forte, Renan Calheiros; na ocasião, foi dito que ele 

estava do lado do bem”. (argumento). (GUZZO, 2009, p.130) 

Temos no exemplo: conclusão – conector – argumento. 

 

O conector destacado soma argumentos a favor da conclusão de que o 

senador perdeu a presidência do Senado ratificando e acrescentando uma nova 

informação de que havia perdido para Renan Calheiros. 

 

 - Três elementos (valência 3) 

 

e) “O senador, pelo que se imagina, sabe o que é seu e o que não é 

(argumento); não sai por aí pegando os celulares dos outros para falar de graça 

(argumento) (...). Mas (conector) um celular do Senado, no seu modo de ver as 

coisas, não é realmente do Senado – é dele, para usar como bem entender, no 

Brasil ou no México”. (conclusão). (GUZZO, 2009, p.130) 

 

Nesse exemplo temos: Argumento – argumento – conector – conclusão. 

 

 

__________ 
12. A teoria da valência é uma classificação da teoria Pragmática, embora não tenhamos mencionado 
esse campo, expomos a referida teoria para evidenciarmos que apenas os tempos verbais não são 
os responsáveis pela argumentação. Além disso, Vidal (1996) relaciona a referida teoria às 
discussões sobre a argumentação realizadas por Ducrot (1981). 
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O conector mas exerce um importante papel no enunciado em questão a 

favor da argumentação. Inicialmente, o autor afirma que o Senador distingue o que é 

seu e o que não é por direito, para em seguida, com o uso do termo mas contrapor 

tal argumento, sinalizando que o Senador utilizou o celular de forma particular sem 

lhe pertencer. Nessa direção, o conector orienta para uma conclusão contrária 

tornando a argumentação mais forte. 

Alomba Ribeiro (2007) apresenta um estudo interessante acerca do conector 

mas. De acordo com a referida autora esse conector pertence à família contra-

argumentativa e apresenta diferentes funções de acordo com o contexto em que se 

encontra. 

Dentre outras funções, ela explicita que o conector mas pode representar: 

correção de uma ideia dita anteriormente, introdução de um parágrafo que se opõe 

ao parágrafo anterior, acionamento de um subentendido e diferenciação de direção 

de argumentos. Ainda de acordo com a autora o conector mas pode apresentar um 

argumento favorável ou desfavorável na escala argumentativa. 

É importante ressaltar que a autora retrata essas diversas funções a partir 

de enunciados, analisando o conector mas em cada situação de uso, entretanto, por 

uma questão de espaço e de foco não apresentaremos os enunciados aqui. O que 

queremos, com o referido estudo da autora, é evidenciar que a argumentação se dá 

por meio de conectores e que estes, por sua vez, não possuem uma função fixa, 

conforme vimos nas variadas possibilidades para o conector em questão. 

Seguindo a linha de pensamento de Alomba Ribeiro (2007), no exemplo (e), 

em específico, analisado anteriormente, podemos inferir que o mas funciona como 

uma correção de uma ideia dita anteriormente (para o Senador, o celular é de sua 

propriedade e não do Senado.) apresentando um argumento desfavorável para o 

Senador Tião Viana e favorável às críticas suscitadas pelo colunista. 

O terceiro critério para a classificação dos conectores, a orientação 

argumentativa, corresponde às instruções que o conector atribui ao enunciado, as 

quais podem ser coorientadas ou antiorientadas. O primeiro se dá quando dois 

argumentos caminham para a mesma direção argumentativa, ou seja, a mesma 

conclusão. Os conectores antiorientados, por sua vez, correspondem aos 

argumentos que favorecem conclusões diferentes. 

Considerando os mesmos exemplos citados anteriormente (d) e (e), 

podemos classificar o exemplo (d) como um conector coorientado pois o conector 
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mais ainda soma argumento a favor da conclusão (a perda do senador Tião na 

disputa pela presidência do Senado) e o exemplo (e) como antiorientado porque o 

conector mas contrapõe o argumento anterior (O Senador sabe o que lhe pertence, 

entretanto, utilizou um bem público para ocasião pessoal.). 

É importante destacar que apresentamos possíveis sentidos para os 

conectores nos enunciados em questão, já que eles podem expressar sentidos 

diferentes dependendo do contexto em que se encontram. 

Diante dos enunciados expostos, podemos concluir que apenas os tempos 

verbais não são suficientes e/ou responsáveis pela determinação de um texto como 

pertencente ao tipo textual argumentativo. A argumentação também se dá através 

de outros elementos lingüísticos, como por exemplo, os operadores argumentativos. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a linguagem é essencialmente 

argumentativa, pois envolve sujeitos, e consequentemente, intenção e interação. 

Ressaltamos que essa discussão será abordada de forma mais detalhada no 

terceiro capítulo referente as reflexões sobre a teoria da Metáfora Temporal. 

Um aspecto importante que deve ser considerado é o contexto em que se dá 

a argumentação. Como sabemos a linguagem é intencional, sendo o contexto um 

dos fatores que exercem influência na articulação das idéias. 

Perelman e Ollbrechts-Tyteca (1996, p. 22) ressaltam que definir o auditório 

não é uma tarefa tão simples, este não constitui apenas aquele que orador chama 

pelo nome, nem o conjunto de pessoas que ele vê a sua frente, os autores definem 

o auditório como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com a sua 

argumentação”. 

Nessa linha de pensamento, afirmam que uma argumentação eficaz 

perpassa pelo conhecimento prévio daqueles que se pretende conquistar.  Nessa 

mesma direção Breton (1999, p. 32) ressalta que argumentação e público estão 

imbricados. Afirma que 

 

 

 

 

 

Argumentar é também escolher em uma opinião os aspectos que 
a tornarão aceitável para um dado público. A transformação de 
uma opinião em argumento em função de um auditório particular 
é precisamente o objeto da argumentação. 
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Percebemos a importância de se considerar o público a que se destina o 

argumento, um “dado público”, “um auditório particular” visando à eficiência do 

argumento.  

Remetendo-nos à teoria da metáfora temporal, podemos inferir que ela é 

utilizada em textos argumentativos de opinião a favor da argumentação. Pois, 

sustentamos como hipótese que os tempos verbais próprios do mundo narrado no 

interior do mundo comentado significam menor grau de certeza, menor 

comprometimento e distância por parte do locutor, limitando a veracidade de 

informações. 

Como uma determinada informação não é disposta com o verbo no 

presente, tal informação não é dada como certeza, verídica e irrefutável, 

trabalhando-se no campo da possibilidade. 

Gouvêa13, em um estudo realizado sobre a função dos tempos verbais 

usados em textos dos jornais “O Globo”, “Extra”, “Jornal do Brasil” e “O Dia” 

comprovou que o público alvo influencia no uso do verbo atrelado à argumentação,  

 

 

 

 

 

 

 

A autora concluiu que a metáfora temporal nos quatro jornais se dá como 

uma estratégia do interlocutor para amenizar o tom categórico das certezas 

veiculadas pelos fatos, se proteger de determinadas declarações.  

  De acordo com a autora os jornais voltados para um público mais instruído14 

como O Globo e o Jornal do Brasil apresentam maior recorrência da metáfora 

temporal devido à necessidade de apresentar uma argumentação mais sólida. 

 
__________ 
13. O texto de Gouvêa foi retirado da internet, site: http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno14-
09.html, acesso em 27 mar. 2008, conforme consta nas referências, onde não há indicação do ano da 
publicação. 
 
14. As expressões “mais instruído” e “menos instruído”, referente ao público alvo dos jornais, são 
utilizados por Gouvêa. Acreditamos que esses termos são utilizados pela autora sem a intenção de  
ser pejorativa, mas sim, avaliar o público visando realizar uma análise do uso da metáfora temporal 
atrelada ao público a que se destina.  

Constata-se, então, que a maior ou menor variação temporal é 
determinada pelo público a que se destina o jornal. Como o O 
Globo e o Jornal do Brasil atendem a classes mais instruídas do 
que o Extra e o O Dia, apresentam uma variação maior no que se 
refere aos grupos temporais. Vale ainda observar que o fato de o 
O Globo e o Extra pertencerem à mesma empresa, mas se 
destinarem a auditórios distintos é mais uma comprovação de que 
a variação temporal é condicionada pelo público-alvo. 

http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno14-09.html
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno14-09.html
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Nessa direção, a apresentação de fatos no mundo comentado caracteriza-se 

como provas, distanciando-se do campo subjetivo 

Os jornais destinados ao público menos instruídos, por sua vez, como o jornal 

Extra e O Dia, apresentam uma variação menos frequente de tempos dos dois 

grupos com o predomínio dos tempos do mundo comentado. A argumentação, nos 

referidos jornais, se dá no campo das idéias, com o mínimo de comprovação, nas 

palavras da autora, como o auditório é menos instruído, “algumas idéias – e, 

portanto, raciocínios prontos – são o suficiente para convencê-lo da veracidade das 

teses que lhe são propostas”. (Gouvêa).   

Seguindo essa linha de pensamento, Breton (1999, p. 29) ressalta a 

importância do contexto no processo de recepção do argumento: 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na tentativa de delimitar o campo da argumentação, Breton (1999) 

apresenta três elementos para a definição: argumentar é comunicar, pois há a 

existência de parceiros e de uma mensagem; argumentar não é convencer a 

qualquer preço; argumentar é raciocinar, propor uma opinião aos outros fornecendo 

boas razões para a adesão.  

Além disso, afirma que “argumentar supõe, na realidade, que aquele que se 

envolve na argumentação reconheça que ele se implica em uma relação de 

comunicação” (BRETON, 1999, p.26). 

A partir desse fragmento percebemos que a argumentação pressupõe 

envolvimento por parte do interlocutor, pois por meio da linguagem, ele objetiva 

convencer o outro. Assim sendo, há um posicionamento, há a presença do 

interlocutor, pois argumentar implica um trabalho intencional com a linguagem, 

escolhendo palavras e estratégias argumentativas. 

Essa reflexão remete-nos as discussões de Weinrich (1964) quanto ao 

mundo comentado quando ele afirma que neste o falante está comprometido com a 

linguagem, convidando o leitor a ter uma participação mais ativa. Por outro lado, 

O contexto de recepção trata-se do conjunto das opiniões, 
dos valores, dos julgamentos que são partilhados por um 
auditório e que existem previamente ao ato da 
argumentação e vão desempenhar um papel na recepção 
do argumento, na sua aceitação, na sua recusa ou na 
adesão variável que ele vai provocar.  
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contrariamente ao que Weinrich (1964) aborda, percebemos que a argumentação se 

dá também no mundo narrado, sendo, portanto, inviável restringir a argumentação 

ao mundo comentado. 

 Conforme vimos anteriormente os tempos verbais são classificados por 

grupos, pertencendo ao mundo narrado ou ao mundo comentado. Entretanto, a 

exposição quanto aos marcadores argumentativos, na presente seção, revela-nos 

que a argumentação não se limita ao mundo comentado, e essa função, não 

corresponde somente aos tempos verbais. 

No próximo capítulo apresentaremos a análise e discussão dos dados 

observando como as discussões de Gouvêa, expostas acima, e as considerações 

teóricas apresentadas nesse capítulo se relacionam com o corpus. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

 

 

 

2.1 Metodologia  

 

Antes de iniciarmos a análise de dados é importante assinalar, conforme 

perceptível no decorrer dessa investigação, que a mesma não possui uma 

abordagem quantitativa, mas sim, qualitativa. Dessa forma, não apresentaremos um 

percentual do número de vezes em que cada tempo verbal aparece no corpus, 

analisaremos os usos relevantes para a teoria da metáfora temporal, observando os 

efeitos provocados nos textos.  

O corpus dessa investigação constitui-se da seguinte forma: dois textos do 

mundo narrado, “O jantar” e “Mal-estar de um anjo” de Clarice Lispector, e dois 

textos do mundo comentado, “Caso Encerrado” de José Roberto Cuzzo e “Os 

Sertões e o caso Tim Lopes” de Roberto Pompeu de Toledo. 

Conforme mencionado na introdução a metodologia utilizada será a análise 

do corpus associada à fundamentação teórica. Nessa direção, discutiremos a 

análise dos dados delimitando-os nas seguintes seções:  

 

2.2 Metáfora temporal no mundo narrado 

2.2.1 Maior atenção, relevância e/ou tensão 

2.2.2 Presença do diálogo 

2.2.3 Presente histórico 

 

2.3 Metáfora Temporal no mundo comentado 

2.3.1 Distância, menor comprometimento com a informação apresentada 

2.3.2 Cortesia 

2.3.3 Irrealidade 

2.3.4 O uso dos pretéritos perfeito simples e imperfeito no mundo comentado: 

apresentação de fatos. 

