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Atrás de tempo, tempo vem, é a sentença conhecida e de muita aplicação, porém não tão 

óbvia quanto pode parecer a quem se satisfaça com o significado próximo das palavras, 

quer soltas, uma por uma, quer juntas e articuladas, pois tudo vai é da maneira de dizer, e 

esta varia com o sentimento de quem a expresse (...)”. 

 

José Saramago, O evangelho segundo Jesus Cristo, p.239. 
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1- Apresentação e justificativa 

 

 Faz parte do senso comum a crença de que a 'interpretação de textos' é uma 

atividade aberta, impossível de ser sistematizada e estudada, já que cada texto seria 

interpretado de uma forma diferente por cada leitor - e não haveria nada a se fazer quanto 

ao imperativo dessa subjetividade. 

 

 Considerando que a prática de trabalhar textos em sala de aula seria inexequível 

caso levássemos às últimas consequências um modelo de interpretação inteiramente 

subjetivo, faz-se necessário que comecemos a esclarecer alguns conceitos vagos e 

confusos relativos ao que se entende por 'interpretação'. Caso contrário, corremos o risco 

de continuar ratificando a "impressão" da maioria dos alunos, para os quais ler um texto 

se assemelha a  um jogo de adivinhação, em que o leitor tenta “acertar” qual teria sido o 

"objetivo" do autor. 

 

 Essa tese subjetivista, centrada exclusivamente no sujeito como a chave da 

interpretação, tem causado consideráveis problemas na escola. Sabemos o quanto é 

comum ouvirmos de alunos, ou mesmo de professores, que seria inviável chegar-se a um 

acordo no que se refere à cobrança sobre os sentidos de um texto, numa prova ou 

exercício, por exemplo. Seguindo esse tipo de raciocínio, de que a interpretação é 

calcada em pontos de vista meramente pessoais, é frequente a situação em que 

professores e alunos discutem, e até se exaltam, num embate de forças para tentar provar 

qual das 'interpretações pessoais' deve prevalecer como a 'verdadeira'. 

 

 No outro extremo dos equívocos, existe a tese de que um dado texto tem “um”, e 

apenas um, sentido e, portanto, presta-se a uma única interpretação. Perguntas como ”o 

que o autor quis dizer com tal passagem?” se inserem justamente nessa segunda 

vertente, tão problemática quanto a primeira.  

 

 Qual seria, então, a saída? Como transmitir ao aluno a noção de que, apesar da 

inegável subjetividade, a interpretação de textos pode ser sistematizada e estudada, sim, 

e, desse modo, ele poderá se tornar um leitor mais seguro e atento? Como interpretar um 

texto? 

 De acordo com os mais recentes estudos na área (KOCH, 1991; FIORIN, 2000), 

em primeiro lugar, interpreta-se um texto a partir do próprio texto, das marcas inscritas na 



12 

 

superfície textual. Assim, ao invés de supor que cada leitor pode atribuir ao texto a 

interpretação que bem quiser, ou, ainda, que é necessário saber exatamente 'o que o 

autor quis dizer', é necessário observar no texto os indicadores de leitura presentes que 

possibilitam determinada interpretação. 

 

 É inegável que fatores extratextuais também participam da atividade de 

interpretação. A intertextualidade é um dos itens fundamentais da construção de sentidos. 

A história pessoal de cada leitor também se mostra determinante nos caminhos que ele 

percorre na leitura, assim como o momento histórico em que esse leitor está vivendo, bem 

como a época em que o texto foi produzido. Além disso, não podemos subestimar  a 

interação como fator significativo na produção de sentidos. Todas essas variáveis deixam 

suas marcas no ato de ler. 

 

 Entretanto, embora tais fatores também determinem o ato da leitura, é preciso 

considerar as marcas do texto, isto é, aquilo que nele está inscrito. Por isso, é de extrema 

importância aprimorar e aprofundar as técnicas de leitura para tentar esclarecer algumas 

dentre as tantas dúvidas que marcam o cotidiano escolar.  

 

 Para FIORIN (2000: 81), 

 

    

Inúmeras vezes ouvimos dizer que o texto é aberto e que, por isso, qualquer 

interpretação de um texto é válida. Quando se diz que um texto está aberto para 

várias leituras, isso significa que ele admite mais de uma e não toda e qualquer 

leitura. Qual é a diferença? As diversas leituras que o texto aceita já estão nele 

inscritas como possibilidades. Isso quer dizer que o texto que admite múltiplas 

interpretações possui indicadores dessa polissemia. Assim, as várias leituras não se 

fazem a partir do arbítrio do leitor, mas das virtualidades significativas presentes no 

texto. 

 

 Será preciso, então, investigar de forma mais atenta o modo como os sentidos do 

texto se produzem e como será possível trabalhar o texto em sala de aula de forma mais 

objetiva e produtiva.  

 Muitos autores concordam que a coerência é o elemento fundamental para a 

construção de um texto.  
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 Segundo KOCH (1998: 41),  

 

A coerência diz respeito ao modo como os elementos subjacentes à superfície 

textual vêm a constituir, na mente dos interlocutores, uma configuração veiculadora 

de sentidos. A coerência, portanto, longe de constituir mera qualidade ou 

propriedade do texto, é resultado de uma construção feita pelos interlocutores, numa 

situação de interação dada, pela atuação conjunta de uma série de fatores de ordem 

cognitiva, situacional, e interacional. Se, porém, é verdade que a coerência não está 

no  texto, é verdade também que ela deve ser construída a partir dele, levando-se, 

pois, em conta os recursos coesivos presentes na superfície textual, que funcionam 

como pistas ou chaves para orientar o interlocutor na construção do sentido. (grifos 

da autora). 

 

 Essas "pistas" se organizam de inúmeras formas nos mais variados textos. Elas 

inscrevem no texto as virtualidades de sentido possíveis.  

 Para estudá-las melhor, vamos recorrer ao conceito de isotopia utilizado por 

FIORIN (2000: 81) 

O que dá coerência a um texto, o que faz dele uma unidade é a reiteração, a 

redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos ao longo do discurso. 

Esse fenômeno recebe o nome de isotopia. Empregou-se esse termos inicialmente 

na Física, onde isótopo serve para designar elementos do mesmo número atômico, 

mas de massas diferentes. Como têm o mesmo número atômico, ocupam um único 

lugar na tabela de Mendelejev.  Em análise do discurso, isotopia é a recorrência do 

mesmo traço semântico ao longo de um texto.   

Para o leitor, a isotopia oferece um plano de leitura, determina um modo de ler o 

texto. 

 

 Isotopia refere-se, basicamente, aos procedimentos de construção da coerência 

textual. Tais procedimentos se estruturam a partir de uma sequência discursiva de em que  

se dá a reiteração de traços semânticos, formando uma estrutura redundante que 

garantirá a coerência textual. 
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Em seu Dicionário de semiótica, Greimas (1979: 245) apresenta a seguinte 

definição: 

Isotopia s. f.  A.J. Greimas tomou ao domínio da físico-química o termo  isotopia e o 

transferiu para a análise semântica, conferindo-lhe uma significação específica, 

levando em consideração seu novo campo de aplicação. De caráter operatório, o 

conceito de isotopia designou inicialmente a iteratividade, no decorrer de uma cadeia 

sintagmática, de classemas, que garantem ao discurso-enunciado a homogeneidade. 

Segundo essa acepção, é evidente que o sintagma que reúne ao menos duas figuras 

sêmicas pode ser considerado como o contexto mínimo que permite estabelecer uma 

isotopia.  

 

 Para se executar concretamente a tarefa de identificar essa reiteração,  " (o leitor) 

deve tentar agrupar os elementos significativos (figuras e temas) que se somam ou se 

confirmam num mesmo plano do significado. Deve percorrer o texto inteiro, tentando 

localizar todas as recorrências, isto é, todas as figuras e temas que conduzem a um 

mesmo bloco de significação. Essa recorrência determina o plano de leitura do texto” (loc. 

cit.). 

 Desse modo, a proposta da análise das isotopias como trabalho de interpretação 

textual na escola revela-se como um caminho mais pragmático e menos sujeito às 

vicissitudes do predomínio de uma subjetividade, digamos, "sem limites", que 

frequentemente confunde o aluno, quando não o afasta radicalmente do prazer da leitura. 

 Mo presente trabalho, chamaremos as isotopias de grupos de sentido. Tal mudança 

de nomenclatura não implica uma mudança conceitual, apenas utilizaremos esta 

expressão porque é assim que nos referimos às isotopias no trabalho em sala de aula. 

 Para identificar as isotopias, FIORIN (1992:155) sugere o processo de 

segmentação do texto. 

    

Segmentar é o mesmo que separar um todo nos seus vários segmentos, ou seja, 

dividir um conjunto nas suas partes componentes. A segmentação é um 

procedimento importante na interpretação de um texto, porque nos leva a perceber 

distintamente cada uma de suas passagens e relações existentes entre elas. Com 

isso, diminuímos o risco de passar por cima de dados importantes, e, percebendo 

as relações existentes entre as várias partes, superamos a visão  fragmentária e 
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ganhamos visão da totalidade e da própria estrutura global.  

 

 Quanto ao critério que usaremos para segmentar um texto, há grande variedade de 

possibilidades. Existem muitos pontos de vista a partir dos quais se pode proceder à 

análise, e esse tipo de escolha dependerá do próprio texto, visto que um critério pode se 

revelar apropriado em um caso e inadequado em outro. 

 A divisão em parágrafos pode ser usada como ponto de partida, mas não como o 

único ou principal critério de segmentação das partes do texto. É importante lembrar que, 

de acordo com FIORIN (loc.cit.), 

    

Pode até haver coincidência entre uma coisa e outra (parágrafos e partes do texto), 

mas nem sempre. Isso ocorre porque, num texto dado, combinam-se vários planos 

de significação, e a divisão em parágrafos leva em conta ora um ora outro plano de 

organização. 

 

 Um dos possíveis critérios para a segmentação é a divisão temporal. Em textos do 

tipo narrativo, a segmentação temporal é bastante evidente e constitui a própria essência 

da narratividade. No entanto, podemos utilizar esse método também em outros tipos de 

texto, como o argumentativo - concretizado nos mais diversos gêneros textuais -  e 

procurar verificar de que modo as noções de tempo contribuem para a constituição das 

isotopias e, portanto, para a produção de sentidos e para o propósito persuasivo do texto. 

 Com o intuito de analisar as isotopias e relacioná-las à hipótese desta tese, o 

conteúdo do presente trabalho foi organizado do seguinte modo. Primeiramente o capítulo 

“Apresentação e justificativa” mostra de que modo surgiu a hipótese desta tese e como 

esperamos contribuir para o trabalho de interpretação de textos e o estudo de classes de 

palavras no ensino médio. 

 O segundo capítulo, “Objetivos e hipóteses”, detalha a finalidade do trabalho, assim 

como as expectativas em relação à análise dos textos. 

 Na “Fundamentação teórica” são apresentados, em primeiro lugar,  os conceitos 

fundamentais da teoria Semiolínguística mobilizados para a análise. Em seguida, faremos 

uma apresentação dos “Tipos, modos e gêneros textuais”, e, para finalizar o capítulo, 
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apresentamos a pesquisa sobre “Classes de palavras e noção de tempo: da visão 

tradicional à visão discursiva”. 

 Na sequência, o capítulo “Tempo, filosofia e sociologia” procura mostrar visões 

teóricas sobre a noção de tempo, priorizando as considerações dos filósofos Aristóteles e 

São Tomás de Aquino e do sociólogo Norbert Elias sobre o tema. 

 Em seguida, o capítulo “Metodologia” apresenta o método de trabalho, o corpus 

selecionado e as etapas da análise. 

 Já em “Análise do corpus”, desenvolvemos a relação entre alguns elementos 

teóricos e a prática da análise, a análise dos textos selecionados, seguida da análise 

estatística dos dados. 

 Finalmente, no capítulo “Conclusão”, procuramos mostrar de que modo as 

hipóteses levantadas foram confirmadas pela análise dos textos. 
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2 - Objetivos e hipóteses 

 

 O objetivo do presente trabalho é a análise dos demarcadores temporais. Para 

esse propósito, o conceito de isotopia constituirá a fundamentação para a atividade de 

interpretação de textos. 

 

 Consideramos relevante uma pesquisa que tenha como propósito investigar a 

amplitude dos demarcadores temporais para além das classes gramaticais 

tradicionalmente relacionadas à noção de tempo. Assim, pretendemos poder contribuir 

para a elaboração de propostas de interpretação de textos para o contexto de sala de 

aula. 

 

 O objetivo principal, desse modo, é unir o estudo gramatical (especificamente o 

estudo das classes de palavras) ao estudo do texto, buscando salientar as relações 

subjacentes entre classes de palavras e interpretação textual, focalizando as noções de 

tempo. 

 

 Para atingir tal objetivo, trabalharemos com a hipótese de que outras classes de 

palavras (além do verbo e do advérbio) podem veicular noções temporais. Pretendemos, 

dessa forma, propor, por meio do trabalho de interpretação de textos, uma visão mais 

abrangente da questão, considerando itens lexicais de outras classes de palavras como 

produtores de sentidos temporais, quando analisados como elementos componentes das 

isotopias. Com tal ampliação conceitual, esperamos contribuir para um trabalho de 

interpretação de textos que considere os itens lexicais em suas relações de sentido mais 

amplas e, por isso mesmo, mais permeáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3- Fundamentação teórica 

 

 A fundamentação teórica do presente trabalho dividir-se-á em três bases. 

 

 Primeiramente, será apresentada a Teoria Semiolinguística, desenvolvida por 

Patrick Charaudeau, na qual se consideram três instâncias no processo de análise do 

texto: a análise semiótica, linguística e do discurso. 

 

 Em seguida, faremos um levantamento das principais contribuições de Bakhtin e 

Marcuschi em relação ao desenvolvimento dos estudos relativos ao tipo, modo e gênero 

textual para nos deter no tipo de texto argumentativo, em função da seleção do corpus. 

 

 Por fim, será estudada a forma como algumas de nossas gramáticas tradicionais 

consideram as classes do verbo e do advérbio, e como apresentam a noção de tempo. 

 

 

3.1- A Semiolinguística  

 

 

 O termo “semiolinguística” tem origem, segundo CHARAUDEAU (1995 b:98) em 

semio-, de “semiosis”, que se refere ao aspecto dual da relação forma-sentido, presente 

na construção do sentido nos mais variados sistemas semiológicos. O sentido é 

responsabilidade de um sujeito intencional, que tem um projeto de influência social e atua 

em certo quadro de ação.  

 

 Já o termo linguística remete ao aspecto linguajeiro desta forma pertencente às 

línguas naturais, dotada de dupla articulação e de particularidades combinatórias 

específicas (sintagmáticas, paradigmáticas, nos níveis da palavra, da frase e do texto). 

  

 Segundo o autor,  

   

 

A linguagem é própria do homem. (…) É a linguagem que permite ao homem pensar 

e agir. Pois não hã ação sem pensamento, nem pensamento sem linguagem. (…) A 

linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem.  
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Mas esse poder não caiu do céu. São os homens que o constroem, que o amoldam 

através de suas trocas, seus contratos ao longo da história dos  povos. Assim, é 

forçoso considerar que a linguagem é um fenômeno complexo que não se reduz ao 

simples manejo das regras da gramática e das palavras do dicionário, como tendem 

a fazer crer a escola e o senso  comum. (CHARAUDEAU, 2008: 7) 

 

 

 Portanto à Teoria Semiolinguística interessa analisar a linguagem em suas 

dimensões mais variadas e complementares. Por isso servirá como base teórica para os 

propósitos deste trabalho. 

 

 Por entender que o texto se insere num contexto que abarca várias dimensões, e 

não unicamente a dimensão linguística propriamente dita, a fundamentação teórica terá 

como referencial a análise semiolinguística do discurso. 

 

 

3.1.1 – O conceito da teoria 

 

 

 A análise semiolinguística do discurso abrange elementos semióticos, linguísticos e 

discursivos. 

 

1) Análise semiótica: considera, além do aspecto semântico das formas linguísticas, o 

valor semiótico da informação, tanto do ponto de vista do significado stricto sensu, quanto  

de fatores extralinguísticos relativos aos sujeitos comunicantes, à situação comunicativa 

em si, ao momento histórico, gênero do discurso, dentre outros. 

 

2) Análise linguística: considera que o trabalho de interpretação de textos tem início na 

decodificação dos signos verbais; 

 

3) Análise discursiva: considera os textos preexistentes, que formam o contexto discursivo 

no qual se insere determinado texto a ser estudado. 

 

 Portanto, proceder à análise textual será considerar os inúmeros aspectos 

constitutivos da multiplicidade de elementos que compõem os sentidos de um texto. 
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 Charaudeau (op.. cit.: 27-28)  postula quatro princípios para essa análise.  

 

1) O sistema da língua: elementos linguísticos explícitos no texto; 

 

2) O próprio texto: produto concreto elaborado a partir da seleção de categorias da língua 

e dos modos de organização do discurso numa dada situação comunicativa; 

 

3) A situação comunicativa: circunstâncias em que estão envolvidos emissor e receptor do 

texto, conhecimentos partilhados, intertextualidade, polifonia, etc; 

 

4) Os modos de organização do discurso: estruturação do texto para atingir determinado 

objetivo comunicativo específico. 

 

 É interessante observar que  

 

A proposta de Charaudeau, em meio à trama de teorias que surgiram ao longo do 

século XX preocupadas com o conhecimento dos mecanismos da linguagem, situa-

se a meio caminho entre as abordagens linguísticas stricto sensu (limitadas ao 

estudo da fonologia, da morfossintaxe e, quando muito, de uma semântica da 

langue) e as excessivamente abertas ao extralinguístico, como a de Pêcheux, por 

exemplo, que se acabam confundindo com as próprias ciências humanas e pouco  

têm de estudo da linguagem. (OLIVEIRA, 2003: 23) 

 

 

3.1.2 – O contrato de comunicação 

 

 

 Para que um ato de comunicação seja aceito como válido em termos dos sentidos 

que comunica, é preciso que haja um contrato de comunicação. É esse o ponto de partida 

para que exista um mínimo de compreensão entre os parceiros de um ato de linguagem, 

que poderão, então, interagir e buscar a construção do sentido, objetivo de todo ato de 

comunicação.  
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A noção de “contrato” se justifica visto que em tal processo há 

 

(…) a existência de dois sujeitos em relação de intersubjetividade, a existência de 

convenções, de normas e de acordos que regulamentam as trocas linguageiras, a 

existência de saberes comuns que permitem que se estabeleça uma 

intercompreensão, todo em uma certa situação de comunicação. (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2004: 131). 

 

 

 Para Charaudeau, o conceito de contrato de comunicação é central, pois 

representa “o conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação.”  

(op.cit:132). 

 

 Tal conceito abrange os seguintes princípios: 

 

1) Identidade: faz com que os sujeitos de uma troca linguageira se reconheçam como tais; 

2) Finalidade: os sujeitos reconhecem o objetivo do ato no qual estão envolvidos; 

3) Propósito: os parceiros compreendem o tema do ato de comunicação; 

4) Circunstâncias: são consideradas pelos sujeitos as limitações materiais que 

determinam tal ato. (loc.cit) 

 

 Podemos, então, dizer que um ato de linguagem parte da intencionalidade dos 

sujeitos falantes e depende da identidade desses parceiros. Esse ato tem como objetivo 

uma influência e traz consigo uma proposição sobre o mundo, e se dá em uma situação 

específica de tempo e espaço. 

 

 Determinado contrato de comunicação pressupõe determinada situação 

comunicativa e, nessas circunstâncias, haverá liberdades e restrições relativas à língua 

em si (morfossintaxe, ortografia, vocabulário etc) e ao comportamento linguístico (a quem 

se dirigir, como e quando fazê-lo etc). 

 

 Essas coerções, portanto, determinam os atos de linguagem no que concerne 

àquilo que se diz e como se diz, pois o comportamento linguístico dos indivíduos obedece 

a certas “imposições”. Há espécies de “regras” que determinam quem diz algo a quem, o 

que e por que diz, empregando determinada variedade linguística, etc.  
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 Podemos concluir, então nas palavras de OLIVEIRA (2003: 40), que o contrato de 

comunicação é  

  

  

 

 

 

3.1.3 - O ato de linguagem 

 

 Segundo a teoria semiolinguística, o ato de linguagem é definido como um evento 

de produção e interpretação, por isso está estritamente relacionado à atuação dos 

sujeitos envolvidos. Sua significação depende das expectativas e saberes próprios dos 

sujeitos, o que configura cada ato de linguagem como particular. Nesse sentido, 

CHARAUDEAU (2008: 33) afirma que o signo linguístico não tem autonomia em termos 

de sentido. Ele ganha significação em cada ato de linguagem específico, de acordo com 

as expectativas particulares dos sujeitos participantes. 

 

 Essa especificidade de cada ato de linguagem se explica pelo fato de que os 

sujeitos interpretantes criam hipóteses para todos as circunstâncias linguageiras. "Assim, 

para o sujeito interpretante, interpretar é criar hipóteses sobre (i) o saber do sujeito 

enunciador; (ii) sobre seus pontos de vista em relação aos seus enunciados; (iii) e 

também seus pontos de vista em relação ao seu sujeito destinatário, lembrando que toda 

interpretação é uma suposição de intenção." (op. cit.:31). 

 

 A particularidade dos atos de linguagem deriva, portanto, da singularidade dos 

sujeitos envolvidos e das circunstâncias específicas de cada ato. Assim o ato de 

linguagem não reflete uma relação de comunicação simples, na qual um emissor envia 

uma mensagem que será decodificada por um receptor. Partindo-se do princípio de que 

os sentidos são construídos no ato de linguagem, e de que receptor é um coautor desses 

atos, as noções de emissor, receptor e decodificação tornam-se insuficientes para 

abranger a multiplicidade e a singularidade de cada ato de linguagem em si. Por tal 

motivo torna-se necessário analisar os papéis dos protagonistas da linguagem. 

 

 Nesse sentido, Charaudeau considera que ocorre um "encontro dialético" 

(op.cit.:44), constituído por dois processos. 

um ritual sociodiscursivo constituído pelo conjunto das restrições e liberdades 

resultantes das condições de produção e de interpretação do ato de linguagem, as 

quais codificam tais práticas, deixando ao Eu-comunicante uma margem de 

manobra, dentro da qual este elabora seu projeto de comunicação. 
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1- processo de Produção, em que existe um EU que se dirige a um TU; 

2- processo de Interpretação, em que um TU'- interpretante elabora uma imagem EU' do 

locutor. 

 

 O "EU dirige-se a um TU-destinatário que o EU acredita (deseja) ser adequado ao 

seu propósito linguageiro (...). No entanto, ao descobrir que o TU-interpretante (TU') não 

corresponde ao que havia imaginado (fabricado) , acaba por descobrir-se como um outro 

EU (EU'), sujeito falante suposto (fabricado) pelo TU-interpretante (TU')”. (loc. cit.). 

 

 

3.1.4 -  Sujeitos do ato de linguagem 

 

 

 Os sujeitos do ato de linguagem desempenham papeis  linguageiros com um 

propósito determinado. Eles estabelecem um contrato ao qual, como vimos, Charaudeau 

chama de contrato de comunicação e se estruturam em dois níveis. Nessa perspectiva, o 

ato de linguagem é um ato interrenunciativo que envolve dois parceiros e dois 

protagonistas, (dois “eus” e dois ”tus”) que atuam em dois circuitos, um externo; outro 

interno. 

 

 Circuito externo é composto por um EUc (EU-comunicante) e um TUi interpretante, 

ambos pessoas reais, seres do Fazer e parceiros do ato de comunicação. 

  

 O EUc é quem efetivamente fala ou escreve. O TUi, por sua vez, é quem ouve ou 

lê aquilo que o o EUc intentou comunicar. 

  

 No caso do circuito interno, há um EUe (EU-enunciador) e um TUd (TU-

destinatário), protagonistas do ato de comunicação. Nesse caso, não se trata de pessoas 

reais, mas de entidades do discurso. São, por isso, seres do Dizer. O EUc constrói uma 

imagem do TUd, uma  hipótese a partir da qual ele cria a imagem daquele a quem irá se 

dirigir. O EUc igualmente constrói a imagem que pretende veicular sobre si mesmo, 

construindo, desse modo, o EUe. O TUi, por sua vez, também cria uma imagem do EUe.  

 

 Para que haja sucesso na comunicação, é necessário que o TUd e o TUi 

correspondam, ou seja, é fundamental que a imagem feita do interlocutor pelo EUc e a 
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pessoa do interlocutor coincidam. Além disso, é essencial também que a expectativa do 

TUi em relação ao EUe corresponda à imagem do EUe criada pelo EUc. 

 

 Já o TUd é fruto de uma concepção do EUc  e representa aquele que seria um 

destinatário idealizado, que em tudo correspondesse às expectativas do EUc. O Tud, 

portanto, seria uma espécie de criação cerceada e controlada pelo EUc, que, desse 

modo, teria a capacidade de "prever" os sentidos ativados pelo TUd num ato de 

linguagem. 

 

 No entanto, esse tipo de controle não é possível, exatamente porque o sujeito 

destinatário é, principalmente, um sujeito interpretante. Por isso, ele também constrói os 

sentidos, o que o coloca de fora da esfera de desejo de controle do EU. Esse TU 

interpretante (TUi) mantém com o EU uma relação de opacidade, enquanto o TUd 

mantém uma relação de transparência (op. cit.: 46), visto que este último encontra-se 

circunscrito ao ato de enunciação produzido pelo EU. Ambos, TUd e TUi estão sempre 

presentes no ato de linguagem, seja de forma explícita ou implícita. 

 

 Ao interpretar um ato de linguagem, o Tui constrói uma imagem do EU (chamada 

EUe) diferente do que o EU acredita ser. Charaudeau chama esse processo de 

"desdobramento do lugar do EU" (op. cit.: 47), em que há um sujeito enunciador (EUe), e 

um sujeito comunicante (EUc). 

 

 EUe é uma construção do TUi, é "uma imagem de enunciador construída pelo TUi 

como hipótese (processo de intenção) de como é a intencionalidade do EUc realizada no 

ato de produção." (op. cit.:48). O EUe está sempre presente no ato de linguagem como 

ser de fala e tem um estatuto apenas linguageiro, visto que existe somente no ato de 

produção-interpretação. 

 

 

 Segundo CHARAUDEAU (loc.cit),  

    

O EUc é, como o TUi, um sujeito agente que se institui  como locutor e articulador 

de fala, por nós denominado sujeito comunicante. Ele é o iniciador do processo de 

produção, processo construído em função das Circunstâncias de Discurso que o 

ligam ao TU e que constituem sua intencionalidade. Dessa forma, o EUc é a 
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testemunha de um determinado real, mas de um real pertencente ao seu universo 

de discurso. 