 

 “As metáforas geram uma realidade particular, 
ou seja, aquela que não existe” 
 

                                                       (Queneau) 
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2.4   Análise do tempo semântico e morfológico dos verbos 

2.4.1 Análise do tempo semântico e tempo morfológico dos verbos no mundo 

comentado. 

2.4.2 Análise do tempo semântico e tempo morfológico dos verbos no mundo 

narrado. 

 

 Conforme mencionado na introdução, essa pesquisa tem como referência a 

fenomenologia dialética de Kosik (2002) por acreditarmos que uma pesquisa se 

desenvolve a partir da discussão, apresentando, dentre outras características, a 

flexibilidade. Bauer e Gaskell (2003) discorrem sobre as características da pesquisa 

dialética, os quais afirmam que:  

 

 

 

 

 

No quadro abaixo apresentamos a classificação dos tempos verbais15, 

proposta por Weinrich (1964), quanto ao mundo comentado e ao mundo narrado. 

Mundo Comentado (M.C.) 

Grupo I 

Mundo Narrado (M.N.) 

           Grupo II 

 

 Presente 

 Futuro do presente 

 Pretérito perfeito composto  

 Locuções verbais formadas 

por esses tempos. 

 

 

 Pretérito perfeito simples 

 Pretérito imperfeito 

 Pretérito mais-que-perfeito 

 Futuro do pretérito  

 Locuções verbais formadas 

por esses tempos. 

 

Tabela 1: Classificação dos tempos verbais quanto as duas situações comunicativas: narração e 

comentário. 

 

 

__________ 
15. Para a análise do corpus consideremos as abreviaturas: (P) presente, (PPS) pretérito perfeito 
simples, (PI) pretérito imperfeito, (PMP) pretérito mais que perfeito, (FPT) futuro do pretérito, (FP) 
futuro do presente, (PPC) pretérito perfeito composto, (LV) locução verbal. 

[...] Para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de 

objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está “acabada”, 

encontrando-se sempre em vias de se transformar, desenvolver; o 

fim de um processo é sempre o começo de outro. (BAUER; 

GASKELL, 2003, p. 75). 
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2.2 Metáfora temporal no mundo narrado 

 

Como vimos na seção 1.4.1, no mundo narrado o falante emprega sinais 

linguísticos que estão previstos para narrar, segundo os quais o conteúdo de uma 

comunicação tem de ser entendida como um relato. Weinrich (1964) ressalta que os 

tempos do M.N. instituem o narrador e convidam o destinatário a tornar-se um 

simples ouvinte, levando-o a assumir uma atitude passiva. 

Entretanto, quando ocorre a metáfora temporal, ou seja, quando os tempos 

verbais característicos do mundo comentado, grupo I, são utilizados no mundo 

narrado, grupo II, tais tempos ganham outra dimensão, representando maior 

atenção, relevância e/ou tensão à narração, ao fato apresentado.  

A análise da metáfora temporal no mundo narrado será realizada em dois 

textos de Clarice Lispector, o conto O jantar e a crônica Mal-estar de um anjo, tais 

gêneros textuais são classificados por Weinrich (1964) como pertencentes ao mundo 

narrado. 

No conto O jantar retrata-se a história de uma personagem, que se encontra 

em um restaurante, e descreve minuciosamente as ações de outra personagem que 

também se encontra no local. A personagem que observa demonstra rancor, 

ressentimentos e náuseas pela personagem observada, sem, no entanto, deixar 

explícito o motivo. Através das pistas textuais é possível ao leitor realizar inferências 

e atribuir sentido de acordo com sua interpretação, pois como afirma Eco (1994, p. 

55) “um texto é uma máquina preguiçosa que pede ao leitor para fazer parte de seu 

trabalho.” 

Na crônica Mal-estar de um anjo retrata-se a história de uma mulher sofrida 

e pessimista em um dia de dilúvio que em meio à tempestade consegue um táxi e 

aceita, posteriormente, dividi-lo com outra passageira que estava aflita. A segunda 

personagem alegre e grata à ação da mulher passa todo o percurso agradecendo-

lhe e comparando-a a um anjo pela boa atitude. A personagem um, porém, sente-se 

incomodada com a situação, pois ela acreditava que a mulher estava se 

aproveitando de sua boa vontade e se apoderando do táxi, ditando suas 

preferências, querendo inclusive, alterar o percurso. Nesse contexto, a personagem 

um faz questão de demonstrar sua insatisfação, é ríspida com a mulher, 

desvinculando-se da ideia de anjo que ela considerava-lhe um fardo. 
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Através desses breves resumos visamos auxiliar no entendimento da análise 

do corpus, entretanto, ressaltamos que tais resumos foram elaborados de acordo 

com a nossa leitura o que não esgota as obras e as possibilidades de interpretação. 

Nessa linha de pensamento, cada leitor pode ter um olhar diferenciado de acordo 

com sua leitura e suas vivências, perpassando pelo que a obra lhe permite. 

Nos textos mencionados considerando que se tratam de narrativas, 

encontramos casos de metáfora temporal. Os narradores utilizam tempos verbais 

próprios do mundo comentado como podemos perceber nos fragmentos abaixo. 

 

2.2.1 Maior atenção, relevância e/ou tensão 

 

Exemplo 1: 

“Eu já ia (PI) cortar a carne de novo, quando o vi (PPS) parar inteiramente. E 

exatamente como se não suportasse mais – o quê? Pega (P) rápido no guardanapo 

e comprime (P) as órbitas dos olhos com as mãos cabeludas.” (LISPECTOR, 1995, 

p. 98) 

 

A narração desse fragmento inicia-se com os verbos nos pretéritos 

imperfeito e perfeito simples, respectivamente, que de acordo com a teoria de 

Weinrich (1964) são característicos do mundo narrado, porém no decorrer do 

fragmento ele utiliza verbos no presente, próprios do mundo comentado.  

Nessa direção, notamos que as formas verbais pega e comprime, 

conjugadas no presente, são utilizadas para retratar o momento mais importante da 

narrativa nesse parágrafo, visando assim, uma maior atenção por parte do leitor. É 

como se os fatos estivessem acontecendo no presente, no exato momento da 

leitura, assim sendo, a metáfora temporal, nesse contexto, atribui uma maior tensão 

ao fato apresentado. 

Isso nos leva a crer que se os mesmos verbos estivessem no pretérito como 

os demais, tal relevância não seria possível. Pois a autora poderia continuar o 

fragmento com os verbos próprios do M.N. da seguinte forma: “(...) e como se não 

suportasse mais – o quê? Pegou rápido no guardanapo e comprimiu as órbitas dos 

olhos com as mãos cabeludas.” 

Podemos perceber a presença da metáfora temporal nos tempos verbais do 

fragmento abaixo: 
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Exemplo 2: 

O restaurante parecia (PI) irradiar-se com dupla força sob o tilintar dos vidros 

e talheres; na dura coroa brilhante da sala os murmúrios cresciam (PI) e se 

apaziguavam (PI) em vaga doce, a mulher do chapéu grande sorria (PI) de olhos 

entrefechados, tão magra e bela, o garçom derramava (PI) com lentidão o vinho no 

copo. Mas eis que ele faz (P) um gesto. Com a mão pesada e cabeluda, onde na 

palma as linhas eram (PI) cravadas com tal fatalidade, faz (P) um gesto de 

pensamento... e como se não suportasse mais – larga (P) o garfo no prato.  

(LISPECTOR, 1995, p. 100). 

 

 Notamos que a narração inicia-se com os verbos no pretérito imperfeito 

parecia, cresciam, apaziguavam, derramava, e posteriormente, são utilizados no 

presente faz, larga, assim, os verbos conjugados no presente apontam para a 

necessidade de atribuir maior relevância a esse momento da narrativa, exigindo 

maior atenção do leitor. De acordo com Weinrich (1964) é como se esse fragmento 

representasse maior tensão, revelasse uma informação importante que requer uma 

maior participação do leitor. 

Vale destacar que a autora poderia continuar a narração com os verbos no 

passado “fez um gesto”, “largou o garfo no prato”, entretanto os utiliza no presente.  

Após esse fragmento a autora continua a narração com os tempos verbais 

no presente, ou seja, permanece o caráter de tensão na história, como podemos 

perceber abaixo: 

 

Exemplo 3: 

Desta vez foste (PPS) bem agarrado, velho. Fica (P) respirando, acabado, 

ruidoso. Pega (P) então no copo de vinho e bebe (P) de olhos fechados, em 

rumorosa ressurreição. Meus olhos ardem (P) e a claridade é alta, persistente. Estou 

tomado (LV) pelo êxtase arfante da náusea. Tudo me parece (P) grande e perigoso. 

A mulher magra cada vez mais bela estremece (P) séria entre as luzes. 

(LISPECTOR, 1995, p. 100-101). 

 

A autora inicia o enunciado com o verbo no pretérito foste e, em seguida, 

utiliza os demais no presente. Esses tempos atribuem ao fragmento uma maior 

seriedade e tensão ao fato apresentado. É perceptível no fragmento que a 
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personagem encontra-se aflita “Meus olhos ardem (P) e a claridade é alta, 

persistente. Estou tomado (LV) pelo êxtase arfante da náusea. Tudo me parece (P) 

grande e perigoso.” 

 

Exemplo 4: 

“Ele terminou (PPS) sua cara se esvazia (P) de expressão. Fecha (P) os 

olhos, distende (P) os maxilares. Procuro (P) aproveitar este momento, em que ele 

não possui (P) mais o próprio rosto, para ver afinal. Mas é inútil. A grande aparência 

que vejo (P) é desconhecida, majestosa, cruel e cega. O que eu quero (P) olhar 

diretamente, pela força extraordinária do ancião, não existe neste instante. Ele não 

quer.” (LISPECTOR, 1995, p. 101). 

 

No fragmento acima percebemos a presença quase que predominante dos 

tempos verbais conjugados no presente. A autora inicia a narração com o verbo no 

pretérito perfeito simples terminou, e em seguida, utiliza os tempos no presente: 

esvazia, fecha, distende, procuro, possui, vejo e quero. É importante reiterar que a 

autora poderia continuar a narração desse fragmento com os verbos no pretérito, 

porém utiliza uma mescla de tempos verbais. 

Nessa direção, de acordo com a linha teórica de Weinrich (1964), podemos 

inferir que os tempos verbais conjugados no presente representam momentos 

importantes da narrativa. Nas palavras do autor “os tempos do comentário que 

passam como metáforas a um contexto narrativo atribuem ao relato tensão, 

compromisso e seriedade do mundo comentado.” (Weinrich, 1964, p. 167).  

O leitor, nessa perspectiva, deve atribuir uma maior atenção às ações 

narradas, considerando que as mesmas representam tensão.  

 

Exemplo 5: 

“Ambos permanecemos (P) em silêncio no centro do salão. Talvez ele 

tivesse comido depressa demais. Porque, apesar de tudo, não perdeste (PPS) a 

fome, hein!, instigava-o (PI) eu com ironia, cólera e exaustão. Mas ele se 

desmoronava (PI) a olhos vistos. Os traços agora caídos e dementes, ele balançava 

(PI) a cabeça de um lado para outro, de um lado para outro sem se conter mais, com 

a boca apertada, os olhos cerrados, embalando-se — o patriarca estava (PI) 

chorando por dentro. A ira me asfixiava (PI). Vi-o (PPS) botar os óculos e ficar mais 
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velho muitos anos. Enquanto contava (PI) o troco, batia (PI) os dentes projetando o 

queixo para a frente, entregando-se um instante à doçura da velhice.” (LISPECTOR, 

1995, p. 101-102). 

 

No exemplo 5 é notável a mescla dos tempos verbais próprios do M.N. com 

os tempos verbais do M.C.. A narradora inicia o fragmento com o verbo no presente, 

permanecemos, atribuindo maior relevância à ação. Na frase “Ambos 

permanecemos em silêncio no salão”, o verbo permanecemos, cria uma expectativa, 

uma tensão no leitor, é como se anunciasse uma ação posterior importante. 

Posteriormente, os tempos verbais são conjugados no pretérito perfeito 

simples e no imperfeito, perdeste, instigava, desmoronava, balançava, contava, 

dentre outros, esses tempos verbais descaracterizam o caráter de tensão atribuído à 

narração, considerando que pertencem ao M.N. Como vimos na seção 1.4.1.2 os 

tempos do M.N. permitem ao leitor uma atitude mais relaxada, mais passiva. 