 

 

 Sintetizando as ideias apresentadas, CHARAUDEAU (op.cit.: 52) postula que 

     

 

O ato de linguagem não pode se considerado somente como um ato de 

comunicação: tal ato não é apenas o resultado de uma única intenção do emissor e 

não é o resultado de um duplo processo simétrico entre Emissor e Receptor. Todo 

ato de linguagem resulta de um jogo entre o implícito e o explícito e, por isso: (ii) vai 

nascer de circunstância de discurso específicas; (ii) vai se realizar no ponto de 

encontro dos processos de produção e de interpretação; (iii) será encenado por 

duas entidades, desdobradas em sujeito de fala e sujeito agente. 

 

  

 O ATO DE LINGUAGEM e os SUJEITOS serão, pois, representados pelo seguinte 

esquema:  

 

 

Fonte: Charaudeau (2005: 52) 
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 Em função de tal configuração, o ato de linguagem compreende dois circuitos de 

produção de saber. O primeiro seria o circuito da fala configurada (espaço interno) no qual 

estão os seres de fala, funcionando como imagem de sujeito enunciador (EUe) e de 

sujeito destinatário (TUd), relacionados às questões linguageiras e às práticas sociais.  

 

 Já no circuito externo à fala configurada (espaço externo), estão os seres agentes 

que representam a imagem de sujeito comunicante (EUc) e de sujeito interpretante (TUi), 

de acordo com um conhecimento ligado ao “real” (psicossocial) que atua sobre tais 

sujeitos. 

 

 Há uma dupla representação no mundo falado por esses sujeitos em decorrência 

da esfera em que estejam. Se estiverem num mundo considerado no circuito de fala, 

teremos uma representação discursiva. Caso estejam no circuito externo, teremos então 

uma representação da situação de comunicação.  

  

Podemos resumir a configuração dos circuitos do seguinte modo: 

 

1) Circuito externo: EUc, TUi; lugar do Fazer; sujeitos psicossociais; seres de ação, 

parceiros. 

 

2) Circuito interno: EUe, TUd; lugar do Dizer; sujeitos da palavra, do discurso; seres da 

fala; protagonistas. 

 

3.1.5 – O processo de semiotização do mundo 

 

 Os sujeitos do ato de comunicação estão envolvidos num jogo de troca 

comunicativa que é o processo de construção de sentido. Para Charaudeau, esse 

processo se chama semiotização do mundo, e se realiza em dois momentos, assim 

definidos pelo autor. 

 

    

O primeiro, o processo de transformação, que, partindo de um 'mundo a significar', o 

transforma em 'mundo significado' sob a ação de um sujeito falante. O segundo, o 

processo de transação, que faz deste 'mundo significado' um objeto de troca com um 

outro sujeito que desempenha o papel de destinatário deste objeto." 

(CHARAUDEAU, 2005: 14). 
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 O processo de transformação compõe-se de quatro operações: identificação, 

qualificação, ação e causação. 

 

1) Identificação: O sujeito apreende os seres do mundo, conceitua-os e os transforma em 

identidades nominais para, assim, poder falar sobre eles; 

 

2) Qualificação: Os seres do mundo são transformados em identidades descritivas em 

decorrência de uma operação que os qualifica em função de suas especificidades; 

 

3) Ação: Os seres do mundo são transformados em identidades narrativas, pois é 

necessário descrever as ações  nas quais se envolvem; 

 

4) Causação: Os seres agem ou sofrem ações determinados por diversas causas, 

portanto, é preciso explicitar essas relações de causalidade para entender a sucessão de 

fatos do mundo. 

 

 No processo de transação, há também quatro princípios: alteridade, pertinência, 

influência e regulação. 

 

1) Alteridade: Como o ato de linguagem é uma troca, os parceiros devem reconhecer-se 

simultaneamente como semelhantes e diferentes. A semelhança se dá porque deve haver 

em comum universos de referência, que são os saberes partilhados, e as finalidades, que 

são as motivações comuns. A diferença acontece porque o outro só pode ser percebido 

naquilo que apresenta de diferente. É aí que se dá a percepção dos papeis a serem 

desempenhados: o de sujeito comunicante e o de sujeito interpretante. Esse vem a ser o 

princípio do aspecto contratual do ato de comunicação visto que depende da identificação 

e da legitimação recíprocas dos parceiros da comunicação; 

 

2) Princípio de pertinência: exige que os atos de linguagem sejam apropriados ao 

contexto e à finalidade a que se destinam. Desse modo, os parceiros precisam 

reconhecer os universos de referência que fazem parte da transação linguageira; 

 

3) Princípio de influência: Ao produzir um ato de linguagem, o sujeito tem consciência de 

que procura atingir seu parceiro para que ele parta para a ação, para influenciá-lo do 
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ponto de vista emocional ou ainda racional; 

4) Princípio de regulação: os sujeitos do ato de comunicação procuram regular o jogo de 

troca linguageira por meio de diversas estratégias já que o interlocutor do ato pode decidir 

ele mesmo exercer influência sobre o sujeito comunicante (chamada contra-influência). 

  

 Ainda que constituídos por princípios diferentes, os dois processos se realizam em 

conjunto. Essa dependência "equivale a marcar uma mudança de orientação nos estudos 

sobre a linguagem, buscando-se conhecer o sentido comunicativo (seu valor semântico-

discursivo) dos fatos de linguagem" (op. cit.: 16). 

  

3.1.6 – Sentidos de língua e de discurso/ compreensão e interpretação 

 

 Faz parte do processo de semiotização do mundo a investigação sobre os 

conceitos ligados ao sentido: existe o sentido em si mesmo, ou seria dependente das 

condições de produção? 

 

 CHARAUDEAU (1995a: 9) defende que um texto é portador de sentido, mesmo 

considerado à parte das condições de produção. No entanto, é um sentido aberto e 

transparente. 

  

 Já o texto considerado sob certas circunstâncias apresenta sentidos organizados e 

filtrados pelo projeto de fala do sujeito que o produziu. 

 

 Quanto aos sujeitos do ato de comunicação, algumas operações que devem ser 

feitas para a construção do sentido. 

 

 A primeira delas diz respeito à apreensão do sentido das palavras e suas regras de 

combinação. Trata-se de um movimento centrípeto de estruturação do sentido. 

 

 Segundo CHARAUDEAU (loc.cit: 12), “mobilizando os sentidos das palavras, o 

sujeito comunicante constrói um sentido que podemos chamar literal ou explícito, um 

sentido de língua que se apreende segundo critérios de coesão.”  (tradução livre da 

autora)1 

                                                 
1
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 A segunda operação executada pelo sujeito comunicante consiste em passar do 

sentido de língua para o sentido de discurso, construindo um sentido que reflita sua 

intencionalidade. Nas palavras de CHARAUDEAU (loc.cit) 

    

Para fazê-lo, ele (o sujeito) deve seguir um processo semântico-cognitivo que 

consiste, dentro de um movimento centrífugo de estruturação do sentido, de 

relacionar as palavras e sequências portadoras de sentido de língua às outras 

palavras e sequências que estão registradas na memória do sujeito. Trata-se de um 

processo de ordem inferencial que produz a modificação de sentido (de ordem 

metonímica ou metafórica), construindo os “topoi” (O.Ducrot) ou “estereótipos” 

(H.Putnam). Dessa forma, dedicando-se a essa atividade, comumente chamada 

intertextual ou interdiscursiva, o sujeito comunicante constrói um sentido que 

podemos chamar indireto ou implícito, um sentido de discurso que se apreende 

segundo critérios de coerência.  (tradução livre da autora)
2 

 

 Em relação ao sujeito interpretante, há duas operações a serem feitas: a 

compreensão e a interpretação. 

  

 O sujeito interpretante deve reconhecer os sentidos das palavras dentro de um 

referencial linguístico, bem como reconhecer as instruções de sentido mais prováveis, ou 

cálculo de probabilidades. A coesão textual deverá permitir ao sujeito executar as 

operações de identificação, qualificação, etc, que determinaram a construção do sentido 

de língua por parte do sujeito comunicante. Portanto o processo de compreensão 

relaciona-se ao sentido de língua. 

 

 Por outro lado, a interpretação depende de um processo em que o sujeito 

interpretante faz inferências, levando em consideração elementos situacionais. Está, 

desse modo, ligado ao sentido de discurso. 

 

 2
 

                                                                                                                                                                  
  “(Ainsi), em mobilisant le sens des mots le sujet communicat construit um sens que lón pourra 

appeler littéral ou explicite, un sens de langue qui se mesure selon des critères de cohesion.” 

2
     “Pour ce faire, il doit suivre un processus sémantico-cognitif qui consiste, dans un mouvement 

centrifuge de struturation du sens, à mettre em relation les mots et séquences porteuses de sens de langue 

avec d'autres mots et séquences qui se trouvent enregistrés dans la mémoire expériencielle du sujet. Il s'agit 

là d'un processus d'ordre inférentiel qui produit des glissements de sens (d'ordre métonimique ou 

métaphorique) construisant des “topoi” (O.Ducrot) ou des “stéréotypes” (H. Putnsm). Ainsi, em se livrant à 
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“Dito de outra forma: se o ato de compreensão se limita ao reconhecimento do sentido de 

língua, o ato de interpretação consiste em relacionar esse sentido de língua às condições 

que presidem à finalização pragmática do ato de comunicação.” (op.cit.: 14), (tradução 

livre da autora)3
 

 

 

3.1.7 – Categorias de língua e de discurso 

 

 Uma das bases da Semiolinguística de Charaudeau é a relação indissociável entre 

língua e discurso. A língua fornece os meios materiais por meio dos quais o discurso se 

constitui e se põe em ação, isto é, passa a fazer parte das trocas comunicativas entre os 

sujeitos. 

 

 Tal relação fica clara no quadro a seguir: um sujeito EU se dirige a um receptor TU, 

enviando-lhe uma mensagem sobre o Mundo (aquilo de que se fala). EU (que se  

transforma em TU) e TU (que se transforma em EU) estão  inseridos numa Situação (que  

implica uma finalidade específica de comunicação). Por sua vez, essa mensagem se 

forma a partir de dois Meios: o linguístico e o discursivo. 

 

 Essas noções serão fundamentais no presente trabalho, na medida em que 

buscaremos estudar o funcionamento discursivo da noção de tempo. 

Por isso, nosso foco será o discurso, a troca, a dinamicidade das situações de 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
cette activité, souvent appelée intertextuelle ou interdiscursive, le sujet communiquant construit un sens que 

l'on pourra appeler indirect ou implicitte, un sens du discours qui se mesure selon des critères de 

cohérence.”    

3
 “Autrement dit, si l'acte de compréhension se limite à reconnaître du sens de langue, l'acte 

d'interprétation consiste à mettre ce sens de langue em relation avec les conditions qui président à la 

finalization pragmatique de l'acte de communication.” 
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Situações de comunicação 

 

 

 

Fonte: Charaudeau (2007 - 1) 

  

 Charaudeau estabelece também uma relação entre categorias de língua e 

categorias de discurso. 

 

 As categorias de língua são constituídas por classes de palavras, construções 

sintáticas, modalizadores e categorias gramaticais. Estabelecem coesão, estruturam-se 

linearmente e apresentam a correlação forma/sentido. 

 

 As categorias de discurso, por seu turno, apoiam-se nas categorias de língua, mas 

vão além da relação forma/sentido, pois correspondem ao nível da coerência, de uma 

cadeia de sentido não-linear, que inclui uma diversidade de relações possível apenas no 
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discurso. 

  

 Essas categorias estão detalhadas no quadro abaixo, elaborado por Charaudeau. 

 

Fonte: Charaudeau (2007 - 2) 

  

  De acordo com essa proposta, as noções de tempo, contidas nos “advérbios, 

indicadores de tempo”,  “tempos e aspectos dos verbos”, têm a propriedade de “situar” e 

estão diretamente ligados ao modo narrativo. 
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3.1.8 - As competências comunicativas 

 

 

 O conceito de competência linguística não abarca situações discursivas, de uso da 

língua em diversas circunstâncias. Em oposição a tal conceituação estritamente 

linguística, Charaudeau propõe o conceito de competência comunicativa, mais amplo e 

detalhado.  

  

 Há quatro tipos de competências comunicativas, cada qual relacionada a um 

material específico. 

 

1) Competência situacional (envolve identidade, finalidade e circunstâncias materiais): 

“exige de todo sujeito que comunica a aptidão para construir seu discurso em função da 

identidade dos parceiros da troca, da finalidade da troca, do propósito em jogo e das 

circunstâncias materiais da troca.” (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2004: 102). 

  

 A identidade dos parceiros especifica o status e o papel social dos sujeitos do ato 

de comunicação nas mais diversas relações de poder. É justamente a identidade do 

sujeito que fala o fator determinante para seu direito à palavra. 

 

 A finalidade do ato de comunicação concerne aos objetivos discursivos (prescrição, 

solicitação, informação, incitação, instrução, demonstração). 

 

 O propósito está ligado ao princípio da pertinência já que todo ato de linguagem 

trata de um tema (por mais geral que seja). Assim, o propósito diz respeito àquilo sobre o 

que se fala, aos temas (gerais ou particulares). 

 

 Já as circunstâncias materiais correspondem a variantes específicas dentro de uma 

situação global de comunicação. É o que determina as situações de intercâmbio oral 

(interlocutivas) ou escritas (monolocutivas). 

 

2) Competência semântica: diz respeito à aptidão com a qual o sujeito ordena seus 

saberes (que constituem suas referências). Charaudeau defende a tese de que o ser 
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humano possui um duplo saber no que tange à categorização do mundo.  

  

 Os saberes de conhecimento “são aqueles que procedem de uma representação 

racionalizada da existência dos seres e dos fenômenos sensíveis do mundo.” 

(CHARAUDEAU: 2006b, 43). É o que busca apreender o mundo como algo inteligível e, 

para tanto, faz uso de diversas formas de estruturação do saber, inclusive a construção de 

taxionomias. Tal saber é empírico e se constrói com o auxílio de instrumentos intelectuais, 

tais como o discurso, o raciocínio, os cálculos, etc. 

 

 Os saberes de crenças, por sua vez, “resultam da atividade humana quando esta 

se aplica a comentar o mundo, isto é, fazer com que o mundo não mais exista por si 

mesmo, mas sim através do olhar subjetivo que o sujeito lança sobre ele.” (op.cit.:45). 

Neste caso, trata-se dos processos de avaliação e apreciação do mundo e representam 

importante papel na relação discursiva, pois “quando essas crenças se inscrevem numa 

enunciação informativa, servem para fazer com que o outro compartilhe os julgamentos 

sobre o mundo, criando assim uma relação de cumplicidade.” (op.cit.:46). 

  

3) Competência discursiva: “exige de todo sujeito a aptidão para manipular-reconhecer os 

procedimentos de encenação discursiva que farão eco às coerções situacionais e os 

saberes de conhecimento e de crença supostamente partilhados que testemunham um 

certo posicionamento.”(loc.cit). CHARAUDEAU (2001: 15) especifica três tipos de 

competências discursivas: enunciativa, enunciatória e semântica. 

 

 As estratégias enunciativas são resultado das atitudes enunciativas que o sujeito 

falante constrói em função da imagem que atribui a si mesmo e que pretende transmitir, 

bem como da imagem que intenta atribuir ao outro. São os elementos de identificação e 

inter-relação em dada situação de comunicação. O sucesso dessas estratégias depende 

do jogo de modalização do discurso e da construção dos papéis enunciativos dos sujeitos. 

 

 As estratégias enunciatórias estão ligadas aos modos de organização do discurso.  

 

 Para Charaudeau (op. cit.: 15-16), o modo descritivo nomeia e qualifica os seres do 

mundo. Pode ainda descrever as ações do mundo em função dos objetivos dos actantes 

das ações. Assim, o modo argumentativo concerne às relações de causalidade que 

explicam acontecimentos. 
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Por fim, as estratégias semânticas correspondem ao conhecimento supostamente 

partilhado, pressuposto fundamental para que os protagonistas possam se compreender. 

 

 Esse conhecimento partilhado pode se dar por discernimento, fruto de percepções 

e definições objetivas; ou ainda por crenças, ligadas ao sistema de valores, aos juízos e 

opiniões coletivas de determinado grupo social. 

 

4) Competência linguística: “exige de todo sujeito que comunica a aptidão para manipular-

reconhecer as formas dos signos, suas regras de combinação e seu sentido.” 

(CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2004: 102). 

 

 Segundo CHARAUDEAU (2001: 17), “nesse nível, precisamente, se constrói o 

texto, caso se entenda por texto o resultado de um ato de linguagem produzido por 

determinado sujeito dentro de determinada situação de intercâmbio social, possuindo uma 

forma peculiar.” (loc.cit), (tradução livre da autora).4 

 

 Para que se efetive, a competência linguística inclui três tipos de saberes. 

 

1) Um saber-fazer em termos de composição do texto em sua relação com os elementos 

extratextuais (a organização das diversas partes do texto e suas relações entre si, como 

anáforas, etc); 

 

2) Um saber-fazer ligado à construção gramatical, ou seja, o uso adequado dos tipos de 

construções sintáticas, uso de conectores, sistema pronominal, etc; 

  

3) Um saber-fazer relativo ao emprego adequado de palavras do léxico, considerando-se 

o valor transmitido por elas. “Trata-se, portanto, de uma competência específica, que 

consiste em saber reconhecer e usar as palavras em função de seu valor de identificação 

                                                 
4
 “En este nivel, precisamente, se construye el texto, si se entiende por texto el resultado de un acto 

de lenguage producido por um sujeto dado dentro de uma situación de intercambio social dada y poseyendo 

uma forma peculiar.”  
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e sua força portadora de verdade.” (loc.cit), (tradução livre da autora).5 

 

3.2 -Tipos, modos e gêneros textuais 

 

 O conceito de gênero textual vem sendo largamente utilizado nas mais diversas 

áreas de pesquisa. Para compreender tal conceito, precisamos remontar à contribuição 

de Platão e Aristóteles sobre o tema. 

 

 

3.2.1 - A literatura sobre o assunto: Platão e Aristóteles  

 

 A ideia de gênero esteve, até pouco tempo, atrelada ao estudo da retórica e dos 

gêneros literários. 

 

 Para Platão, a classificação dos gêneros dependia do juízo de valor observado em 

cada obra analisada. Assim, a epopeia e a tragédia pertenciam ao gênero sério, enquanto 

a comédia e a sátira incluíam-se no gênero burlesco.  

 

 Em sua obra A República, Platão elabora uma taxionomia fundamentada na 

relação entre realidade e representação. A tragédia e a comédia pertencem ao gênero 

mimético, a poesia lírica pertence ao gênero narrativo ou expositivo, e a epopeia pertence 

ao gênero misto. 

 

  Já Aristóteles (1973) estabelece uma teoria sistematizada sobre os gêneros, que 

perdura até o século XX. De acordo com essa visão, os gêneros estão intimamente 

relacionados à natureza do discurso, que pode ser constituído por três elementos 

referentes ao emissor: a) aquele que fala; b) aquilo sobre o que se fala; c) aquele a quem 

se fala. Ainda segundo o filósofo grego, há, no discurso três tipos de ouvintes: a) o que 

age como espectador e olha o presente; b) o que age como uma assembleia e olha o 

futuro; c) o que age como juiz e julga sobre acontecimentos passados. 

 

 Esses julgamentos estão associados, segundo o autor, a três gêneros de discurso 

                                                 
5
 “Se trata, por tanto, de uma competencia específica que consiste em saber reconocer y usar las 

palabras em función de su valor de identificación y su fuerza portadora de verdad.” 
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retórico: a) discurso demonstrativo (epidídico), que se situa no presente para elogiar ou 

censurar; b) discurso deliberativo, que existe para aconselhar/desaconselhar e, por ser 

essencialmente persuasivo, está voltado para o futuro; c) discurso judiciário, que analisa o 

passado para acusar ou defender 

 

  

Essa visão aristotélica foi amplamente difundida na Idade Média e serviu como 

base para a retórica. 

 

 O filósofo também desenvolveu estudos sobre os gêneros literários: a epopeia, a 

tragédia e a comédia. 

  

 Na avaliação de MACHADO (2005: 152),  

 

Ainda que o estudo dos gêneros tenha se constituído no campo da Poética e da 

Retórica, tal como foram formuladas por Aristóteles, foi na literatura que o rigor da 

classificação aristotélica se consagrou. Prova disso é o fato de a teoria dos gêneros 

ter se tornado a base dos estudos literários desenvolvidos no interior da cultura 

letrada. O estatuto dos gêneros literários se consolidou e nada teria abalado seus 

domínios se o imperativo típico da época de Aristóteles tivesse se perpetuado, quer 

dizer, se não houvesse surgido a prosa comunicativa. De modo geral, a emergência 

da prosa passou a reivindicar outros parâmetros de análise das formas interativas 

que se realizam pelo discurso.” 

 

 

É o que veremos a seguir, em relação às propostas de Bakhtin. 

 

 

3.2.2 - Os gêneros e tipos textuais; a contribuição de Bakhtin 

 

 

 Os estudos linguísticos das últimas décadas têm procurado investigar os 

fenômenos comunicacionais no nível sóciointerativo do discurso. 

 

 Sabemos hoje que nossa comunicação verbal se estrutura, necessariamente, por 

meio de textos pertencentes a gêneros. 
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 Nas palavras de Bakhtin (BAKHTIN, 2000: 279), “Todas as esferas da atividade 

humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da 

língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 

variados como as próprias esferas da atividade humana.” (…). 

É justamente o fato de priorizar a interação que leva a uma mudança extremamente 

significativa na visão acerca do conceito de gêneros. 

 

 Se na Antiguidade Platão e Aristóteles classificavam os gêneros segundo sua 

espécie no contexto da poética e da retórica, Bakhtin reformula radicalmente essa visão 

ao considerar os textos em prosa, produzidos na interação social. 

 

     

A partir dos estudos de Bakhtin foi possível mudar a rota dos estudos sobre os 

gêneros: além das formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de um exame 

circunstanciado não apenas da retórica, mas, sobretudo, das práticas prosaicas que 

diferentes usos da linguagem fazem do discurso,  oferecendo-o como manifestação 

de pluralidade. Este é o núcleo conceitual a partir do qual as formulações sobre os 

gêneros discursivos distanciam-se do universo teórico da teoria clássica criando um 

lugar para manifestações discursivas da heteroglossia, isto é, das diversas 

codificações não restritas à palavra.” (MACHADO, 2005, 152). 

 

 

 Bakhtin introduz em seus estudos o conceito de dialogismo, que pode ser definido 

como a relação (diálogo) que dado texto mantém com textos produzidos antes dele e que 

poderá vir a estabelecer com textos produzidos posteriormente. 

 

 Tal conceito é fundamental para a mudança de foco que os estudos de Bakhtin 

representam. Analisando o fenômeno do dialogismo, o autor prioriza os acontecimentos 

do mundo discursivo que haviam ficado de fora da retórica e da poética. Nesse mundo 

discursivo, dá-se o enfoque na prosa, em suas mais diversas realizações discursivas. 

Trata-se de mudança consideravelmente expressiva já que  

     

Enquanto o descritivismo das ações grandiosas imprimiu grandiloquência retórica 

aos gêneros poéticos clássicos, as formas discursivas  da comunicação interativa 

em suas combinações favorecem o avanço da  cultura prosaica de valorização das 

ações cotidianas dos homens comuns e de suas enunciações ordinárias. Mais do 
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que reverter o quadro tipológico das criações estéticas, o dialogismo, ao valorizar o 

estudo dos gêneros, descobriu um excelente recurso para “radiografar” o hibridismo, 

a heteroglossia e a pluralidade de sistemas de signos na cultura.” (op.cit.: 153). 

 

  

 

Bakhtin observa que os gêneros poéticos são caracterizados por certa fixidez, certa 

hierarquia e até certo purismo. As formas da prosa, por outro lado, se mostram 

pluriestilísticas, ou seja, resultam do encontro de uma variedade discursiva bastante 

significativa. A prosa se concretiza na interação porque é, essencialmente, discurso.  

 

 O conceito de discurso é essencial para se entender a importância das propostas 

de Bakhtin. Na definição de AZEREDO (2004: 34-35), 

 

     

A prática da comunicação oral ou escrita constitui o que chamamos de discurso 

(substantivo derivado do verbo discorrer, que significa “desenvolver um assunto por 

meio de palavras”). O discurso é necessariamente um acontecimento protagonizado 

por um enunciador e um ou mais destinatários numa dada situação, que inclui o 

momento histórico e o espaço social. Através do discurso as pessoas produzem 

textos, que podem tomar a forma tanto de frases unitárias (“Ai!”. “Alô!”, “Epa!”, 

“Pare!”, “Sensacional!”), quanto de uma sequência de palavras integradas em um 

todo dotado de sentido (uma fábula, um poema, uma reportagem, etc). (grifos do 

autor). 

 

 

  Assim, como resultado das diferentes formas de interação discursiva, surgem os 

gêneros híbridos. Esse processo de prosificação da cultura, por sua vez, mostra-se “um 

processo altamente transgressor, de desestabilização de uma ordem cultural que parecia 

inabalável. Trata-se da instauração de um campo de luta, da arena discursiva onde é 

possível se discutirem ideias e se construírem pontos de vista sobre o mundo, inclusive, 

com códigos culturais emergentes.” (AZEREDO, 2005: 154) 

 

 

 Para Bakhtin, 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 
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virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa  atividade comporta 

um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 

medida que a própria esfera se  desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 2000: 

279). 

 

  

 É preciso, ainda, considerar, em função da variedade de gêneros, a distinção feita 

pelo autor entre o gênero de discurso primário (simples) e o gênero de discurso 

secundário (complexo). 

 

 Os gêneros primários referem-se à comunicação cotidiana, as manifestações 

discursivas espontâneas. 

 

 Já os gêneros secundários, tais como “o romance, o teatro, o discurso científico, o 

discurso ideológico, etc. - aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, 

mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, científica, 

sociopolítica.” (op.cit.: 281). 

 

 Os gêneros secundários absorvem os elementos do primário, muitas vezes, 

combinando e transformando-os. 

 

 Outra contribuição fundamental do autor diz respeito aos conceitos de conteúdo 

temático, estilo e construção composicional. 

 

 Bakhtin afirma que o uso da língua se concretiza nos enunciados, tanto orais , 

quanto escritos. Tais enunciados são singulares, únicos, e têm origem em inúmeras 

esferas da atividade humana. 

 

 Para o autor,  

 

(o enunciado) “reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais -, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional.” (op.cit.: 

279). 
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 É desse modo que o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional 

representam elementos constitutivos em cada enunciado e trazem em si a marca de dada 

esfera de comunicação. Essas esferas, por sua vez, elaboram “seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso.” (loc.cit.). 