 

2.2.2 Presença do Diálogo 

 

 Outro aspecto interessante a ser analisado é a presença do diálogo no mundo 

narrado, considerando que o autor tem a opção de utilizar o discurso indireto. Nessa 

direção, de acordo com Weinrich (1964) o discurso direto é um recurso utilizado pelo 

autor para tornar a presença da personagem mais acentuada, perceptível, tornando 

a história mais dinâmica. Podemos inferir que esse aspecto apresenta relação com a 

verossimilhança. 

Para aclarar este dito observemos o fragmento abaixo: 

 

Exemplo 6: 

“E começou (PPS) o meu calvário de anjo - pois a mulher, com sua voz 

autoritária, já tinha começado (LV) a me chamar de anjo (...) Eu já tivera (PMP) as 

minhas premières, e nem as minhas me haviam comovido (LV). ‘A senhora não sabe 

(P) o milagre que me aconteceu’ (PPS), contou-me (PPS) com firmeza. ‘Comecei 

(PPS) a rezar na rua, a rezar para que Deus me mandasse um anjo que me 

salvasse, fiz (PPS) promessa de não comer quase nada amanhã. E Deus me 
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mandou (PPS) a senhora.’ Constrangida, remexi-me (PPS) no banco.” (LISPECTOR, 

1999, p.34) 

 

 Podemos perceber que a narração acima se dá através de uma mescla do 

discurso direto com o discurso indireto. A narradora apresenta os fatos intercalando 

a narração feita por uma personagem com a fala da outra, representando-a na 

íntegra. Nessa direção, de acordo com Weinrich (1964, p. 159), os momentos de 

apresentação da fala da outra personagem na íntegra torna sua presença mais viva, 

mais perceptível, “geralmente o narrador prefere o estilo direto quando quer 

conseguir uma presença mais imediata e uma participação mais íntima do leitor. O 

estilo direto é mais vivo que o indireto.”.   

Na linha de pensamento de Weinrich (1964) o discurso direto pode provocar 

no leitor a impressão de que realmente está ouvindo um diálogo. Essa seria a 

explicação para o fato de um narrador imitar as vozes das pessoas que falam 

diretamente. 

Além disso, há o uso dos verbos no pretérito perfeito simples “começou”, no 

mais que perfeito “tivera”, e locuções “tinha começado” “haviam comovido”, próprios 

do mundo narrado, e o uso dos verbos no presente “sabe”. A mescla de tais tempos 

evidencia a presença da M.T. 

  

Exemplo 7: 

“Ela, a minha protegida, continuava (PI) a falar bem de mim, ou melhor, de 

minha função. Emburrei (PPS). A senhora sentiu (PPS) e calou-se (PPS) um pouco 

desarvorada. Já na altura de Viveiros de Castro a hostilidade se declarara muda 

entre nós.  

 

- Escute, disse-lhe (PPS) eu de repente, pois minha espontaneidade é faca 

de dois gumes também para os outros, o táxi vai (P) antes me deixar em casa e 

depois é que segue (P) com a senhora.  

- Mas, disse (PPS) ela surpreendida e em começo de indignação, depois vou 

(P) ter que dar uma volta enorme e vou (P) me atrasar! é só um pequeno desvio 

para me deixar em casa! 
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- Pois é, respondi (PPS) seca. Mas não posso (P) entrar pelo desvio. 

- Eu pago (P) tudo! insultou-me ela com a mesma moeda com que teria se lembrado 

de me agradecer.  

- Eu é que pago (P) tudo, insultei-a. (PPS)” (LISPECTOR, 1999, p.35-36) 

 

A narração desse fragmento inicia-se com os verbos no pretérito, 

característicos do M.N: continuava, emburrei, sentiu, calou. Em seguida, no início do 

diálogo há uma predominância dos verbos conjugados no presente, característicos 

do M.C, vai, segue, vou, pago. Dessa forma, o uso do diálogo, conforme visto acima, 

torna a presença da personagem mais acentuada.  

Weinrich (1964) ressalta que quanto mais breve é um discurso direto no 

contexto narrativo, mais forte é o efeito metafórico e destacam-se os tempos 

comentadores da corrente dos tempos narrativos. Nessa linha de pensamento, nos 

diálogos mais longos os narradores se preocupam de que o traço da narração não 

desapareça da consciência do leitor, dessa forma, o narrador utiliza fórmulas que 

atenuem essa presença da narração. No exemplo acima percebemos a presença de 

alguns verbos com essa característica, tais como: disse, respondi, insultou-me, 

esses tempos verbais, mantêm acentuada a recordação do mundo narrado, 

assinalando o valor metafórico das metáforas temporais. Além disso, é importante 

destacar que esses usos atribuem o poder de julgamento do ato ao narrador. 

 

2.2.3 Presente histórico 

 

 De acordo com Weinrich (1964) a metáfora temporal no mundo narrado pode 

também ser denominada presente histórico. Vimos, na seção referente aos tempos 

verbais na perspectiva da Gramática Normativa, que a mesma contempla essa 

questão, nessa direção, Weinrich (1964) ressalta que o presente histórico é a 

primeira metáfora temporal a ser observada. Os mestres da retórica chamam a 

atenção sobre esse aspecto e o recomendam na prosa artística para destacar um 

determinado objeto, o qual, no presente histórico, aparece mais manifestado, mais 

fidedigno. 

 Entretanto, Weinrich (1964) destaca que embora conserve a terminologia 

defende que o presente histórico não se limita ao gênero épico e que não apenas o 

presente desempenha esse papel, como também, os demais tempos do mundo 
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comentado. Além disso, acrescenta aos efeitos do presente histórico a tensão 

porque a narração, graças à metáfora temporal desse aspecto, participa da tensão 

do mundo comentado.  

 Consideremos o exemplo abaixo: 

 

Exemplo 8: 

“Afinal tirou (PPS) os óculos, bateu (PPS) os dentes, enxugou (PPS) os 

olhos fazendo caretas inúteis e penosas. Passou (PPS) a mão quadrada pelos 

cabelos brancos, alisando-os com poder. Levantou-se (PPS) o bordo da mesa com 

as mãos vigorosas. E eis que, depois de liberto de um apoio, ele parece (P) mais 

fraco, embora ainda enorme e ainda capaz de apunhalar qualquer um de nós. Sem 

que eu possa fazer nada, põe (P) o chapéu acariciando a gravata ao espelho. 

Atravessa (P) o aspecto luminoso do salão, desaparece (P) Mas eu sou (P) um 

homem ainda. Quando me traíram (PI) ou assassinaram (PI), quando alguém foi 

(PPS) embora para sempre, ou perdi (PPS) o que de melhor me restava (PI), ou 

quando soube (PPS) que vou (FP) morrer — eu não como (P). Não sou (P) ainda 

esta potência, esta construção, esta ruína. Empurro (P) o prato, rejeito (P) a carne e 

seu sangue.” (LISPECTOR, 1995, p.102) 

 

Observamos que a narração desse fragmento inicia-se com os verbos no 

pretérito perfeito simples tirou, bateu, enxugou, passou, levantou (mundo narrado) 

em seguida, encontramos tempos verbais no presente parece, põe, atravessa, 

desaparece, sou (mundo comentado), posteriormente, encontramos novamente os 

tempos verbais próprios do M.N traíram, assassinaram, restava, no pretérito 

imperfeito, e foi, perdi, soube, no pretérito perfeito simples. Por fim, no final do 

enunciado novamente verbos do M.C vou, como, sou, empurro e rejeito, no 

presente.  

Essa mescla de tempos verbais evidencia a presença da metáfora temporal. 

As passagens da narração com os verbos próprios do M.C. atribuem uma tensão 

aos fatos, como por exemplo, a saída da personagem 2 que provoca uma 

expectativa no leitor quanto ao final da história, e consequentemente, a ação da 

personagem 1, que nada faz.  

Posteriormente, o final da narrativa com os verbos no futuro do presente e 

presente, ganha uma maior relevância. Através do presente histórico, é como se 
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imaginássemos a personagem 1 deixando o restaurante “Sem que eu possa fazer 

nada, põe (P) o chapéu acariciando a gravata ao espelho. Atravessa (P) o aspecto 

luminoso do salão, desaparece (P)” e as ações da personagem 2 “eu não como (P). 

Não sou (P) ainda esta potência, esta construção, esta ruína. Empurro (P) o prato, 

rejeito (P) a carne e seu sangue.” 

 

2.3 Metáfora temporal no mundo comentado 

 

De acordo com Weinrich (1964) no mundo comentado o falante está 

comprometido, ele retrata coisas que o afetam diretamente e convida o leitor a ter 

uma participação mais ativa. Em contrapartida, conforme vimos na seção 1.4.1.2, os 

tempos do mundo narrado representam descontração, relaxamento. 

Nessa linha de pensamento, os tempos verbais próprios do mundo narrado 

no mundo comentado podem representar menor comprometimento com a 

informação apresentada (distância), irrealidade ou cortesia.  

Acrescentamos a essas possibilidades a análise de momentos de narração e 

a presença de citações frequentes nesses mundos, através de tempos próprios do 

mundo narrado. 

A análise da metáfora temporal no M.C. dar-se-á em dois textos 

argumentativos da Revista Veja Caso encerrado de José Roberto Guzzo e Os 

Sertões e o caso Tim Lopes do colunista Roberto Pompeu de Toledo.  

No texto Caso encerrado Guzzo discute o caso do senador Tião Viana que 

se envolveu em um escândalo político quando entregou à filha um aparelho de 

celular, de propriedade do Senado Federal, setor público, para uma viagem 

particular ao México. Através desse fato o colunista critica a naturalidade como é 

tratado o assunto, a impunidade e a rapidez com que o fato é encerrado. Estabelece 

uma comparação com o ‘cidadão comum’, afirmando que o mesmo não possui 

essas regalias, é obrigado a cumprir regras, como por exemplo, prazo para entrega 

de declaração de renda à Receita Federal. Nesse contexto, Guzzo (2009) afirma que 

há atitudes, como por exemplo, o descumprimento de regras, a falta de punição e o 

breve esquecimento de ações errôneas, que só são permitidas para quem está na 

vida pública, sendo um desrespeito ao contribuinte. 

O texto Os Sertões e o caso Tim Lopes, por sua vez, retrata a história do 

jornalista da rede globo Tim Lopes à luz do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. 
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Tim Lopes foi assassinado de forma bárbara no morro assim como se fazia em 

Canudos retratado na obra Os Sertões. Através dessa comparação o colunista 

Toledo (2002) denuncia a violência e a crueldade, presentes no livro e na atualidade, 

evidenciando, ao mesmo tempo, a impunidade, e o desconhecimento de muitas 

mortes no morro devido à falta de importância dedicada ao local e aos seus 

habitantes. 

Veremos nas próximas seções como a teoria da metáfora temporal se 

configura no corpus. 

 

2.3.1 Distância, menor comprometimento com a informação apresentada. 

 

No mundo comentado, percebemos que a metáfora temporal está a favor da 

argumentação. Através dos tempos verbais do grupo II o autor se distancia da 

informação apresentada, demonstrando menor comprometimento, como podemos 

verificar no fragmento abaixo do texto Caso Encerrado: 

 

Exemplo 9: 

“Sabia-se (PI) que o senador, no começo do ano, disputara (PMP) e perdera 

(PMP) a presidência do Senado Federal para José Sarney e, mais ainda, para seu 

homem forte, Renan Calheiros; na ocasião, foi dito (LV) que ele estava (PI) do lado 

do bem.” (GUZZO, 2009, p.130) 

 

Os verbos destacados, característicos do mundo narrado, sabia, no pretérito 

imperfeito e foi dito, locução verbal, distanciam a informação apresentada do autor, o 

qual atribui a fonte da informação a outros. 

 

Com o uso da locução verbal do Grupo II foi dito no enunciado “na ocasião, foi 

dito (LV) que ele estava do lado do bem” o colunista apresenta uma informação, que 

converge com a crítica que ele está desenvolvendo, entretanto como tal informação 

não foi difundida por ele, ele se distancia da informação, não possui a 

responsabilidade, o compromisso com a veracidade dos fatos. 

Além disso, o outro verbo sabia, no pretérito imperfeito, apresenta a 

informação como já conhecida, não sendo apresentada como nova por ele. Assim 

sendo, o autor não se compromete com a informação apresentada, utilizando-se 
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aparentemente de algo já conhecido, que ele traz à tona, para reforçar sua 

argumentação. 

Weinrich (1964) chama a atenção para essa questão da validez limitada, de 

acordo com este autor, a limitação da veracidade não chega ao extremo de invalidar 

a notícia, porém a validez fica limitada porque o falante não é o responsável pela 

exatidão da notícia. 

Consideremos o fragmento a seguir: 

 

Exemplo 10: 

“O que se sabe (P) é que o senador, segundo ele próprio informou (PPS), 

levantou (PPS) um empréstimo, a ser quitado em 72 prestações, para pagar o que 

ficou (PPS) devendo pela viagem mexicana do celular.” (GUZZO, 2009, p.130) 

 

No fragmento em questão, podemos considerar duas possibilidades: o uso 

dos verbos no pretérito perfeito simples para apresentar um fato já ocorrido e 

reforçar a argumentação (o senador fez um empréstimo para quitar a dívida 

adquirida com o uso do celular) ou o distanciamento da informação, o não 

comprometimento. Nesse último caso, além dos verbos informou, levantou, e ficou, 

característicos do grupo II, a expressão “segundo ele próprio informou” ressalta a 

origem da fonte. 

 

2.3.2 Cortesia 

 

O dicionário Michaelis (1998, p.597) apresenta a seguinte definição para a 

palavra cortesia “qualidade do que ou de quem é cortês”, “civilidade, maneiras 

delicadas, polidez.”.  

Vidal (1996) corrobora em dizer que a cortesia pode ser entendida sob dois 

pontos de vista: um conjunto de normas sociais ou como uma estratégia 

conversacional. O primeiro caso refere-se às normas estabelecidas pela sociedade 

que regula o comportamento de seus membros, proibindo algumas formas de 

conduta e favorecendo outras. De acordo com a autora, a cortesia perpassa pela 

cultura, considerando que as normas estabelecidas são externas, assim, o que é 

considerado cortês em uma sociedade, pode não ser em outra. 
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O segundo caso, a cortesia como uma estratégia conversacional, por sua 

vez, refere-se a uma estratégia para manter boas relações com o destinatário. Vidal 

(1996) ressalta que a cortesia não pode ser vista, como ocorre frequentemente, 

como algo artificial, pelo contrário, deve ser analisada como uma importante 

estratégia linguística. 

Nessa linha de pensamento, a cortesia é uma estratégia a serviço das 

relações sociais, serve para atenuar o caráter negativo de algumas informações 

graves, sendo um mecanismo que tenta reduzir as tensões criadas na interação. 

Nas palavras de Vidal (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a metáfora temporal no M.C percebemos no corpus o uso dos 

tempos verbais próprios do M.N. representando cortesia, conforme enunciado 

abaixo: 

 

 

Exemplo 11: 

“Nem seria (FPT) preciso dizer, mas diga-se (P): o livro continua (P) um 

monumento. É (P) um monumento literário e também um monumento de reflexão 

sobre esse tema sempre intrigante chamado Brasil.” (TOLEDO, 2002, p. 114) 

 

Percebemos no enunciado em questão a predominância dos tempos verbais 

próprios desse mundo, diga-se, continua, é, com exceção do verbo inicial seria, 

conjugado no futuro do pretérito. Acreditamos que este último, próprio do M.N, 

denota cortesia, polidez. Ou seja, o livro Os Sertões é bastante conhecido, não é 

preciso apresentá-lo ou suscitar suas características, porém o autor julga necessário 

fazer e para expor de uma forma delicada, sem transparecer um tom categórico 

como se os leitores não soubessem utiliza o verbo no futuro do pretérito. 

 

A cortesia é, pois, um princípio regulador da conduta que se situa a 

meio caminho entre a distância social e a intenção do emissor, 

fazendo possível o mantimento do equilíbrio social entre os 

interlocutores apesar de que a intenção do emissor está dentro das 

qualificadas como inerentemente descortês. Neste sentido, os 

mecanismos que emprega são estratégias dirigidas a reduzir ou 

evitar as tensões na interação social. (VIDAL, 1996, p. 147) 
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2.3.3 Irrealidade 

 

De acordo com Weinrich (1964) uma das possibilidades de significado dos 

tempos próprios do grupo II no M.C é a irrealidade. Este aspecto se dá porque o uso 

dos verbos flexionados no presente atribui o caráter de veracidade das informações. 

Os tempos do M.N., em contrapartida, atribuem ao enunciado o caráter de 

possibilidade, de dúvida, de hipótese, de irrealidade. Veremos como esse tópico se 

configura nos enunciados abaixo: 

 

Exemplo 12: 

a) “A vida seria (FPT) uma maravilha se o cidadão comum pudesse se 

comportar da mesma maneira no seu dia a dia – se pudesse, por exemplo, ignorar o 

prazo de 30 de abril para entregar à Receita Federal sua declaração de renda. Na 

hora em que a Receita viesse para cima dele, e é certo que virá (FP), prometeria 

(FPT) entregar o documento mais tarde e daria (FPT) o caso por "encerrado". Não 

se recomenda (P) a ninguém fazer esse tipo de coisa; se fizer vai acabar arrumando, 

com cem por cento de certeza, uma tremenda dor de cabeça”. (GUZZO, 2009, 

p.130) 

 

Diante do enunciado percebemos que os verbos no futuro do pretérito seria, 

prometeria e daria, característicos do mundo narrado, atribuem o caráter de 

hipótese, de irrealidade no texto. Ou seja, a atitude do contribuinte em ignorar o 

prazo para a entrega da declaração de renda é incomum, acarreta em problemas 

para o cidadão, pois ele deve cumprir as leis, para os políticos, em contrapartida, as 

leis não são tão rígidas. 

Destacamos o verbo no futuro do presente virá do M.C para mostrarmos a 

mescla dos tempos verbais, pois o colunista poderia continuar o fragmento com o 

verbo no futuro do pretérito e colocar o verbo viria, entretanto, como a informação 

passada é de certeza, a ação de cobrança da Receita Federal, ele utiliza o verbo 

próprio do mundo comentado virá, distanciando-se assim do campo hipotético. 

Além disso, no final do fragmento o uso dos verbos característicos do M.C. 

recomenda, no presente, e o próprio virá, no futuro do presente, em contraste com 

os verbos no futuro do pretérito seria, prometeria e daria, evidenciam as trocas de 
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tempos verbais, e consequentemente, a presença da M.T., considerando que de 

acordo com Weinrich (1964) essas guinadas constituem a metáfora temporal. 

No fragmento abaixo verificamos também a presença da M.T.: 

 

Exemplo 13: 

“Surgem, aí, mais perguntas. Quanto o contribuinte teria (FPT) de pagar se 

essa história continuasse escondida? O senador Tião não diz (P); acha que ninguém 

tem nada a ver com isso, a partir do momento em que prometeu (PS) cobrir a 

despesa. Como não fala (P), permite (P) que apareçam todas as adivinhações sobre 

o montante.” (GUZZO, 2009, p.130) 

 

Notamos no fragmento a mescla dos tempos verbais do futuro do pretérito 

teria, característico do mundo narrado, com o presente diz, fala e permite, do mundo 

comentado. Como a história do senador Tião foi descoberta, é verídica, 

comprovada, e o colunista, no início do exemplo em questão supõe o que 

aconteceria se essa história continuasse desconhecida, o verbo teria, no futuro do 

pretérito, transmite o caráter de irrealidade. Dessa forma, Toledo (2002) reforça sua 

argumentação sobre a falta de impunidade para os políticos e ressalta que essa 

dívida seria mais uma responsabilidade para o cidadão comum. 

O verbo destacado prometeu no perfeito simples, corresponde ao que será 

discutido na próxima seção, à apresentação de fatos para ratificar sua 

argumentação. 

 

Exemplo 14:  

a) “Já que o público está (P) condenado a pagar as despesas maiores, 

poderia (FPT) pelo menos ser poupado das despesas menores. O senador Tião, 

naturalmente, não é (P) um morto de fome; poderia (FPT) muito bem ter pago (LV) 

as conversas da filha. Mas não quis (PPS). (GUZZO, 2009, p.130) 

 

No exemplo acima percebe-se também a mescla dos tempos verbais, o 

enunciado possui os verbos está e é, conjugados no presente, do M.C., e os verbos 

poderia, no futuro do pretérito e quis, no pretérito perfeito simples, do M.N. 

Nessa linha de pensamento, os verbos no presente, próprios desse mundo, 

afirmam os fatos apresentados. No primeiro caso, o alto número de despesas que o 
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público possui, e no segundo, que o senador não é pobre, não é um “morto de 

forme”. Em contrapartida, o verbo poderia, conforme discutido no exemplo 12, atribui 

o caráter de irrealidade ao ato de pagar, pois o senador tem condições para pagar 

as despesas oriundas do celular, porém não pagou.  

É perceptível que o fato de uma informação ser apresentada com um caráter 

de irrealidade não significa que não possui relevância, o enunciado “poderia muito 

bem ter pago as conversas da filha. Mas não quis”, por exemplo, apresenta um 

grande teor argumentativo ressaltando que a ação do senador foi desleal e 

proposital, notamos assim, o uso da metáfora temporal a favor da argumentação. 

Por fim, o verbo quis, no pretérito perfeito simples, que encerra esse 

enunciado, embora transmita uma opinião do colunista (o senador não pagou porque 

não quis), apresenta uma ação do senador, ou seja, apresentação de um fato que 

corrobora para a teia argumentativa do texto. 

 

2.3.4 Apresentação de fatos no M.C. através do uso dos pretéritos perfeito 

simples e imperfeito. 

 

No texto Os Sertões e o caso Tim Lopes de Toledo encontramos grande 

recorrência dos tempos do grupo II. 

Seguindo a linha de pensamento de Weinrich (1964) os pretéritos perfeito 

simples e o imperfeito são tempos do grupo II, entretanto, há uma grande utilização 

desses tempos no texto em análise ocorrendo a metáfora temporal. Em grande parte 

desses usos verificamos que o autor utiliza momentos de narração para dar força à 

argumentação, ou seja, não é apenas uma opinião dele, no campo subjetivo sem 

fundamento, o colunista apresenta fatos para ratificar uma ideia como veremos a 

seguir: 

 

Exemplo 15: 

“Canudos, cercada sem remissão pela tropa repressora, agonizava (PI). 

Ainda resistia (PI), como resistiu (PPS) até o último suspiro, mas sem esperança. 

Seus defensores, quando não eram (PI) abatidos em combate, eram (PI) capturados 

aos montes. E então, que lhes acontecia (PI)? Procurava-se (PI) um recanto mais 

encoberto e... Os soldados começavam (PI) por impor ao preso um viva à República, 

poucas vezes satisfeito. Seguia-se (PI) o pior”. (TOLEDO, 2002, p.114) 
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Através dos verbos destacados, conjugados no pretérito imperfeito, o autor 

descreve o que acontecia em Canudos demonstrando a violência e a crueldade que 

vigorava. Esses fatos relacionam-se com a temática que o autor se propõe a abordar 

que é a morte bárbara do jornalista Tim Lopes. 

No fragmento a seguir Toledo apresenta uma série de citações diretas do 

livro “Os Sertões” de Euclides da Cunha, ratificando a ideia exposta acima. 

 

Exemplo 16: 

“’Agarravam (PI) a vítima pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, 

esgargalando-se o pescoço’, descreve Euclides; ‘e, francamente exposta a garganta, 

degolavam-na (PI)’” (TOLEDO, 2002, p.114) 

 

Exemplo 17: 

“’O processo era (PI) então mais expedito: varavam (PI) a vítima a facão. Um 

golpe único, entrando pelo baixo ventre. Um destripamento rápido.’” (TOLEDO, 

2002, p.114) 

 

Toledo (2002) no decorrer do texto mescla suas opiniões com as citações do 

livro como podemos perceber abaixo: 

 

Exemplo 18: 

Euclides da Cunha, neste ponto, está (P) no auge da indignação. ‘Aquilo não 

era (PI) uma campanha, era (PI) uma charqueada”, escreve (P). Ele mostra (P) 

como os supostos agentes da civilização, encarregados pelo Estado de levar a lei a 

sertanejos tidos como selvagens, acabaram (PI) se transmudando em agentes de 

barbárie” (TOLEDO, 2002, p.114) 

 

Nesse contexto, essa mescla torna a argumentação mais sólida, passando 

da mera suposição e opiniões pessoais para o campo dos fatos, dos argumentos de 

uma outra pessoa. 