 

  

Portanto, Bakhtin defende que uma relativa estabilidade dos enunciado produzidos 

garante-lhes uma determinada configuração, à qual denomina gêneros do discurso. É 

interessante observar que a base para tal classificação se dá em decorrência do uso 

efetivo que os falantes fazem do material linguístico à sua disposição. Assim, não se trata 

de uma taxionomia a priori, mas de uma classificação que leva em conta a diversidade 

dos usos e enunciados. 

 

 Na Antiguidade, Platão deu origem aos estudos da tradição poética, enquanto 

Aristóteles iniciou a investigação sobre a tradição retórica. Com Bakhtin, o estudo dos 

gêneros rompe essas fronteiras e entra para os estudos linguísticos, dentro de uma 

perspectiva de análise discursiva.  

 

 Dessa forma, Bakhtin aproximou o estudo dos gêneros da realidade cotidiana ao 

derrubar os limites que circunscreviam tais pesquisas às esferas da poética e da retórica. 

Não será por outra razão que o autor afirma que: “A língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que 

a vida penetra na língua.” (op.cit.: 282). 

 

 

 

3.2.3 – A contribuição de Marcuschi 

 

 Inúmeras são as contribuições de Marcuschi para o estudo dos gêneros textuais. 

Dentre elas, encontram-se os conceitos fundamentais de tipo textual, gêneros textuais, 

domínio discursivo e suporte. 

  

 Para Marcuschi (MARCUSCHI 2008: 154), 
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Tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma sequência 

subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo). O tipo 

caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas (sequências retóricas) do 

que como textos materializados; a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos 

textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. O conjunto de categorias para 

designar tipos textuais é limitado e sem tendência a aumentar. Quando predomina 

um modo num dado texto concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo ou 

narrativo, ou expositivo, ou injuntivo.(grifos do autor). 

 

 

 Os tipos textuais são materializados em gêneros textuais, dos quais trataremos 

mais adiante. Essa concretização se dá dentro de um âmbito mais conceitual, abstrato, 

denominado domínio discursivo. 

 

 O domínio discursivo não concerne a um tipo específico de gênero, antes configura 

a origem de vários deles. Como são socialmente marcados, os gêneros se circunscrevem 

a determinados domínios, tais como o discurso jornalístico, jurídico, religioso, entre 

outros.  

 

 Segundo Marcuschi (op. cit: 155), os domínios discursivos “constituem práticas 

discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes 

lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas institucionalizadas e 

instauradoras de relações de poder.” 

 

 Como todas as atividades humanas estão ligadas ao uso da língua, concretizada 

por meio de enunciados, o conceito de gênero está intimamente relacionado ao de 

domínio discursivo visto que cada enunciado se dá a partir de determinado envolvimento 

social e cultural.  

 

 Ainda segundo Marcuschi (op.cit.: 158), “No caso dos domínios discursivos, não 

lidamos propriamente com textos e sim com formações históricas e sociais que originam 

os discursos.” Por esse motivo, sua definição, ainda imprecisa e incipiente, deve tomar 

como base 'critérios etnográficos, antropológicos sociológicos e históricos'.” (loc. cit) 
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 Já a noção de gênero textual abrange concretizados nas mais diversas situações 

de comunicação. De acordo com Marcuschi, 

 

     

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 

de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. (op.cit.: 158). 

 

  É por tal motivo que, ao dominar certo gênero textual, o falante domina não uma 

forma linguística, mas um modo de materializar por meio da língua objetivos específicos 

em situações sociais também específicas. Desse modo, ser proficiente num dado gênero 

representa uma forma essencial de socialização, pois insere o emissor nas mais variadas 

formas de comunicação humana. 

 

 Como essas situações comunicativas são extremamente variáveis, é notável a 

enorme heterogeneidade tipológica dos gêneros textuais, dentre os quais podemos citar  

 

     

telefonema, sermão, carta comercial, romance, bilhete,  reportagem, aula expositiva,  

reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita  culinária, bula de 

remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, inquérito 

policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, 

carta eletrônica, bate-papo por  computador, aulas virtuais e assim por diante. 

(op.cit.:155). 

 

  

 Quanto à sua tipicidade, especificar um gênero depende mais de suas 

características funcionais e de sua organização retórica, do que do conteúdo que dado 

texto veicula. Tal característica ocorre porque “os gêneros não são entidades formais, mas 

sim entidades comunicativas em que predominam os aspectos relativos a funções, 

propósitos, ações e conteúdos.” (MARCUSCHI 2008: 159) (grifos do autor). Logo, 

distingue-se um gênero de outro em função de suas características funcionais, não 

linguísticas. 

 

 Dito de outro modo, “todos os gêneros têm uma forma e uma função, bem como 

um estilo e um conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela função e não 
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pela forma.” (op.cit.: 150). 

 

 Em relação à classificação dos gêneros, os estudos atuais apontam para um 

cenário consideravelmente polêmico. Dados o dinamismo e a complexidade variável dos 

gêneros textuais, há dúvidas sobre a possibilidade de contá-los e classificá-los numa lista 

fechada. É por essa razão que hoje, ao invés de insistir numa tipologia, prefere-se 

explicar de que modo os gêneros se constituem e circulam nas sociedades. 

 

 Uma das características da maior importância ao se estudar o assunto concerne ao 

problema do suporte, ou seja, o meio material através do qual o texto é veiculado.  

 

 Os suportes são determinantes no processo comunicativo, pois, além de fixarem o 

texto, interferem no próprio conteúdo do discurso. É por esse motivo que “o gênero é 

sempre identificado na relação com o suporte” (MARCUSCHI 2008: 174). Assim, um 

mesmo conteúdo pode ser classificado como bilhete, telegrama, mensagem eletrônica, 

etc, não em função do conteúdo, mas de acordo com o suporte no qual foi fixado. 

 

 Marcuschi, que define o suporte da seguinte forma: 

 

(…) entendemos aqui como suporte de um gênero um locus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 

materializado como texto. Pode-se dizer que suporte de um gênero  é uma superfície 

física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto. Essa ideia 

comporta três aspectos: 

    a) suporte é um lugar físico (físico ou virtual) 

    b) suporte tem formato específico 

    c) suporte serve para fixar e mostrar o texto 

    (grifos do autor) (op.cit.: 174-175). 
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Em seguida, o autor apresenta este quadro:    

 

Fonte: Marcuschi (2008: 175)  

  

 Ainda de acordo com Marcuschi, há dois tipos de suporte: os convencionais e os 

incidentais. Pertencem ao primeiro tipo aqueles criados com a função específica de 

fixarem ou portarem textos. O segundo tipo é mais difícil de delimitar, já que qualquer 

superfície física pode, em tese, vir a ser suporte de um texto. É o caso, por exemplo, do 

corpo humano, que funciona como suporte de tatuagens, com infinita possibilidade de 

desenhos e dizeres. 

 

 Exatamente pela abrangência dos suportes acidentais, Marcuschi propõe restringir 
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a noção de suportes textuais apenas aos suportes tradicionais, embora também analise 

os demais. 

  

 Na categoria dos suportes convencionais, o autor lista: livro, livro didático, jornal, 

revista (semanal/mensal), revista científica (boletins e anais), rádio, televisão, telefone, 

quadro de avisos, outdoor, encarte, folder, luminosos, faixas. 

 

 No grupo dos suportes incidentais, estão: embalagens, para-choques e para-lamas 

de caminhão, roupas, corpo humano, paredes, muros, paradas de ônibus, estações de 

metrô, calçadas, fachadas, janelas de ônibus (meios de transporte em geral). (op.cit.: 178-

185). 

 

3.2.4 - Os modos de organização do discurso 

 

 Partindo do princípio de que “o verdadeiro fundamento da linguagem (é) o discurso” 

(CHARAUDEAU, 2008: 67), Patrick Charaudeau apresenta em Linguagem e discurso – 

modos de organização reflexões para melhor compreensão dos fenômenos relacionados 

ao discurso e à comunicação, especificamente à comunicação verbal. 

  

 Segundo Charaudeau, o ato de comunicação constitui-se como um dispositivo que 

tem como núcleo um sujeito falante (locutor) e seu parceiro (interlocutor).(loc. cit). 

 

 Tal dispositivo é composto: 

 

1. por uma situação de comunicação, que envolve os aspectos físicos e mentais 

relacionados aos parceiros da troca linguageira, que estão submetidos a uma 

identidade e a um contrato de comunicação; 

2. pelos modos de organização do discurso, relativos aos princípios segundos os quais 

se organiza a matéria linguística para determinada finalidade comunicativa do sujeito 

falante: enunciar, descrever, contar, argumentar; 

3. pela língua, que é o material verbal ordenado pelos princípios de forma e sentido; 

4. pelo texto, que representa o resultado concreto do ato de comunicação. 

 

 Portanto, comunicar não é simplesmente “transmitir uma informação” (op. cit.:68). 

Trata-se de um ato mais complexo justamento porque o texto “resulta de escolhas 
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conscientes (ou inconscientes) feitas pelo sujeito falante dentre as categorias de língua e 

os Modos de organização do discurso, em função de restrições impostas pela Situação.” 

(loc. cit.). 

  

 A complexidade do ato de comunicação decorre do fato de que os processos de 

concepção e compreensão da linguagem são determinados por inúmeras variantes, que 

caracterizam o ato de comunicação como uma encenação.  

 

Para Charaudeau, 

     

 

O locutor, mais ou menos consciente das restrições e da margem de manobra 

proposta pela Situação de comunicação, utiliza categorias de língua ordenadas nos 

Modos de organização do discurso para produzir sentido, através da configuração 

de um Texto. Para o locutor, falar é, pois, uma questão de estratégia, como se ele 

se perguntasse: “Como é que vou/devo falar (ou escrever), levando em conta o que 

percebo do interlocutor, o que imagino que ele percebe e espera de mim, do saber 

que eu e ele temos em comum, e dos papéis que eu e ele devemos desempenhar. 

Melhor dizendo, fala-se (ou escreve-se) organizando o  discurso em função de sua 

própria identidade, da imagem que se tem de seu interlocutor e do que já foi dito.” 

(op. cit.: 75). 

 

 

 Os modos de organização do discurso são “procedimentos que consistem em 

utilizar determinadas categorias de língua para ordená-las em função das finalidades 

discursivas do ato de comunicação.” (loc. cit.). Existem quatro modos de organização: o 

enunciativo, o narrativo e o argumentativo, cada um com suas características e 

especificidades. 

 

 De acordo com Charaudeau, os modos de organização apresentam dois 

componentes. 

 

 A função de base “corresponde à finalidade discursiva do Projeto de fala do locutor,  

a saber: O que é “enunciar”? O que é “descrever? O que é “contar”? O que é 

“argumentar”?” (op.cit. : 74). 

  

 O segundo componente é o princípio de organização, que fornece uma 
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configuração específica à encenação dos mundos descritivo, narrativo e argumentativo. 

 

 No modo de organização enunciativo, (op.cit.: 75) a função de base pode ser de 

três tipos: “relação de influência, ponto de vista do sujeito e retomada do que já foi dito”. 

Essas funções correspondem, respectivamente, aos seguintes princípios de organização: 

“posição do autor em relação ao interlocutor (alocutivo), posição em relação ao mundo 

(elocutivo) e posição em relação a outros discursos (delocutivo)”. 

 

 Quanto ao modo descritivo, a função de base é “identificar e qualificar seres de 

maneira objetiva/subjetiva”, e o princípio de organização é a “organização da construção 

descritiva (nomear, localizar, qualificar)”, e a “encenação descritiva”. 

 

 O modo narrativo está ligado à função de base que se caracteriza por “construir a 

sucessão das ações de uma história no tempo, com a finalidade de fazer um relato”, e o 

princípio de organização é relativo à “organização da lógica narrativa (actantes e 

processos)” e à “encenação narrativa”. 

 

 Por fim, o modo argumentativo tem como função de base “expor e provar 

casualidades numa visada racionalizante para influenciar o interlocutor”, e seu princípio 

de organização é a “organização da lógica argumentativa e a “encenação argumentativa”.  

 

 Podemos observar, com mais clareza, essa distribuição de função de base e 

princípio de organização em relação aos modos de organização do discurso no quadro a 

seguir: 
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Fonte: Charaudeau (2008: 75) 

 

  

3.2.5 - O modo argumentativo 

 

 De acordo com Charaudeau (2008:201), o modo argumentativo é mais difícil de ser 

analisado se comparado ao modo narrativo. Enquanto este se relaciona a “ações 

humanas, confronta-se com uma forma da realidade, visível e tangível” (loc.cit), aquele 

“está em contato apenas com um saber que tenta levar em conta a experiência humana, 

através de certas operações do pensamento” (loc.cit). 
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 Além desses aspectos constituintes, o autor chama atenção para o fato de não se 

poder “negar” uma narrativa, embora seja possível duvidar de sua veracidade ou 

procedência. Já no caso da argumentação, é viável anular sua validade, contestando-a. 

 

 Na opinião de Charaudeau (2004: 33) cabe questionar se todo ato de linguagem 

seria argumentativo, ou se a prática argumentativa seria apenas uma dentre outras, como 

a atividade descritiva e a narrativa. Se levarmos em consideração os tipos de texto, as 

tentativas de classificação do que seja argumentativo tornam-se ainda mais complexas.  

 

 O autor questiona, ainda, se as marcas de encadeamento lógico (conectores) 

seriam os elementos responsáveis por uma classificação segura e inequívoca. Ou seria o 

fato de um texto ser explicitamente argumentativo que lhe garantiria a classificação como 

tal? Há textos implicitamente argumentativos? 