Essa análise remete-nos às discussões de Gouvêa ao afirmar que a 

eficiência argumentativa de um texto perpassa, dentre outros fatores, pela 

capacidade do mesmo oferecer alternativas, como por exemplo, idéias, e/ou provas 
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que juntas provocam ou aumentam a adesão às teses apresentadas. No texto em 

questão, “Os Sertões e o Caso Tim Lopes”, percebemos que os fatos do livro de 

Euclides da Cunha são apresentados visando reforçar a temática violência 

associada a crueldade em índices crescentes. 

É importante destacar a importância dos verbos nesse contexto, há uma 

mescla de usos dos verbos no presente e no pretérito perfeito simples e no 

imperfeito. No presente encontramos as formas está, escreve, mostra, tais tempos, 

próprios desse mundo, evidenciam a presença marcante da argumentação. Os 

tempos verbais era e acabaram, por sua vez, constituem-se metáforas temporais 

pois pertencem ao mundo narrado. 

No fragmento abaixo a mescla dos fragmentos com a opinião do colunista 

com trechos do livro também se dá de forma muito interessante. É importante 

assinalar que ao utilizarmos a expressão “opinião do colunista” estamos nos 

referindo às passagens do texto em que o autor não utiliza citação, pois acreditamos 

que inclusive o uso da citação caracteriza-se como uma maneira de emitir uma 

opinião, de argumentar, considerando que o autor escolhe utilizar determinada 

citação para solidificar seus argumentos. 

Analisemos o fragmento abaixo: 

 

Exemplo 19: 

“Nos tempos que correm a crueldade está (P) em voga. Não só se sequestra 

(P) e mata (P), mas se tortura (P) e mutila (P). Tim Lopes resume (P) essa 

tendência. Ele não só foi (PPS) torturado, mas morto por um golpe de espada a 

trespassar-lhe o ventre, como se fazia (PI) em Canudos quando se estava (PI) com 

preguiça de degolar. (TOLEDO, 2002, p.114) 

 

Percebemos que Toledo (2002) a partir do livro de Euclides desloca a 

questão da violência para a atualidade “nos tempos que correm”, tendo a história do 

livro como parâmetro “como se fazia em Canudos”. 

Além disso, percebemos a grande presença dos tempos verbais no presente 

está, sequestra, mata, tortura, mutila, dentre outros, denotando que o texto refere-se 

ao mundo comentado. Os tempos no pretérito perfeito simples e no imperfeito, em 

contrapartida, apresentam fatos que descrevem a morte do jornalista Tim Lopes. 
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No texto de Guzzo “Caso encerrado” há também grande exposição de fatos, 

utilizando assim, os tempos verbais característicos do mundo narrado reforçando os 

argumentos do colunista, como podemos verificar nos enunciados abaixo: 

 

Exemplo 20:   

“Os fatos, no caso, são simples. Em um certo momento, algum tempo atrás, 

o senador Tião pegou (PPS) um celular de propriedade do Senado Federal, cujas 

faturas mensais são pagas pelo público, e entregou (PPS) à filha, para que ela o 

utilizasse durante uma viagem pessoal ao México. Abriu (PPS) campo, com isso, 

para uma série de perguntas de ordem prática. Por que, em primeiro lugar, ele 

entregou (PPS) à filha um objeto que não lhe pertence? Por distração não pode ter 

sido.” (GUZZO, 2009, p. 130) 

 

Guzzo (2009) através dos tempos verbais pegou e entregou relata a ação do 

senador Tião Viana, a qual é o alvo de suas críticas, dessa forma, conforme 

discutido acima, o colunista utiliza-se de fatos/narração para construir sua 

argumentação. Em seguida, com o verbo abriu o autor lança uma série de 

questionamentos também com os verbos no passado questionando a postura do 

senador “Por que, em primeiro lugar, ele entregou à filha um objeto que não lhe 

pertence?” 

Diante do exposto percebemos que a argumentação não se dá apenas no 

mundo comentado, através da narração e dos verbos próprios desse mundo é 

possível criticar, argumentar, persuadir. Nessa linha de pensamento, contrapomos a 

teoria de Weinrich (1964) quando ele restringe a argumentação ao mundo 

comentado. Essa questão será retomada no terceiro capítulo. 

No enunciado abaixo há também a utilização de fatos no mundo comentado: 

 

Exemplo 21:  

“Sabe-se (P) agora, que fez (PPS) uso de um bem público em proveito 

particular, e, quando foi (PPS) descoberto, prometeu (PPS) ressarcir o Erário da 

União. Feito isso, deu (PPS) o episódio por encerrado’”. (GUZZO, 2009, p. 130) 

 

Através dos verbos no pretérito perfeito simples o colunista expõe as ações 

do senador, apresentando os fatos ocorridos em detrimento de sua argumentação. 
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De acordo com Weinrich (1964) essa mescla de tempos verbais caracteriza-se como 

metáfora temporal porque não é apenas uma passagem de narração no mundo 

comentado (somente verbos do grupo II), há o uso do verbo no presente sabe-se, 

característico do M.C. 

Embora os dois textos analisados apresentem grande recorrência de tempos 

no pretérito, percebemos uma distinção. O texto de Toledo (2002) apresenta a 

grande maioria dos verbos no imperfeito, enquanto, o de Guzzo (2009) utiliza o 

perfeito simples.  

Acreditamos que esse fato se dá devido aos próprios interesses dos autores 

no caso de Toledo ele narra os fatos de Sertões querendo demonstrar que as 

mesmas ações se fazem presentes atualmente, nesse caso, o imperfeito tem a 

função, conforme Cunha e Cintra (2008, p.465), de “denotar uma ação passada 

habitual ou repetida”, ou ainda, “quando pelo pensamento, nos transportamos a uma 

época passada e descrevemos o que então era presente.”. 

O pretérito perfeito simples, por sua vez, recorrente no texto de Guzzo, 

denota uma ação completamente concluída. No texto em questão, tais verbos 

ratificam a ação equivocada realizada pelo Senador Tião Viana. 

 

2.4   Análise do tempo semântico e morfológico dos verbos16 

 

Conforme vimos na seção 1.5, Perini (2000) afirma que uma forma verbal 

apresenta dois tempos: o morfológico, que como o próprio nome evidencia refere-se 

à forma do verbo, e o semântico, que refere-se ao sentido do verbo no contexto 

específico de uso. Nessa direção, o tempo morfológico é imutável e o semântico, por 

sua vez, é mutável.  

Realizaremos um paralelo entre a referida teoria de Perini (2000) e a teoria da 

Metáfora Temporal de Weinrich (1964) devido ao fato de ambos apresentarem 

possibilidades de abordagem com o verbo que extrapolam a visão tradicional 

apregoada pela G.N., situando-se no âmbito da significação. Além disso, 

buscaremos evidenciar pontos convergentes entre a teoria do tempo morfológico e 

semântico do verbo e a teoria da M.T. 

 

__________ 
16. Para a análise consideremos as abreviaturas: (TM) tempo morfológico e (TS) tempo semântico. 
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Na análise do tempo morfológico e tempo semântico dos verbos no M.C. é 

perceptível que Perini (2000) relaciona o tempo verbal à ideia de Tempo (tempo 

morfológico), porém, não o concebe de maneira estanque, pois afirma que um 

tempo pode apresentar diferentes sentidos (tempo semântico), dependendo do 

contexto. 

Veremos nas seções seguintes como a teoria do T.M. e T.S. dos verbos se 

configura no M.C. e no M.N. 

 

2.4.1 Análise do tempo semântico e tempo morfológico dos verbos no mundo 

comentado. 

 

 Para a análise do tempo semântico e morfológico dos verbos no M.C. 

consideremos os exemplos abaixo: 

 

Exemplo 1:  

“Para ilustrar o ponto que nos interessa, tomemos os parágrafos, lá pelo fim 

do livro, em que o autor descreve a sorte que mereciam os seguidores de Antônio 

Conselheiro ao cair nas mãos do Exército. Canudos, cercada sem remissão pela 

tropa repressora, agonizava. (...)”(TOLEDO, 2002, p.114) 

 

No enunciado acima o verbo descreve apresenta a classificação de tempo 

morfológico presente e tempo semântico passado. Euclides da Cunha não escreve o 

fragmento no presente, mas sim, em 1902 (considerando o ano da publicação e não 

propriamente o da escrita). Dessa forma, Toledo (2002) poderia escrever o 

enunciado da seguinte forma: “(...) tomemos os parágrafos, lá pelo fim do livro, em 

que o autor descreveu a sorte que mereciam (...)”. 

Estabelecendo um paralelo com a teoria da M.T., percebemos que essa 

análise relaciona-se com a teoria de Weinrich (1964) quando este afirma que o uso 

do presente do indicativo pode constituir-se presente histórico. Nessa direção, 

podemos inferir que o verbo descrever é utilizado no presente para atribuir ao 

enunciado maior relevância, a ideia transmitida, nessa perspectiva, torna-se mais 

acentuada.  

Além disso, é importante destacar que como Toledo (2002) faz uma 

comparação entre os fatos que aconteceram no passado e fatos do presente, o 
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tempo verbal descreve transmite a ideia de atualidade, a própria expressão utilizada 

por Toledo (2002) “O livro continua um monumento” evidencia a relevância do livro 

nos dias atuais. 

 No decorrer do texto Toledo (2002) cita os fragmentos do livro de Euclides da 

Cunha utilizando os verbos no passado e mesclando com formas no presente, como 

podemos verificar abaixo: 

 

Exemplo 2: 

 “Euclides da Cunha, neste ponto, está no auge da indignação. ‘Aquilo não 

era uma campanha, era uma charqueada’, escreve. Ele mostra como os supostos 

agentes da civilização (...)”(TOLEDO, 2002, p.114) 

 

 Analisemos no enunciado acima os três verbos destacados. O verbo está 

encontra-se morfologicamente no presente e semanticamente no passado, pois 

Euclides da Cunha não apresenta indignação neste exato momento, no presente; o 

verbo era encontra-se morfologicamente e semanticamente no passado, esse verbo 

remete a ações que já ocorreram, por fim, o verbo mostra, assim como o está, é 

classificado morfologicamente como presente e semanticamente no passado, pois 

Euclides da Cunha “mostrou como os supostos agentes da civilização...” 

 Recordemos que os tempos verbais conjugados no presente por Toledo 

(2002) que referem-se a ações que foram realizadas no passado podem ser 

denominadas como presente histórico, conforme seção 2.2.3. 

           

Exemplo 3: 

 “Um bom momento para examinar com mais calma como funciona a cabeça 

dos políticos brasileiros é logo depois que eles dão por ‘encerrado’ qualquer dos 

casos em que vivem se metendo.” (GUZZO, 2009, p.130). 

 

 Os verbos destacados apresentam a mesma classificação morfológica e 

semântica. Percebemos que os três tempos encontram-se morfologicamente no 

presente, entretanto, eles não expressam ações que se realizam no referido tempo. 

Através dos verbos funciona, dão e vivem, Guzzo (2009) apresenta características e 

ações contínuas dos políticos, nesse caso, os três verbos podem ser classificados 

semanticamente como não-temporais.  
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Exemplo 4:  

“Tim Lopes resume essa tendência. Ele não só foi torturado, mas morto por 

um golpe de espada a trespassa-lhe o ventre como se fazia em Canudos quando se 

estava com preguiça de degolar. (TOLEDO, 2002, p.114) 

 

Os verbos sublinhados coincidem o tempo semântico e morfológico. O tempo 

verbal foi encontra-se no perfeito simples, ação concluída no passado (morte de Tim 

Lopes), os verbos fazia e estava encontram-se no pretérito imperfeito, ação habitual 

no passado (torturas em Canudos), ambos classificados morfologicamente e 

semanticamente como passado por Perini (2000). 

Diante do exposto, percebemos que o tempo verbal não pode ser analisado 

apenas pela sua forma, devemos analisar o sentido que o mesmo representa no 

enunciado em questão. Nos exemplos analisados vimos casos de tempos verbais 

que coincidem no T.S. e no T.M. (exemplo 2 e 4) e casos em que são distintos 

(exemplos 1, 2 e 3) 

 Veremos na próxima seção, a análise do tempo semântico e morfológico dos 

verbos no mundo narrado. 

 

2.4.2 Análise do tempo semântico e tempo morfológico dos verbos no mundo 

narrado. 

 

 No M.N. considerando que Perini (2000) associa os tempos verbais, enquanto 

categoria morfológica, ao Tempo, consideremos que as duas histórias “Mal-estar de 

um anjo” e “O jantar” se passam no passado, o qual será o nosso tempo de 

referência para a análise. Ante o exposto, consideremos os exemplos abaixo: 

 

Exemplo 1:  

 “E eis que nas águas vejo um táxi. Avançava cuidadosamente, quase 

centímetro por centímetro, tateando o chão com as rodas. Como é que eu me 

apoderaria daquele táxi? Aproximei-me. (LISPECTOR, 1999, p.33) 

  

Analisemos os verbos destacados no enunciado em questão: vejo encontra-

se morfologicamente no presente e semanticamente no passado, pois conforme 
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expressamos acima, a história se dá no passado. Os verbos, avançava e aproximei, 

por sua vez, encontram-se morfologicamente e semanticamente no passado. 

Nessa linha de pensamento, Perini (2000, p. 254) nos adverte que “em uma 

narração colocada no passado, por exemplo, uma frase com tempo semântico 

presente está, em relação ao leitor, no passado.” 

 

Exemplo 2: 

“Intimidada calei-me. Fico muito impressionada com quem grita comigo: a 

mulher não gritava, mas claramente mandava em mim. (LISPECTOR, 1999, p.34) 

 

Os tempos verbais destacados apresentam a seguinte classificação: tempo 

morfológico presente e semântico não-temporal. Ou seja, os tempos verbais não se 

referem a um acontecimento no tempo, demonstram uma característica da 

personagem, não se referindo, portanto, a uma ação presente.  

 

Exemplo 3:  

 “O garçom se afastou cortês com a garrafa na mão. Mas eis que o velho se 

imobiliza de novo como se tivesse o peito contraído e barrado.” (LISPECTOR, 1995, 

p.98-99) 

 

 O verbo afastou encontra-se morfologicamente e semanticamente no 

passado, o verbo imobiliza, por sua vez, encontra-se morfologicamente no presente 

e semanticamente no passado.  

  

 A análise do T.S. e do T.M. no mundo narrado remete-nos à teoria de 

Weinrich (1964) sobre o presente histórico. Podemos inferir que o tempo verbal 

presente (do M.C.) é utilizado no M.N. não remetendo a uma ação que se dá no 

presente, mas sim, atribuindo mais relevância e tensão à narrativa.  

 Ante o exposto, percebemos que Weinrich (1964) e Perini (2000) apresentam 

diferentes possibilidades de significação para os tempos verbais, a partir do contexto 

em que se encontram, que extrapolam a simples marcação cronológica. Em 

contrapartida, como ponto divergente, citamos a própria abordagem teórica, 

Weinrich (1964) associa os tempos verbais às duas situações comunicativas: 

narração e comentário; Perini (2000), por sua vez, os associa à realização da ação 
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no tempo a partir da relação dos referidos tempos verbais com os demais elementos 

linguísticos do contexto. 
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CAPÍTULO III: TEORIA DA METÁFORA EM FOCO: ANALISANDO AS 

ENTRELINHAS 

 

 

 

 

 

3.1 Concepção de língua subjacente à teoria da Metáfora Temporal 

 

A partir da análise de dados podemos inferir que a teoria da metáfora 

temporal e do tempo semântico e morfológico dos verbos evidenciam a língua 

enquanto mutável, flexível e intrínseca a um contexto de uso, não possuindo, pois, 

significados fixos e cristalizados. 

Podemos relacionar essas características da língua às discussões de 

Foucault (2002) e Bakhtin (1997) sobre formação discursiva e interação verbal, 

respectivamente. Ambos ressaltam a importância da natureza funcional e interativa 

da língua em detrimento da estrutura. De acordo com Bakhtin (1997), 

 

 

 

 

 

 

 

Diante desse dito, percebemos que linguagem e interação são intrínsecas. 

Podemos estabelecer um paralelo de tais reflexões com as abordagens de Derrida 

(1976), sobre o conceito de verdade, o pensamento binário, o significado 

transcendental e a ideia de centro.  

Em sua concepção, o pensamento binário é regido por uma hierarquia que 

atribui maior relevância a uma das oposições, desvalorizando e inferiorizando a 

outra instância. Nessa linha de pensamento, ele utiliza a desconstrução como uma 

forma de questionar essa abordagem e descentrar a estrutura. Derrida (1976, p. 

262) afirma que,  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psíquicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 1997, p. 123).   

“El formalismo llega a su fin natural donde el sentido 
salta a la vista. 
 

(Weirinch, 1964, p. 61) 
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Ele afirma que a estrutura deve ser vista como uma série de substituições de 

centro para centro, o qual recebe regularmente formas ou nomes diferentes. 

Percebe-se assim, que não há um centro único, um ser como presença, um sentido 

fixo. 

Podemos aproximar a teoria da metáfora temporal desse contexto ao 

analisar a forma associada à função em cada contexto específico de uso. Não 

podemos, portanto, limitar a abordagem dada aos verbos, enquadrando-os em um 

sistema de oposições: presente, passado ou futuro, delimitando o tempo que 

representa e consequentemente, a função que exerce. Pelo contrário, os tempos 

verbais podem ser vistos como heterogêneos, com centro variável, sem apresentar 

uma função fixa e limitada à forma. 

Percebe-se que Derrida problematiza as questões relacionadas à estrutura, 

noção de verdade, centro, significado transcendental, dentre outras, com uma 

posição desconstrutiva. De acordo com o autor, desconstruir trata-se de “desfazer, 

descompor, dessedimentar as estruturas” (DERRIDA, 1998, p. 19)  

Nessa perspectiva, os conceitos fechados atribuídos à língua são 

deslocados, ampliando as possibilidades de reflexão, construção e desconstrução 

de significados.  

Estabelecendo um paralelo com os verbos, percebemos que o tratamento 

dado a estes apenas sob uma direção, observando-se somente sua conjugação 

indiferentemente do contexto em que se encontra, estabelece uma relação literal da 

forma à função, caracterizando-se como uma forma de abandono à diferença e à 

heterogeneidade as quais se fazem presentes nos diversos contextos de uso dos 

tempos verbais. 

Reafirmamos, portanto, que o verbo não deve ser analisado fora do contexto 

comunicativo, pois embora esteja no presente, por exemplo, pode retratar uma ação 

passada ou ideia futura, não há, portanto, uma identidade delimitada, uma função 

única. A forma (a conjugação) não deve prevalecer sobre a função. 

tornou-se necessário pensar a lei que governasse(...) o anseio pelo 
centro de constituição da estrutura e o processo de significação que 
prescreva os deslocamentos e as substituições para esta lei da 
presença central – uma presença central, porém que nunca era ela 
mesma.  
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Considerando a característica funcional da língua e seu caráter mutável, 

alguns questionamentos permeiam a teoria da metáfora temporal, tais como: é 

possível classificar um texto como pertencente ao mundo narrado ou ao mundo 

comentado? Os tempos verbais possibilitam essa classificação? 

Para refletir sobre esses questionamentos, faz-se necessário discutir alguns 

conceitos de gêneros e tipos textuais, em específico, adotaremos na presente 

pesquisa os pressupostos teóricos de Marcuschi (2005). 

Para este autor os gêneros textuais são fenômenos histórico-culturais, 

contribuindo de forma direta na comunicação diária. Além disso, afirma que os 

gêneros surgem a partir de uma necessidade de comunicação, sendo, portanto, 

dinâmicos e maleáveis.  

Os tipos textuais, em contrapartida, são construções teóricas que possuem 

maior relevância pelas suas propriedades lingüísticas intrínsecas, como por 

exemplo, os aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais e relações lógicas. Além 

disso, são limitados apresentando cinco categorias: narração, argumentação, 

exposição, descrição e injunção. 

Um texto está intimamente ligado às práticas sociais, e consequentemente, 

as ideologias que circulam em determinado local e situação comunicativa. Os 

gêneros são aprendidos no curso de nossas vidas como participantes de 

determinado grupo social ou membro de alguma comunidade. Logo, tem-se que 

gêneros são padrões comunicativos, que, socialmente utilizados, funcionam com 

uma espécie de modelos comunicativos globais que representam um conhecimento 

social localizado em uma situação concreta. 

Assim, os gêneros são práticas sócio-discursivas, que só podem ser 

concebidos em uma situação comunicativa. Bronckart (1999) afirma que os textos 

são frutos da atividade de linguagem em funcionamento contínuo nas formações 

sociais, apresentando objetivos, interesses e questões específicas, as quais 

elaboram diferentes espécies de texto com características estáveis. De acordo com 

o autor, as abordagens apontadas acima justificam a denominação gêneros textuais.  

Ele ressalta que os gêneros não podem ser classificados de forma racional, 

definitiva e estável, porque eles são ilimitados e os parâmetros que podem servir 

como critérios de classificação, como por exemplo, conteúdo temático, suporte 

mediático, questão social específica, são pouco delimitáveis e estão em constante 

interação. Dessa forma, não é possível estabelecer uma classificação estanque. 
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Nessa mesma direção, Marcuschi (2005) define os gêneros como 

fenômenos históricos, vinculados à vida cultural e social, frutos de trabalho coletivo 

que contribuem para estabilizar as atividades comunicativas cotidianas. Em suas 

palavras, os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação 

criativa.  Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, bem 

como na relação com inovações tecnológicas.  

Percebe-se, diante do fragmento, que os gêneros estão imbricados ao 

contexto comunicativo, surgindo de uma necessidade social. Nessa perspectiva, 

Marcuschi (2005) ressalta a importância que a função exerce em determinado 

gênero em relação à forma, afirma, porém que esta não deve ser desconsiderada.  

De acordo com o autor embora os gêneros textuais não se caracterizem 

nem se definam por aspectos formais, sejam eles estruturais ou lingüísticos, e sim 

por aspectos sócio-comunicativos e funcionais, isso não quer dizer que estamos 

desprezando a forma. Pois é evidente que em muitos casos são as formas que 

determinam o gênero e, em muitos outros tantos, serão as funções. 

Percebe-se que a forma também é importante e a mesma não deve ser 

desprezada, pois muitos gêneros são identificados automaticamente pela sua 

estrutura, como por exemplo, receita, bilhete, carta, dentre outros. Entretanto, 

acreditamos que a funcionalidade social do gênero é mais relevante que a sua 

forma.  

Encontramos na internet e em livros, por exemplo, textos intitulados “receita 

da felicidade”, “receita da amizade” e “receita de um mundo melhor”. A estrutura 

desses textos é de uma receita, mas ao realizarmos uma leitura, percebemos 

facilmente que o seu conteúdo, bem como, a mensagem que transmite refere-se a 

um poema. Trouxemos à tona tais discussões para ilustrarmos a interface 

forma/função, estabelecendo um paralelo com a delimitação do mundo narrado e do 

mundo comentado realizado por Weinrich (1964). 

Marcuschi (2005, p. 25), diante dessas conceituações de gêneros e tipos 

textuais, afirma que “um texto é em geral tipologicamente variado (heterogêneo)”, 

assim em uma carta, por exemplo, encontramos diversos tipos como narração, 

descrição, argumentação, dentre outros. 
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 Nessa perspectiva, é pertinente refletir sobre o “mundo narrado” e “mundo 

comentado”, como se os textos pudessem ser analisados de forma tão simples, 

delimitada e ingênua, sendo classificados apenas como um tipo textual ou outro. 

Com base nos estudos de Marcuschi (2005) acreditamos que um texto não 

deve ser classificado como pertencente apenas ao mundo narrado ou ao 

comentado. Porém, é possível identificar predomínio de um certo tipo textual, sendo 

possível, portanto, a investigação sobre o uso dos verbos, e consequentemente, a 

análise da metáfora temporal, conforme vimos no capítulo II referente à análise e 

discussão de dados. 

 

3.2 Reflexões acerca da teoria da metáfora temporal 

 

 Após a análise e discussão dos dados faz-se necessário discutir algumas 

questões que permeiam a teoria a metáfora temporal visando analisar sua 

aplicabilidade na Língua Portuguesa, tais como: podemos classificar de forma 

estanque mundo narrado e mundo comentado? Os tempos verbais são capazes de 

realizar essa classificação? A teoria da metáfora temporal é pertinente? A 

argumentação se dá apenas no mundo comentado? Para refletirmos sobre essas 

questões consideremos as seções abaixo: 

 

3.2.1 Distinção: mundo narrado x mundo comentado  

 

 Acreditamos que não é possível limitar de forma estanque mundo narrado e 

mundo comentado, não há essa pureza, esse limite. No mundo narrado, por 

exemplo, encontramos passagens de descrição, exposição e argumentação, esta 

última, de acordo com Weinrich (1964) é característica do mundo comentado. No 

mundo comentado, por sua vez, também encontramos passagens de descrição, 

exposição e narração. 