 

  Por fim, Charaudeau propõe a finalidade do texto como base para a 

taxonomia relativa aos tipos de texto: 

    

Enfim, poder-se-iam considerar as coisas por um outro lado e perguntar para que 

serve a argumentação, qual é sua finalidade comunicativa e social (o que faz com 

que, em uma dada circunstância de comunicação, se escolha preferencialmente 

narrar, descrever ou argumentar?) e se essa finalidade não permitiria classificar 

diferentes tipos de discursos. (op.cit.: 34) 

 

 

 O autor pretende investigar se seria a narração ou a argumentação o “todo da 

linguagem” (loc.cit). Há duas possibilidades de resposta desde a Antiguidade: uma que 

defende que tudo é argumentação, outra que entende a narração como fundamental. 

 

     

Evidentemente, esses dois aspectos estariam ligados, mas, em cada uma dessas 

posições, uma dominaria a outra: para a argumentação, a narração só seria uma 

expansão descritiva necessária para preencher de carga semântica dos argumentos 

da cadeia de raciocínio; para a narração, a argumentação só viria como um apoio da 

descrição dos fatos.  

 

Assim, narração e argumentação revelariam duas atitudes diferentes, mas 

complementares do sujeito falante. A que consiste em produzir a narração, isto é, em 
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descrever as qualidades de seres do mundo e suas ações, não se impõe ao outro 

(aquele que recebe a narrativa); ela lhe propõe, ao contrário, uma trama narrativa do 

mundo do qual ele pode fazer parte. Essa atitude pode ser denominada projetiva: 

ela permite ao outro se identificar com as personagens da narração. 

 

Em contrapartida, aquela que consiste em produzir a argumentação, isto é, explicar 

o porquê e o como dos fatos, obriga o outro a se incluir num certo esquema de 

verdade. Essa atitude pode ser denominada impositiva: ela impõe ao outro seu 

modo de raciocínio e seus argumentos Essas duas atitudes se mesclam, se 

interpenetram em muitos dos atos de comunicação, mas pode-se considerar que, 

conforme as situações e o que está em jogo na comunicação, cada uma a seu turno, 

será dominante.(op.cit.: 34-35). 

 

 

 A argumentação, ou a “arte de persuadir”, sempre fascinou o homem. Desde a 

Antiguidade, para os gregos, ela estava no âmago da Retórica, a chamada “arte de falar”. 

Eles já tinham clara a noção de que a argumentação se vale não apenas de recursos da 

razão, mas também de artifícios ligados às paixões. Ainda segundo Charaudeau, 

(op.cit.:202) 

   

É por isso que, desde aquela época, distinguia-se o que derivava da pura “ratio”, 

para a qual devia existir uma técnica demostrativa suscetível de “dizer a verdade”, 

daquilo que derivava da “interação dos espíritos”, para a qual devia existir uma 

técnica expressiva suscetível de “comover e captar” o interesse de um auditório”. 

 

 

 Ainda segundo Charaudeau, é necessário investigar se “a argumentação depende 

de uma atividade de pensamento, de uma atividade de língua ou de uma atividade de 

discurso.” (op.cit.:35) 

 

 A lógica de Platão defendia que a argumentação era uma atividade do 

pensamento, ao qual se atribui certa autonomia em relação à linguagem: o pensamento 

realizaria atividades de raciocínio prescindindo da linguagem. 

 

 Uma atitude radicalmente oposta à anterior vê na linguagem o centro do processo 

de raciocínio, visto que este só pode ser elaborado a partir daquela. Nessa acepção, a 

argumentação seria o núcleo de interesse dos estudos linguageiros.  
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Todavia, alguns vão ainda mais longe, tentando demonstrar que é na língua que se 

encontra a argumentação. Trata-se, aqui, de considerar que as palavras (gramaticais 

e lexicais) possuem nelas mesmas uma força de orientação semântica. Elas 

adquirem essa orientação pelo emprego em contextos recorrentes; além disso, tal 

orientação se encontra reforçada ou refutada conforme as particularidades 

semânticas de outras palavras do contexto.” (loc.cit). 

 

 

 Uma terceira posição identifica o discurso como elemento fundamental da atividade 

argumentativa. Nesse caso, será preciso analisar as categorias e os mecanismos de 

linguagem colocados em prática para realizar a persuasão. 

 

 Charaudeau pretende também investigar “a questão de critérios que deveriam 

permitir diferenciar os textos: são critérios que remetem às características formais de 

textos ou critérios que remetem à finalidade da situação em que se inscreve um texto?” 

(op.cit.:36) 

 

  A questão central seria, então,  “saber qual a finalidade comunicacional da 

argumentação.” (loc.cit). O autor propõe uma abordagem que inclui “um quadro de análise 

do discurso que tenta definir as condições semiolinguísticas da comunicação.” (op.cit.: 

37). 

 

 Sobre essa abordagem, Charaudeau diz: 

 

 

 Continuo a defender a ideia – já exposta em diferentes textos – de que todo ato de 
linguagem só tem significado em função da situação de comunicação na qual ele é 
produzido , da identidade e da intencionalidade do sujeito que é o responsável por 
ele, do tema de que trata (a tematização) e de circunstâncias materiais em que ele se 
encontra. A argumentação é, então, considerada uma prática social (ordinária ou 
erudita) na qual o sujeito que quer argumentar se encontra restringido pelos dados da 
situação comunicacional a que se subordina e, ao mesmo tempo livre para jogar com 
essas restrições, dispondo de uma margem de manobra que lhe permite realizar seu 
próprio projeto de fala e trabalhar estratégias. É, portanto, no cruzamento desses dois 
espaços de imposição e de liberdade que se constitui a especificidade de um ato de 
linguagem. (loc.cit). 
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 Ao longo da história, teorias das mais diversas naturezas se interessaram pela 

argumentação e propuseram suas classificações. Com sua proposta, Charaudeau não 

pretende substituir as anteriores, mas  

 

    apresentar noções de base, que são destinadas a fazer compreender como 

    funciona a mecânica do discurso argumentativo; ou seja, não um tipo de 

    texto, mas os componentes e procedimentos de um modo de organização 

    discursivo cujas combinações podem ser vistas em funcionamento dentro 

    de qualquer texto em particular. (op.cit.:203). 

 

 

Na opinião de Charaudeau, a argumentação se constitui dos seguintes elementos: 

 

     

- uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, 

quando à sua legitimidade (um questionamento quanto à legitimidade da proposta). 

 

- um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convicção) e 

desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja própria ou 

universal, quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) 

quanto a essa proposta. 

 

- um outro sujeito relacionado com a mesma proposta, questionamento e verdade, 

constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a que se dirige o sujeito 

que argumenta, na esperança de conduzi-la a compartilhar da mesma verdade 

(persuasão), sabendo que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a 

argumentação. (op.cit.:205) 

 

 

 De acordo com o autor, a argumentação “define-se, portanto, numa relação 

triangular entre um sujeito argumentante, uma proposta sobre o mundo e um sujeito-alvo” 

(lo.cit), assim expressos: 
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Fonte: Charaudeau (2008: 205) 

 

 Em relação à organização da lógica argumentativa, Charaudeau assim explicita os 

componentes da lógica argumentativa: 

  

a) Uma asserção de partida (A1): dado ou premissa que constitui um enunciado sobre os 

seres, suas propriedades e ações; 

 

b) Uma asserção de chegada (A2): evidencia a relação decorrente da asserção de partida 

e é sempre uma relação de causalidade (visto que representa a causa da premissa ou 

sua consequência); 

 

c) a asserção de passagem (também pode ser chamada de prova, inferência ou 

argumento): representa um “universo de crença” (op.cit.:209) que estabelece a relação de 

causalidade entre a asserção de partida e de chegada, e deve ser compartilhada pelo 

enunciador e pelo receptor. Assim, será possível estabelecer a “prova da validade” (loc.cit) 

da relação entre as primeiras asserções. 
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Quanto aos “procedimentos da lógica argumentativa”, Charaudeau analisa alguns 

“modos de raciocínio”, explicando que:   

 

Os diferentes componentes da lógica argumentativa combinam-se entre si para dar 

lugar a modos de raciocínio que permitem organizar a lógica argumentativa em 

relação com o que chamamos de razão demonstrativa. 

     

Com efeito, esses modos de raciocínio se inscrevem numa determinada encenação 

argumentativa e se combinarão com os componentes dessa encenação. (op.cit.: 

213). 

 

 

 São os seguintes os modos de raciocínio elencados pelo autor: 

 

1) A dedução: 

 

 “modo de raciocínio que se baseia em A1 para chegar a uma conclusão A2, 

conclusão que representa a sequência, o resultado, o efeito, em resumo, a 

consequência mental (mesmo que esta se baseie na experiência dos fatos) da 

tomada em consideração de A1, através de uma inferência.  

     

Da mesma forma, A1 representa a origem, a causa de A2, e pode-se dizer que na 

dedução, A1 e A2 estão numa relação de causalidade orientada da causa para a 

consequência.” (op.cit.: 214). 

 

 

2) A explicação:   

 

 “é (um modo de raciocínio) simétrico do precedente. Ele se baseia em A1 para 

chegar a uma conclusão A2, mas desta vez A2 representa a origem, o  motivo, a 

razão e até a causa mental (mesmo que dependa da experiência da tomada em 

consideração de A1, através de uma inferência. 

 

Ao mesmo tempo, A1 representa a consequência de A2, e pode-se dizer que, na 

explicação, A1 e A2 encontram-se numa relação de causalidade que é orientada da 

consequência para a causa.” (op.cit.: 215). 
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3) A associação: “Trata-se de um modo de raciocínio que pode utilizar a Conjunção, a 

Causa ou a Consequência como encadeamento, e cuja característica é a de colocar A1 e 

A2 numa relação de contrário ou identidade.” (op.cit.: 216). 

 

4)  A escolha alternativa: “Este modo de raciocínio se inscreve num raciocínio dedutivo e 

explicativo. Coloca em oposição duas relações argumentativas (A1 A2 e A'1 A'2), 

deixando a possibilidade de escolher entre as duas, ou mostrando a incompatibilidade 

que resultaria da conjunção das duas.” (op.cit.: 217-218). 

 

5) A concessão restritiva: “Esse modo de raciocínio também se inscreve num raciocínio 

dedutivo.   

 

Consiste em aceitar A1, em colocá-la como verdadeira (fazer uma concessão), e, ao 

mesmo tempo, retificar a relação argumentativa. Aceita- se a asserção de partida, 

mas contesta-se que ela possa levar à conclusão proposta ou subentendida. Essa 

conclusão é negada ou modificada e é  frequentemente em função dessa 

modificação ou negação que se descobre o que podia ser a conclusão inicial: “A1, 

certamente, mas em lugar de A2, A'2”. (op.cit.: 218) 

 

 

 

 Além da lógica argumentativa, está presente, na encenação argumentativa, a razão 

persuasiva que, juntamente com a razão demonstrativa, faz parte dos componentes da 

encenação argumentativa. 

 

 A razão persuasiva está ligada ao sujeito que argumenta e à situação específica 

em que se dá o ato de comunicação, da qual também participa o interlocutor, conectado 

ao sujeito pelo contrato de comunicação. 

 

 Segundo Charaudeau (op.cit.: 221), “não é suficiente que sejam emitidas propostas 

sobre o mundo, é necessário também que estas se inscrevam num quadro de 

questionamento que possa gerar um ato de persuasão.” 

 

 Para o teórico, nem toda asserção é argumentativa, como defendem certos 

estudiosos do discurso. Na opinião de Charaudeau (loc.cit), “toda asserção pode ser 

argumentativa desde que se inscreva num dispositivo argumentativo.” 
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 Tal dispositivo argumentativo é formado por três elementos: proposta, proposição, 

argumentação. 

     

a) A Proposta se compõe de uma ou mais asserções que dizem alguma coisa sobre 

os fenômenos do mundo (…), através de uma relação argumentativa.  (op.cit.: 222) 

  

Também chamada de tese, a proposta consiste em associar uma asserção a outra,  

como na frase “x morreu (A1) portanto acabou nosso projeto (A2).” (loc.cit). 

 

     

b) A Proposição parte de um quadro de questionamento baseado na possibilidade de 

pôr em causa a Proposta. Essa “colocação em causa” depende da posição que o 

sujeito adota quanto à veracidade da Proposta, o que o levará a desenvolver a 

argumentação em tal ou qual direção. (loc.cit). 

 

A Persuasão coloca em evidência um quadro de raciocínio persuasivo que é 

destinado a desenvolver uma das opções do quadro de questionamento: refutação, 

justificativa, ponderação. 

 

É nesse quadro que o sujeito desenvolve o que se pode chamar de “controvérsia” 

recorrendo a diversos procedimentos – semânticos , discursivos e de composição – 

a fim de estabelecer a prova da posição adotada na Proposição.  (op.cit.: 224) 
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Fonte: Charaudeau (2011: 225) 

 

   

 A argumentação pode se constituir de diversas formas nos textos, dependendo não 

de um dispositivo argumentativo, mas da situação de comunicação em que se insere o 

sujeito. Essa situação de comunicação somada ao projeto de fala do sujeito irão 

determinar os componentes do dispositivo a serem utilizados. 

  

  Assim, os tipos de configuração dependem da situação de troca, em que a 

troca linguageira pode ser monologal ou dialogal, e do contrato de comunicação, “que 

fornece as chaves de interpretação de um texto”, (op.cit.: 227), visto que um texto pode 

fazer referência explícita a esse contrato, ou dissimulá-lo. 

 

  Em relação às posições do sujeito, há uma relação de dependência entre  

sua tomada de posição quanto à Proposta, ao sujeito que a enunciou e à sua própria 

argumentação. Sendo assim, tais posições  

  

   

 

dependem tanto do saber que o sujeito detém sobre a Proposta, quanto da opção em 

relação à veracidade da Proposta: o sujeito toma ou não uma posição. Se ele toma 

uma posição, ele é a favor ou contra a proposta; se não toma posição, ele revê os 

prós e contras.” (op.cit.: 228). 
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3.3 - Classes de palavras e a noção de tempo: da visão tradicional à discursiva 

3.3.1 - Apresentação 

 

 É preciso, antes de mais nada, fazer uma ressalva sobre as citações neste 

capítulo. Como um dos objetivos aqui é apresentar o modo como alguns autores definem 

e exemplificam classes de palavras denotadoras da noção de tempo, mostrou-se 

imperioso transcrever algumas citações na íntegra. Lembramos também que todos os 

exemplos citados constam das obras dos autores mencionados e que os grifos são dos 

autores. 

 A divisão e a definição de classes de palavras em nossos livros escolares e 

gramáticas seguem um longa tradição e nosso trabalho não irá questioná-las. São 

definições também bastante semelhantes. Selecionamos aqui a apresentação do assunto 

elaborada por Azeredo em Fundamentos de gramática do português, pois consideramo-la 

mais detalhada e coerente com os questionamentos mais recentes sobre os estudos 

gramaticais, como se pode observar no trecho a seguir, com o qual o autor introduz o 

tema (2004: 73). 

 

Definem-se tradicionalmente as classes das palavras segundo suas propriedades 
semânticas, morfológicas e sintáticas. Essa variedade de critérios é inevitável, 
porque estamos lidando com entidades heterogêneas que, em comum, praticamente 
só têm o rótulo de “palavra”. São dez as classes de palavras de nossas gramáticas 
tradicionais, segundo estes critérios: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, conjunção, preposição, advérbio e interjeição. 

 

 Um pouco adiante, o autor faz a seguinte ressalva (op.cit.: 74): 

 

Ainda que redutora e superficial, sujeita portanto a muitos reparos, essa proposta (a 
tradicional divisão de classes de palavras) resiste ao tempo como um dos pilares da 
hipótese de que as categorias da linguagem são reflexos das categorias do 
pensamento. E é nisso que se fundamenta a ideia de que as espécies de palavras 
correspondem a modos de significar a realidade que nos circunda. 
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Esse processo de semiotização do mundo, isto é, o ato de representar a realidade 

que apreendemos, organizando-a em “espécies de palavras”, estrutura-se de forma mais 

ampla do que faz crer a apresentação tradicional das classes de palavras como conjuntos 

estanques, não miscíveis entre si.  

 Como veremos adiante, especificamente em relação às noções temporais, uma 

análise do discurso evidencia que, em funcionamento, a ideia de tempo não está lacrada 

numa ou noutra classe. Ao contrário. Faz-se presente nas mais variadas construções 

efetivas. 

 Voltando à apresentação das classes de palavras, Azeredo propõe uma divisão    

em dois “subconjuntos”: o das palavras lexicais e o das palavras gramaticais. Os critérios 

para distinção das classes de ambos os subconjuntos são os critérios anteriormente 

citados, que o autor passa a denominar como “função comunicativa”, “paradigma 

morfológico” e “distribuição sintática” (loc.cit.). 

 Uma vez que no presente trabalho interessa-nos verificar de que modo as noções 

temporais podem estar presentes em diversas classes de palavras, além daquelas 

tradicionalmente associadas a tal função, como o verbo e o advérbio, não trataremos dos 

“paradigmas morfológicos”, nem da “distribuição sintática”.  

 Nosso foco será a abordagem da “função comunicativa”, definida pelo gramático 

como “a capacidade que têm as palavras de organizar nossa experiência conceitual do 

mundo em um conjunto finito de 'modos de significar'.” (op.cit.:74). Tais “modos de 

significar” concernem aos “indivíduos, objetos e conceitos, às múltiplas características que 

os identificam no discurso e aos processos, ações e estados a eles referidos.” (loc.cit.) e 

são assim divididos: designação, modificação, predicação, indicação, quantificação e 

condensação. 

  A designação corresponde ao processo de simbolizar as experiências humanas, 

nomeando-as. Corresponde, portanto, ao substantivo. Como os substantivos são 

“generalizações”, as particularizações de tais vocábulos, dependem de outros vocábulos, 

os modificadores, tornando-os singulares, papel desempenhado pelo adjetivo. 

 A predicação seria uma “declaração sobre um conceito” (op.cit.: 75), isto é, uma 

declaração sobre uma designação. O papel de predicar é desempenhado pelo verbo, que, 

por sua vez, pode também sofrer a ação de modificadores, correspondentes, na 

nomenclatura tradicional, aos advérbios. 
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  A indicação é definida como “a propriedade que certos signos têm de referir-se a 

dados do universo conceitual cuja identidade só pode ser conhecida com a ajuda da 

situação ou do próprio texto em que esses signos ocorrem” (op.cit.: 76). Há duas 

possibilidades para ocorrer a indicação. No caso de o referente estar situado no contexto, 

isto é, no mundo extra verbal, a indicação corresponde ao conceito de dêixis. Se o 

referente estiver no texto, a correspondência será com o conceito tradicional de anáfora. 

 Em nosso processo de percepção do mundo, comparamos aquilo que 

apreendemos, observando entre os seres, ações, características e situações o que há em 

comum entre eles e o que há de diferente. Significa dizer que atribuímos propriedades a 

tais elementos, incluindo entre as propriedades a quantificação, que corresponde, na 

classificação tradicional, a adjetivos, advérbios, numerais, grau aumentativo e diminutivo, 

formas comparativas e modalizadores em geral.  

 Por fim, a condensação corresponde à interjeição. É a “menor unidade do 

discurso”, utilizada em  “situações em que os papéis emotivo e conativo do discurso 

prevalecem sobre seu uso lógico-referencial” (op.cit.: 77-78).  

 A “função comunicativa”, portanto, ao organizar nossa “experiência conceitual do 

mundo” (op.cit.: 74), apreende, entre tantos outros conceitos, o de tempo. Tal apreensão, 

ao contrário do que prega a maioria dos livros diádicos e gramáticas, não circunscreve a 

noção temporal, a priori, a determinadas classes de palavras. Ao lidar com o conceito de 

“modos de significar”, salientando “que não são necessariamente excludentes entre si”, 

(loc.cit.), Azeredo recategoriza os critérios tradicionais,  apresentando uma abordagem 

mais ampla da relação entre as tradicionais classes de palavras e a análise dos mais 

diversos marcadores temporais no discurso. 

 Com o propósito de aprofundarmos as propostas da gramática tradicional, 

apresentamos a seguir o modo como alguns de nossos mais renomados gramáticos 

tratam a questão do tempo. Procuramos fazer um levantamento de todas as abordagens 

sobre a noção temporal presentes nos seguintes autores: Celso Cunha, Evanildo 

Bechara, Rocha Lima, José Carlos de Azeredo, Celso Pedro Luft, Eunice Pontes, Maria 

Helena de Moura Neves e Othon M. Garcia. 
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3.3.2 - Visão tradicional 

 

 Repetimos que não é intenção deste trabalho discordar das definições tradicionais 

aqui apresentadas. Pretendemos propor uma ampliação conceitual que, neste caso, não 

invalida os preceitos prototípicos. Ao contrário, nossa proposta parte do prototípico para 

uma abordagem mais ampla, a partir do discurso. 

 Tradicionalmente, tanto as gramáticas, quanto os manuais de redação apontam 

principalmente duas classes de palavras como aquelas encarregadas de veicular a ideia 

de tempo: os verbos e os advérbios. Alguns autores, ao tratarem da questão da dêixis nos 

pronomes demonstrativos, fornecem, além de exemplos da referência espacial em 

relação ao falante, outros que evidenciam uma referência temporal nesses pronomes. 

Também as preposições e as conjunções (e suas respectivas locuções) são apresentadas 

como elementos que contêm um componente semântico relacionado a circunstâncias de 

tempo. 

 Nas noções preliminares do capítulo sobre verbos da Nova gramática do português 

contemporâneo, Celso Cunha apresenta a seguinte definição 

 

   1. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um 

   acontecimento representado no tempo: 

   Um dia, Aparício desapareceu para sempre. (A.Meyer, SI, 25.) 

   A mulher foi educada por minha mãe. (Machado de Assis, OC, I, 343.) 

   Como estavam velhos! (A. Bessa Luís, S, 189.) 

    Anoiteceu já de todo. (C. De Oliveira, AC, 19.) (1985: 367) 

    

 Aqui, os “acontecimentos no tempo” (grifo nosso) são exemplificados com um 

verbo de ação (desapareceu), com a voz passiva (foi educada), com um verbo de ligação 

(estavam), que indica um estado no passado, e com um verbo impessoal (anoiteceu). 

 Em relação às flexões do verbo, o autor postula que “O verbo apresenta variações 

de NÚMERO, de PESSOA, de MODO, de TEMPO, de ASPECTO e de VOZ. (loc. cit.). 
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 Mais adiante, Celso Cunha especifica a noção de tempo: 

    

Tempo é a variação que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. 

Os três tempos naturais são o PRESENTE, o PRETÉRITO (ou PASSADO) e o 

FUTURO, que designam, respectivamente, um fato ocorrido no momento em que se 

fala, antes do momento em que se fala e após o momento em que se fala. (op.cit.: 

69)   

 

 Em relação ao aspecto, o gramático apresenta a seguinte definição: 

    

Diferente das categorias do TEMPO, do MODO, e da VOZ, o ASPECTO designa 

“uma categoria gramatical que manifesta o ponto de vista do qual o locutor considera 

a ação expressa pelo verbo.” Pode ele considerá-la como concluída, isto é, 

observada no seu término, no seu resultado; ou pode considerá-la como não-

concluída, ou seja, observada na sua duração, na sua repetição. 

É a clara distinção que se verifica em português entre as formas verbais  como 

PERFEITAS ou MAIS-QUE-PERFEITAS, de um lado, e as IMPERFEITAS, DE 

OUTRO. 

2. Além dessa distinção básica, que divide o verbo, gramaticalmente, em dois 

grandes grupos de formas, costumam alguns estudiosos alargar o conceito de 

ASPECTO, nele incluindo valores semânticos pertinentes ao verbo ou ao contexto. 

(op.cit.: 370) 

 

 Os exemplos são: “João começou a comer.”, “João continua a comer.” e “João 

acabou de comer.”. 

 Considerando o contexto, portanto o discurso, Celso Cunha observa que não há 

uma “oposição gramatical de aspecto”, pois é o “próprio significado dos auxiliares que 

transmite ao contexto (grifo nosso) os sentidos INCOATIVO, PERMANSIVO e 

CONCLUSIVO.”  
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Dessa forma, há, segundo o autor, as seguintes oposições aspectuais. 

    

1- Aspecto pontual (“Acabo de ler Os Lusíadas.”) /aspecto durativo (“Continuo a 

ler Os Lusíadas.”), em que a oposição concerne à variação da “extensão de tempo 

ocupada pela ação verbal.”; 

2- Aspecto contínuo (“Vou lendo Os Lusíadas.”) /aspecto descontínuo (“Voltei a ler 

Os Lusíadas.”), diferenciados pelo “processo de desenvolvimento da ação.” ; 

3- Aspecto incoativo (“Comecei a ler Os Lusíadas.”) / aspecto conclusivo (“Acabei 

de ler Os Lusíadas.”), relativos à fase inicial ou final do processo verbal.  (op.cit.: 

370-371) 

 

 Aprofundando a noção temporal contida no aspecto, Celso Cunha procede a uma  

análise considerando ainda as seguintes oposições como próprias da natureza aspectual.

  

1- Forma simples (“Leio.”) / perífrase durativa (“Estou lendo.”, ou “Estou a ler.”); 

2- Ser (“Ele foi ferido.”), que forma a passiva de ação/ estar (“Ele está ferido.”), 

que forma a passiva de estado.  (op.cit.: 371) 

 

 Quanto ao advérbio, é assim definido pelo autor: “é, fundamentalmente, um 

modificador do verbo.” (op.cit.: 529).  

 Em seguida, lista diversas circunstâncias veiculadas por tal classe de palavras, 

inclusive a noção de tempo: “Advérbio de tempo: agora, ainda, amanhã, anteontem, 

antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre, 

tarde etc.” (op.cit.: 531). 

 Em relação aos pronomes demonstrativos, Celso Cunha (op.cit.:319) apresenta a 

seguinte definição: “Os pronomes demonstrativos situam a pessoa ou a coisa designada 

relativamente às pessoas gramaticais. Podem situá-la no espaço ou no tempo: 

“Lia coisas incríveis para aquele lugar e aquele tempo.”  
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 Ao tratar da significação das preposições, no capítulo destinado a essa classe de 

palavras, o gramático apresenta uma série de referências ao tempo.  

 

A relação que se estabelece entre palavras ligadas por intermédio de PREPOSIÇÃO 

pode implicar movimento ou não movimento; melhor dizendo: pode exprimir um 

movimento ou uma situação daí resultante. (…) 

 

Tanto o movimento como a SITUAÇÃO (termo que adotaremos daqui em diante para 

indicar a falta de movimento na relação estabelecida) podem ser consideramos em 

referência ao ESPAÇO, ao TEMPO  e à NOÇÃO.” (relações nocionais, não 

gramaticais). (op.cit.: 543) 

 
Trabalha de 8 às 8 todos os dias.  