 Para ratificarmos essas concepções consideremos os fragmentos abaixo 

presentes no M.N, 

 

Exemplo 1: 

 “Poderia ter uns sessenta anos, era alto, corpulento, de cabelos brancos, 

sobrancelhas espessas e mãos potentes.” (LISPECTOR, 1995, p.97) 
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Percebemos que o enunciado acima se trata de uma descrição, a narradora 

no início da história, descreve a personagem sobre a qual irá observar e comentar 

posteriormente. É importante destacar que a narrativa é rica em descrições, a 

narradora expõe detalhes do restaurante, das personagens e dos movimentos 

realizados. 

 

Exemplo 2: 

 “A verdade é que ser um anjo estava começando a me pesar. Conselho bem 

esse processo do mundo, chamam-me de bondosa, e pelo menos durante algum 

tempo fico atrapalhada para ser ruim. Comecei também a compreender como os 

anjos se chateiam: eles servem a tudo.” (LISPECTOR, 1999, p.35) 

 

         No fragmento acima percebemos a presença da argumentação, a personagem 

expõe sua opinião sobre os anjos, explicitando que os considera um peso. Diante 

dos dois exemplos podemos afirmar que não há a pureza no mundo narrado, ou 

seja, um texto somente com narração. 

A argumentação se dá em outros fragmentos da crônica “Mal-estar de um 

anjo” como podemos notar abaixo: 

 

Exemplo 3:  

“Tentei sem jeito a leveza de um sarcasmo: ‘Não me supervalorize, sou 

apenas um meio de transporte’. Enquanto que a ela nem sequer ocorreu 

compreender-me, eu a contragosto percebia que o argumento na verdade não me 

isentava: anjos também são meios de transporte.” (LISPECTOR, 1999, p.34) 

 

Exemplo 4:  

“Cada um tem o anjo que merece, veja que anjo lhe coube: estou cobiçando 

por pura curiosidade um vestido que nem sequer vi. Agora quero ver como é que 

sua alma vai se arrumar com a idéia de um anjo interessado em roupas” 

(LISPECTOR, 1999, p.35) 

 

Nos enunciados em questão percebemos que a personagem deixa claro seu 

ponto de vista quanto a ser considerada um anjo, ela rejeita essa condição, e no 

decorrer da história, apresenta argumentos para justificar seu mal-estar, como por 



87 
 

exemplo, seu sarcasmo, sua ironia, seu interesse em ser recompensada pela boa 

ação, características essas divergentes as de um anjo. 

Em outros momentos da história verificamos que a personagem também 

apresenta opinião sobre outros aspectos, como podemos perceber abaixo: 

 

Exemplo 5: Sobre si própria 

  “E o pior era o temor ancestral gravado na carne: estou sem abrigo, o mundo 

me expulsou para o próprio mundo, e eu que só caibo numa casa nunca mais terei 

casa na vida, esse vestido ensopado sou eu, os cabelos escorridos nunca secarão, 

e sei que não serei dos escolhidos para a Arca, pois já selecionaram o melhor casal 

de minha espécie.” (LISPECTOR, 1999, p.32) 

 

Exemplo 6: Homens 

“E a alegria feroz de vários homens finalmente impossibilitados de voltar para 

casa. A alegria demoníaca dos homens livres ainda mais ameaçava quem só queria 

casa própria.” (LISPECTOR, 1999, p.32) 

 

Exemplo 7: Outra passageira 

 “Ela demorou à vontade. E voltou com um enorme embrulho pousado nas 

mãos estendidas, como se até seu próprio corpo pudesse macular o vestido. 

Instalou-se totalmente, o que me deixou tímida na minha própria casa. E começou o 

meu calvário de anjo – pois a mulher com sua voz autoritária, já tinha começado a 

me chamar de anjo (...) (LISPECTOR, 1999, p.34) 

 

Exemplo 8: Outra passageira 

 “Mas a senhora, com toda a força de sua fé prática, e tratava-se de mulher 

forte, continuava impositivamente a reconhecer o anjo em mim, o que pouquíssimas 

pessoas até hoje reconheceram, e sempre com a maior discrição.” (LISPECTOR, 

1999, p.34) 

 

 Percebemos que no exemplo 5 a personagem não apresenta autoestima, mas 

sim, um pessimismo e sentimento de inferioridade, essas questões são perceptíveis 

no decorrer do texto. 
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 No exemplo 6 seu argumento demonstra certa crítica aos homens, os quais, 

em sua concepção, apresentam o desejo de serem livres, adoram a ideia de não ter 

que voltarem para o seu lar, enquanto muitos adorariam ter um para retornar. Por 

fim, nos exemplos 7 e 8 a personagem tece comentários a respeito da outra 

passageira, tais como: espaçosa, intrometida, autoritária e fervorosa.  

 Diante dos exemplos podemos afirmar que a argumentação se faz presente 

também no mundo narrado. Verificamos essa presença também no conto “O jantar” 

conforme enunciados abaixo: 

 

Exemplo 9:  

“Afinal tirou os óculos, bateu os dentes, enxugou os olhos fazendo caretas 

inúteis e penosas. Passou a mão quadrada pelos cabelos brancos, alisando-os com 

poder. Levantou-se segurando o bordo da mesa com as mãos vigorosas. E eis que, 

depois de liberto de um apoio, ele parece mais fraco, embora ainda enorme e ainda 

capaz de apunhalar qualquer um de nós.” (LISPECTOR, 1995, p.102) 

 

 No exemplo 9 podemos perceber que a personagem apresenta desprezo pela 

personagem descrita, apresentando-a como grossa e perversa. Durante toda a 

narração essa opinião da personagem 1 em relação ao velho é perceptível pela 

forma como ela o descreve comendo, mesclando com alguns adjetivos e, 

consequentemente, seus pontos de vista, como podemos verificar nos enunciados 

abaixo: 

 

Exemplo 10: 

a) “A um gesto mais vivo do criado ele os abriu com tal brusquidão que este 

mesmo movimento se comunicou às grandes mãos e um garfo caiu.” 

(LISPECTOR, 1995, p.97) 

 

b) “De repente ei-lo a estremecer todo, levando o guardanapo aos olhos e 

apertando-os numa brutalidade que me enleva...” (LISPECTOR, 1995, p.99) 

 

c) “O velho comedor de crianças pensa nas suas profundezas.” (LISPECTOR, 

1995, p.101) 
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 No conto percebemos que a narradora apresenta também comentários  

acerca do garçom sempre apresentando-o como gentil, cortês, conforme os 

enunciados: 

 

Exemplo 11: 

a) “O garçom dispunha os pratos sobre a toalha.” (LISPECTOR, 1995, p.97) 

 

b) “O garçom sussurrou palavras amáveis abaixando-se para apanhá-lo;” 

(LISPECTOR, 1995, p.97) 

 

c) “O garçom se afastou cortês com a garrafa na mão.” (LISPECTOR, 1995, p. 98) 

 

Diante do exposto, percebemos que a argumentação não se dá apenas no 

mundo comentado, como defende Weinrich (1964). Vimos nos enunciados que no 

M.N. há diversas passagens de comentários, em outras palavras, é possível 

argumentar em textos narrativos.  

Dessa forma, discordamos da teoria de Weinrich (1964) quando ele afirma 

que no mundo narrado há um relaxamento e o leitor é convidado a tornar-se um 

simples ouvinte. Acreditamos, em contrapartida, que uma narração é capaz de 

provocar o leitor, de estimular o senso crítico assim como no M.C. 

No conto “O jantar”, por exemplo, nós, enquanto leitores, ficamos apreensivas 

para saber o porque do rancor da personagem 1 em relação a personagem 2, 

criamos expectativas, hipóteses e inclusive, antipatia pela personagem 2. Como 

interpretação, inferimos que a personagem 1 foi abusada sexualmente na infância 

pela personagem 2, tiramos essa conclusão devido a toda náusea e repugnação 

apresentada pela personagem 1 e ao fragmento “Então, já sem fome, o grande 

cavalo apóia a cabeça na mão. O primeiro sinal mais claro aparece. O velho 

comedor de crianças pensa nas suas profundezas.”, “Mas eu sou um homem ainda. 

Quando me traíram ou assassinaram, quando alguém foi embora para sempre, ou 

perdi o que de melhor me restava, ou quando soube que vou morrer — eu não 

como. Não sou ainda esta potência, esta construção, esta ruína.” 

Na crônica Mal-estar de um anjo, por sua vez, também formamos opiniões, de 

acordo com a história que nos é apresentada, quanto à personagem 1 (pessoa 

sofrida, pessimista, fria e egoísta), e a personagem 2 (espaçosa). 
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Remetendo-nos ao mundo comentado, percebemos que neste também há a 

presença da narração, conforme vimos na análise dos dados, utilizada, muitas 

vezes, para apresentar fatos e ratificar uma opinião. 

No texto de Guzzo “Caso encerrado” ele apresenta os fatos envolvendo o 

senador Tião Viana para evidenciar a corrupção e o descaso com o dinheiro público. 

No texto “Os Sertões e o Caso Tim Lopes” de Toledo são narrados trechos do livro 

de Euclides da Cunha visando mostrar que a violência está presente na atualidade 

de forma tão bárbara como acontecia em Canudos. 

Não vamos apresentar nesse momento os trechos dos textos para corroborar 

o exposto porque já realizamos essa análise na seção 2.3.4., queremos evidenciar 

que no M.C. há a utilização da narração.  

 Diante do exposto, reiteramos que o mundo narrado e o mundo comentado 

não devem ser classificados de forma estanque como se eles fossem delimitáveis de 

forma simples, retomamos assim, ao pressuposto teórico de Marcurschi (2005) 

quando ele afirma que um texto é tipologicamente variado. 

 Vale ressaltar que de certa forma concordamos com Weinrich (1964) quanto 

ao M.C x M.N. e sua teoria apresenta pontos pertinentes, como por exemplo, a 

possibilidade de analisar os tempos verbais associados as duas ordens da 

comunicação e alguns aspectos tangentes à argumentação. Percebemos, por 

exemplo, que no mundo comentado a argumentação é mais evidente que no mundo 

narrado. Neste último, o narrador não tem o compromisso com a verdade, ela narra 

uma história que pode ser verídica ou inventada, sem muitas vezes, ter a intenção 

de provocar opiniões.  

No M.C., em contrapartida, os objetivos são claros: discutir uma determinada 

temática, expor argumentos em favor de uma adesão ou reflexão, suscitar críticas. 

Além disso, os textos do M.C. são assinados, o autor se compromete e se 

responsabiliza pelas informações veiculadas17. 

Além disso, acreditamos, conforme defendemos na seção 3.1, que em um 

texto há um predomínio de um certo tipo textual em relação à outro, tornando 

possível a análise da teoria da M.T. conforme realizamos na capítulo II. 

 

 

__________ 
17. Vimos, na análise de dados, o uso da M.T. no M.C. a favor da argumentação, de amenizar ou 
distanciar-se de algumas informações apresentadas. 
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Nessa direção, o que estamos problematizando é a aparente neutralidade 

existente no M.N., a ausência da argumentação como se esta fosse característica 

apenas do M.C. Assim sendo, não estamos invalidando a teoria da M.T. de Weinrich 

(1964) a qual é pertinente conforme comprovamos na análise e discussão dos 

dados. 

 

3.2.2. A presença da argumentação no M.C. e no M.N. 

 

 Após a análise da distinção entre M.N. e M.C. faz-se necessário retomarmos 

a discussão sobre a argumentação. Para tanto, recordemos três aspectos: primeiro, 

na teoria de Weinrich (1964) vimos que a argumentação é característica do M.C.; 

segundo, na seção 1.6 vimos que a argumentação, na perspectiva de Plantim (2008) 

e Ducrot (1981), está inscrita na língua, todo enunciado é argumentativo e; terceiro, 

na seção 3.2.1 vimos que no mundo narrado há a presença da argumentação.  

 Em outras palavras, acreditamos que a argumentação é uma característica 

intrínseca da língua, a qual não é ingênua, aleatória. O que pronunciamos é 

direcionado a um público alvo e possui objetivos, dessa forma, a língua é articulada 

de acordo cm os objetivos que queremos alcançar. 

 Além disso, acreditamos que a própria narração se caracteriza como um 

comentário, pois narramos a partir de nossa avaliação, de nosso ponto de vista. 

 

3.2.3 Apenas os tempos verbais são capazes de classificar um texto como 

pertencente ao M.N. ou ao M.C.? 

 

 Acreditamos que somente os verbos não classificam os textos como narração 

ou argumentação, mas sim, todo o texto, as pistas textuais, a estrutura, o suporte, 

dentre outros aspectos. 

 No caso dos textos “Caso Encerrado” e “Os Sertões e o Caso Tim Lopes”, por 

exemplo, o suporte evidencia o caráter do texto. Eles são apresentados na última 

página da revista Veja e são assinados pelo colunista. Logo, sabemos que se tratam 

de textos de opinião. 

 Os textos “O jantar” e “Mal-estar de uma anjo”, por sua vez, ao serem 

classificados respectivamente, como um conto e uma crônica, sabemos, 

consequentemente, que se tratam de narrativas. 
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 Retomando as discussões da seção 1.6 vimos que outros elementos 

linguísticos, como as conjunções e os operadores argumentativos, exercem grande 

importância na argumentação de um texto. Os exemplos (c), (d) e (e) evidenciam o 

valor argumentativo do enunciado através dos conectores argumentativos no M.C. 

Os exemplos (a) e (b), por sua vez, evidenciam o processo argumentativo no M.N. 

através de operadores argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 Após a discussão da fundamentação teórica e a análise de dados verificamos 

que a teoria de Weinrich (1964), aplicada à Língua Portuguesa, apresenta 

convergências e divergências, suscitando reflexões pertinentes acerca do verbo.  

 A teoria de Weinrich (1964) mostrou ser pertinente ao abordar os tempos 

verbais inseridos em uma situação comunicativa, distanciando-se da classificação 

estanque relacionada ao Tempo: presente, passado e futuro. Ficou evidenciado, que 

é possível analisar os tempos verbais associados às duas ordens da comunicação: 

narração e comentário. 

 Embora não tenhamos realizado uma investigação quantitativa, mas sim 

qualitativa, verificamos que a divisão dos tempos verbais realizada por Weinrich 

(1964) para cada mundo faz-se pertinente ao analisarmos os efeitos provocados 

pelos tempos verbais característicos de um mundo no interior do outro, ou seja, a 

análise da metáfora temporal. 

Vimos que no mundo narrado os tempos característicos do mundo comentado 

(presente, futuro do presente, pretérito perfeito composto e locuções formadas por 

esses tempos) representam maior tensão e relevância à narrativa, caracterizando 

momentos importantes da história. Conforme vimos na seção 2.2.3 a metáfora 

temporal no M.N. pode também ser denominada como presente histórico. 

Além disso, pudemos observar que o diálogo no M.N. é utilizado como uma 

ferramenta para tornar a presença da personagem mais viva, constituindo-se como 

uma metáfora temporal, considerando que o diálogo pertence ao M.C. Nessa 

direção, o uso do discurso direto, o qual é uma opção para o narrador considerando 

que pode utilizar o indireto, representa uma presença mais imediata da personagem. 

No M.C., por sua vez, os tempos próprios do M.N. (pretérito perfeito simples, 

pretérito imperfeito, o mais-que-perfeito, o futuro do pretérito e locuções verbais 

formadas por esses tempos) são utilizados a favor da argumentação.  

“O significado da palavra está também ligado à história 

através do ato único de sua realização.” 

                                                           (Bakhtin/Medvedev) 
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Tais tempos representam distância do locutor, menor comprometimento com 

a informação apresentada, irrealidade e cortesia. Nessa direção, os colunistas dos 

textos analisados, conforme vimos na análise, utilizam-se dos tempos verbais 

próprios do M.N. a favor da persuasão, argumentação e, consequentemente, da 

adesão. 

Nessa direção, confirmamos a nossa hipótese de que a teoria da M.T. é 

pertinente aplicada à Língua Portuguesa e que os tempos verbais próprios do M.N. 

no interior do M.C. significam cortesia, certa distância por parte do autor com a 

informação apresentada, menor comprometimento. Os tempos do M.C., por sua vez, 

utilizados no M.N. representam maior relevância ao fato apresentado, maior 

atenção, caracterizando momentos culminantes da narrativa. 

Entretanto, é importante assinalar que acreditamos que não apenas os 

referidos tempos de cada mundo são os responsáveis para narrar ou comentar, é 

possível narrar com tempos verbais do presente, do passado e do futuro. O 

comentário, por sua vez, também, pode ser realizado com os três tempos verbais. 

Nessa direção, é imprescindível analisar a aplicação dessa teoria, assim como 

qualquer outra, em cada contexto específico. 

Em nosso corpus do mundo narrado, em específico, vimos que as narrações 

são realizadas a partir dos tempos do pretérito perfeito simples e do imperfeito, o 

que permitiu-nos a análise da teoria da M.T. proposta por Weinrich (1964).  

Um ponto que merece uma maior reflexão da teoria de Weinrich (1964), sobre 

o qual discutimos algumas questões com as quais não concordamos, é a 

delimitação estanque do M.N. e M.C. Conforme vimos na seção 1.4.1 de acordo com 

Weinrich (1964), no mundo narrado o falante não apresenta compromisso com o que 

enuncia e o ouvinte é convidado a ter uma postura passiva. No mundo comentado, 

por sua vez, o falante está comprometido com o discurso e o leitor é convidado a ter 

uma postura mais ativa.  

Acreditamos, em contrapartida, que no M.N. não há essa neutralidade, esse 

distanciamento do locutor com o discurso. Conforme já mencionamos a própria 

narração é uma forma de comentário, o locutor narra os fatos a partir de seu ponto 

de vista, de sua forma de ver o mundo, e consequentemente, o leitor conhece os 

fatos sob uma determinada óptica.  

Um exemplo para aclarar esse dito é o famoso livro “Dom Casmurro” de 

Machado de Assis sobre o qual alguns leitores comentam que não há como 
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comprovar a traição de Capitu porque toda a história é narrada sob o ponto de vista 

do Bentinho, a voz de Capitu não aparece na história. Em específico, em nosso 

corpus, no conto O jantar a história nos é apresentada apenas sob um ponto de 

vista, a personagem que analisa o ambiente e apresenta constantemente seus 

julgamentos sobre o ambiente e demais personagens. 

Outro exemplo é a forma de apresentar uma notícia nos jornais, em específico 

sobre o MST. Os jornais ao apresentarem o fato apresentam duas narrativas: uma 

que afirma que os sem-terra ocuparam um terreno e outra, em contrapartida, informa 

que os sem terra invadiram um terreno. Percebemos a diferença argumentativa nos 

verbos apresentados, o primeiro apresenta parecer favorável ao movimento, pois o 

termo ocuparam significa que o lugar era desabitado, o verbo invadiram, por sua 

vez, demonstra parecer desfavorável pois pressupõe que o local pertence a alguém, 

sendo a invasão uma atitude errônea perante à sociedade. 

 Diante dos exemplos e do exposto nas seções 3.2.1 e 3.2.2 percebemos que 

a argumentação não se dá apenas no M.C., ao contrário, acreditamos que ela é 

intrínseca à língua.  

 No mundo comentado, por sua vez, verificamos que os verbos nos pretéritos 

perfeito simples e no imperfeito além de representar, em alguns casos, os aspectos 

acima mencionados por Weinrich (1964) da metáfora temporal, são utilizados para 

apresentar fatos e solidificar a argumentação. 

 Acreditamos que esse recurso é utilizado pelos colunistas para corroborar a 

argumentação, pois através da apresentação de fatos verídicos, a argumentação 

não se limita no campo do subjetivismo, apresentando motivos para uma adesão à 

crítica proposta.  

 Quanto à relação estabelecida entre a teoria da M.T. de Weinrich (1964) e a 

teoria de Perini (2000) sobre o T.M. e T.S. foi possível evidenciar que ambos os 

autores apresentam estudos no âmbito da significação para os tempos verbais, 

apresentando como ponto convergente a possibilidade de diferentes sentidos para 

uma mesma forma verbal. 

 Assim, a presente dissertação permitiu-nos evidenciar o caráter mutável e 

heterogêneo da língua, nesse contexto, é contraditório concebê-la sob uma 

perspectiva formal, estruturalista e homogênea. 

 Essas últimas características remete-nos à G.N., vimos que ela foi criada 

como uma tentativa de preservar a pureza da língua grega no âmbito literário, 
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oferecendo um modelo de língua para os autores clássicos. A G.N., nesse contexto, 

apresentava um caráter elitista, pois foi elaborada de acordo com a língua escrita, 

desprezando-se a língua falada. 

 A G.N., com as mesmas características de sua criação inicial, foi se 

perpetuando no decorrer da história e continua apresentando, atualmente, um 

compêndio de regras, definições e classificações descontextualizadas que não 

levam em consideração a língua viva utilizada pelos falantes. 

No que tange aos tempos verbais, vimos que a realidade não é diferente. A 

G.N. apresenta um estudo estruturalista para o verbo concebendo-o em uma 

dimensão triparte: presente, passado e futuro de maneira estanque, considerando 

para a análise apenas a forma. 

Em contrapartida, é importante assinalarmos que a abordagem de algumas 

Gramáticas Normativas sobre o aspecto contempla de forma ainda sucinta e com 

resquícios do estruturalismo, pois ainda está enraizada aos três tempos fixos, o 

âmbito da significação, pois possibilita diferentes maneiras de considerar a ação no 

tempo, conforme vimos na seção 1.1.4. 

A presente discussão sobre a G.N. interessou-nos no decorrer da presente 

dissertação porque ela ainda é, em muitas instituições de ensino, o único referencial 

para a aprendizagem. Desconsidera-se, em contrapartida, o que os alunos já sabem 

e a língua que utilizam, caracterizando-a como inferior, errônea e estigmatizada pela 

sociedade. 

O ensino dos tempos verbais, nesse panorama, muitas vezes, se dá de forma 

descontextualizada e associado, tão somente, aos três tempos, de forma 

cristalizada, não possibilitando a análise e a reflexão sobre a língua em seus 

diversos contextos de uso. 

Convém esclarecer que não estamos desmerecendo a G.N. ou considerando-

a inútil, mas sim, defendendo que ela não seja vista como verdade absoluta. Seus 

conceitos devem ser utilizados sob uma perspectiva de reflexão e crítica, 

analisando-se a aplicabilidade, convergências e divergências com o uso atual da 

língua na sociedade, e consequentemente, a adequação de uso de acordo com o 

contexto específico. 

O que propomos, a partir da investigação realizada na presente dissertação, é 

um tratamento dado ao verbo no âmbito da significação. Nesse contexto, a teoria de 

Weinrich (1964) sobre o M.C., o M.N., e consequentemente, sobre a M.T., é um bom 
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exemplo de abordagem que pode suscitar nos professores uma reflexão, e 

consequentemente, uma mudança na forma de analisar o verbo. Ressaltamos que é 

imprescindível que tal teoria, assim como qualquer outra, não seja vista como 

irrefutável e verdade absoluta, mas sim, proporcionando a análise e reflexão em 

diferentes contextos, tal como analisamos no decorrer dessa investigação. 

A teoria de Perini (2000), por sua vez, sobre o tempo semântico e morfológico 

dos verbos também mostrou-se ser pertinente para o ensino nas escolas, uma vez 

que possibilita a análise do verbo sob duas perspectivas: forma e função. 

Diante do exposto esperamos que essa investigação possa ser utilizada nas 

instituições de ensino para um tratamento plural ao verbo, sendo vista, como uma 

alternativa de abordagem, dentre muitas outras18, existentes. 

Não obstante, esperamos que essa dissertação proporcione a análise, 

reflexão e discussão sobre os tempos verbais, podendo servir de subsídio para 

novas investigações acerca dessa temática pertinente e interessante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
18. A esse respeito ver Travaglia (2004) que apresenta estudos pertinentes sobre os tempos verbais, 
elencando os diversos tratamentos que podem e devem ser dados aos verbos nas instituições de 
ensino. O referido autor sugere exemplos de atividades de ensino que contemplam as diversas 
facetas compostas pelo verbo. 
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ANEXO 1: CONTO “O JANTAR” 
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ANEXO 2: CRÔNICA “MAL-ESTAR DE UM ANJO 
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ANEXO 3: TEXTO “CASO ENCERRADO” 
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ANEXO 4: TEXTO “OS SERTÕES E O CASO TIM LOPES” 
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