 

 O gramático conclui atestando que, embora no discurso as preposições assumam 

diversas significações, há uma “significação fundamental” (op.cit.: 544) que se caracteriza 

pelas noções de movimento, ou ausência de movimento (chamada de “situação”), que se 

aplicam ao espaço, ao tempo e às relações nocionais. 

 

 É interessante notar, como veremos adiante mais detalhadamente,  que não há, em 

português, preposições exclusivas para a expressão do tempo. Como fica claro na 

explanação de Celso Cunha, as preposições utilizadas para denotar espaço são 

empregadas para exprimir tempo. 

 Quanto aos valores das preposições, o autor lista uma série de exemplos nos quais  

as preposições assumem noção temporal. 

 

A 

 

_ Daqui a uma semana o senhor vai lá em casa. (C. Drummond de Andrade, BV, 

18.) 

 

Lá de ano a ano é que vinha procurá-la. (M. Torga, B, 30) 

 

Daí que de tempos a tempos tenha de dar-se uma nova ruptura, que apanhe 
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desprevenida a norma ratificadora. (F. Namora, E,64.) (op.cit.:549) 

 

ANTE (substituída por antes de):  

 

Tenho de estar de volta antes das sete horas. (M. J. De Carvalho, AV,84.) 

 

Antes de chegar lá parou e voltou-se para mim com as mãos a tapar a boca. (L. B. 

Honwana, NMCT, 15.) 

 

Antes de seguir, hei de escrever-te outra vez. (E. Da Cunha, OC, II, 668.) (op.cit.: 

551) 

 

 

APÓS 

 

Após meia hora de caminho, vislumbrou a luz amortecida no cimo do cerro do 

Valmurado. (M. Da Fonseca, SV, 164) 

 

Após a afirmativa, o Gigi lembrou-se da alegria dos colegas e começou a pular, a 

gritar. (A. Santos, K, 31.) 

 

Após alguns momentos, levantou-se grave, a fisionomia desfeita, e se dirigiu à mãe. 

(A. M. Machado, HR, 267) (op. Cit.: 552) 

 

 

ATÉ 

 

Saúde eu tenho, mas não sei se serei Ministro até a semana que vem. (C. 

Drummond de Andrade, CB, 121.) 

 

Todos passaram a dar-lhe a dignidade que lhe negavam até ali. (M. Torga, CM, 96.) 

 

Até meados do mês ventou. (M. Lopes, FVL, 63) (loc.cit) 

DE 

 

Roma fala do passado ao presente. (A. A. De Melo Franco, AR, 27.) 

 

Como pudera desaparecer de um momento para outro? (J. Montello, LD, 199). 

 

O Comissário partiu de manhã com um pequeno grupo. (Pepetela, M, 75) (op.cit.: 

554-555) 
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DESDE 

 

_Já a trago debaixo de olho desde o Santo Antônio.  (M. Torga, V, 21.) 

 

Desde o ano passado guardara essa mágoa. (A. M. Machado, HR, 272.) 

 

O céu estava azul não tinha nuvens e desde manhãzinha a cidade estava debaixo 

de um calor asfixiante. (Luandino Vieira, V VDX, 53.) (op.cit.: 556) 

 

 

EM 

 

1. Movimento = superação de um limite de interioridade; alcance de uma situação de 

 

dentro de: 

 

no tempo 

 

Nazário visitava-as de quando em quando. (Coelho Netto, OS, I, 81) 

 

A cicatriz da testa pusera-se mais vermelha e mexia-se de vez em quando; também 

de vez em quando ele cerrava os punhos num sinal de desespero. (Alves Redol, 

MB, 178) (loc. cit) 

 

 

2. Situação = posição no interior de, dentro dos limites de, em contato com, em cima 

de: 

 

no tempo 

 

Tudo aconteceu em 24 horas. (C. Drummond de Andrade, CB, 125) 

 

Em 1815 voltou meu pai. (C. Castelo Branco, OS, I, 183) 

 

Sabe quanto custava, em quarenta e um, um quilo de uvas?.... (Luandino Vieira, 

NANV, 102.) ( op.cit: 557) 
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ENTRE 

 

 

Todos os barcos se pedem 

entre o passado e o futuro. (C. Meireles, OP, 37.) 

 

A terra nativa lá continuava ainda a acenar. Mas a alma dele ia-se dividindo entre o 

passado e o presente, escanchada sobre o oceano. (M. Torga. TU, 47.) 

 

 

_O instante entre lágrimas 

e o respeito. 

Entre a memória 

e o primeiro passo  

do depois! (F. Costa Andrade, NVNT, 23.) ( op.cit: 558) 

 

 

PARA 

 

Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte. (Machado de Assis, 

OC, II, 538) 

 

_Quando está melhor, quando vai descer à rua, padre? 

_Lá para o fim de semana. (A. Abelaira, BI, 35) 

 

O nordeste, de um momento para outro, varreu as nuvens em direção ao Sul. (M. 

Lopes, FVL, 118)  (op.cit: 559) 

 

 

POR  (PER) 

 

1. Movimento = percurso de uma extensão entre limites, através de, duração: 

 

no tempo 

Daqui por seis meses quero beber água dele. (Alves Redol, BC, 267.) 

 

Mas a permanência em casa do nortista me parecia intolerável por muito tempo. (R. 

M. F. De Andrade, V, 146.) 

 

Devorou-o por semanas uma febre ligeira, mas impertinente. (R. Pompéia, A, 235.) 
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2. Situação = resultado do movimento de aproximação a um limite: 

 

no tempo 

 

 

Pelo crepúsculo, a chuvada esmoreceu. (C. De Oliveira, CD, 169.) 

 

Era pelos anos de 1861 ou 1862. (Machado de Assis, OC, II, 585.) 

 

Pela madrugada, a ventania vibra com um fragor subterrâneo de sentimentos à 

solta. (M. Da Fonseca, SV, 202.)  (op.cit: 561-562) 

 

 

SOB 

 

Sob os Filipes, os Ramires, amuados, bebem e caçam nas suas terras. (Eça de 

Quirós, O, I, 1157.) 

 

A Companhia só voltou a se instalar no Brasil em 1841, sob Pedro II Imperador. (A. 

A.  De Melo Franco, AR, 359.) 

 

Sob D. Manuel floresceram as artes e as letras em Portugal como sob Leão X na 

Itália. (Caldas Aulete, DCPL, s.v.)  (op.cit: 563) 

 

 

SOBRE 

 

 

Entrementes foi acabando o ano e já era sobre o Natal. (Simões Lopes Neto, CGLS, 

255.)  

 

Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao Passeio Público, fazendo ele os seus 

cálculos, eu os meus sonhos. (Machado de Assis, OC, I, 838.) 

 

Sobre a madrugada o sipaio Tipoia chegou às imediações da aldeia do capita 

Oxenda. (Castro Soromenho, V, 147.). (op.cit: 564) 
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Por fim, ao tratar das conjunções temporais, Celso Cunha apresenta o seguinte. 

 

(Conjunções) Temporais (iniciam uma oração subordinada indicadora de 

circunstância de tempo):  quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre 

que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= 

desde que], etc.: 

 

Quando tio Severino voltou da fazenda, trouxe para Luciana um periquito. (G. 

Ramos, Ins., 79.) 

 

Sempre que posso, vou onde as recordações me chamam. (M. Torga, TU, 149.) 

 

Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviuvou. (Machado de Assis, OC, I, 

734.) 

 

Enquanto Tamar e a irmã estavam no colégio, uma rapariga fugiu de lá. (A. Bessa 

Luís, AM, 89.) (op.cit.: 573) 

 

 

 Evanildo Bechara, em sua Moderna gramática portuguesa, define verbo como “a 

unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza 

no falar seu significado lexical.” (1999: 290). 

 

 O autor observa que, no verbo português, as categorias de tempo e aspecto estão 

sempre ligadas, e desenvolve as seguintes definições.  

 

Aspecto – Segundo Jackobson, assinala a ação levada até o fim, isto é, como 

conclusa (perfeita) ou inconclusa (imperfeita). Certas espécies de ação, como 

durativa, incoativa (ingressiva), terminativa, iterativa, etc., são apenas subdivisões 

desta categoria. 

Tempo ou nível temporal – Assinala a relação temporal do acontecimento 

comunicado com o momento  do ato de fala; o presente encerra este momento, o 

passado é anterior e o futuro ocorrerá depois deste momento. (op.cit.: 212) 
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 O advérbio, por sua vez, é assim apresentado pelo gramático: “É a expressão 

modificadora que por si só denota circunstância (de lugar, de tempo, modo, intensidade, 

condição, etc.)  e desempenha na oração a função de adjunto adverbial.” (op.cit.: 287) 

 Não há uma lista de advérbios, apenas frases exemplificativas. No caso do 

advérbio de tempo, o autor apresenta os seguintes exemplos: “Visitaram-nos hoje. Então 

não havia recursos. Sempre nos cumprimentaram. Jamais mentiu.” (op.cit.: 291). 

 Relativamente à noção de dêixis, o gramático a apresenta ao tratar dos pronomes. 

  

Do ponto de vista semântico, os pronomes estão caracterizados porque indicam 

dêixis (o “apontar para”), isto é, estão habilitados, como verdadeiros gestos verbais, 

como indicadores, determinados ou indeterminados, ou de uma dêixis contextual a 

um elemento inserido no contexto, como é o caso, por exemplo, dos pronomes 

relativos, ou de uma dêixis ad oculos, que aponta ou indica um elemento presente ao 

falante. A dêixis será anafórica se aponta para um elemento já enunciado ou 

concebido, ou catafórica, se o elemento ainda não foi mencionado ou não está 

presente no discurso. (op.cit: 162) 

 

  Não há, entretanto, nenhuma menção à questão temporal ligada à dêixis.  

 Já em relação aos pronomes demonstrativos, Bechara afirma que tal classe pode 

fazer referências ao espaço, ao tempo e ao próprio discurso. As referências temporais dos 

demonstrativos são assim apresentadas.  

 

Demonstrativos referidos à noção de tempo – Na designação de tempo, o 

demonstrativo que denota um período mais ou menos extenso, no qual se inclui o 

momento em que se fala, é este (e flexões):  

 

Neste dia (= no dia de hoje) celebramos nossa independência. 

 

Este mês (= no mês corrente) não houve novidades. 

 

Aplicado a tempo já passado, o demonstrativo usual é esse (e flexões): 

Nessa época atravessávamos uma fase difícil.  
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Se o tempo passado ou vindouro está relativamente próximo no momento em que se 

fala, pode-se fazer uso de este, em algumas expressões: 

 

Esta noite (= a noite passada) tive um sonho belíssimo. 

 

 

Porém, com a mesma linguagem esta noite poderíamos indicar a noite vindoura. 

Outro exemplo: 

 

“Meu caro Barbosa: 

Deves ter admirado o meu silêncio destes quinze dias, silêncio para ti, e silêncio par 

o jornal” [Cbr., 56]. 

 

 

A indicação temporal de este e esse dispensa outra expressão adverbial se a 

circunstância de tempo não se apresenta ao falante como elemento principal do 

conjunto: 

 

“Para o jogo bastava esse movimento do peão”. [ML] 

 

Esse movimento vale por: o movimento que se fez naquele momento. (op.cit: 188) 

 

 Sobre o emprego das preposições, a Moderna gramática portuguesa traz as 

seguintes referências ao tempo. 

 

A 

 

Introduz numerosas circunstâncias, tais como: 

 

tempo em que uma coisa sucede: 

 

“Indaguei do guarda; disse-me que efetivamente “esse sujeito” aia por ali às vezes. - 

A que horas?” [MA.1, 172]. (op.cit: 307) 
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DE 

 

Indica o tempo: 

 

De noite todos os gatos são pardos. (op.cit: 313) 

 

 

EM 

 

Denota: 

 

tempo, duração, prazo: 

 

“Os homens em todos os tempos, sobre o que não compreenderam, fabularam” 

[MM]. (op.cit: 315) 

 

POR (e per) 

 

Denota: 

 

tempo, duração: 

 

“Qual é aquele que, assentado, por noite de luar e serena sobre uma fraga marinha, 

não sente irem-se-lhe os olhos...?” [AH.2,159]. (op.cit: 318) 

As conjunções subordinativas são apresentadas do seguinte modo.  

 

Temporais: quando iniciam oração que exprime o tempo da realização do fato 

expresso na oração principal. As principais conjunções e “locuções temporais” são: 

 

a) para o tempo anterior: antes que, primeiro que: 

 

“Ninguém, senhores meus, que empreenda uma jornada extraordinária, primeiro que 

meta o pé na estrada, se esquecerá de entrar em conta com suas forças...” [RB apud 

FB.1,126]. ( 

 

b) para o tempo posterior (de modo indeterminado): depois que, quando: 

 

Quando disse isso, ninguém acreditou. 

c) para o tempo posterior imediato: logo que, tanto que (hoje raro), assim que, desde 
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que, eis que, (eis) senão quando, eis senão que:  

 

Logo que saíram, o ambiente melhorou. 

 

d) para o tempo frequentativo (repetido): quando (com o verbo no presente), todas as 

vezes que, (de) cada vez que, sempre que: 

 

“Quando o povo não acredita na probidade, a imoralidade é geral” [MM.] 

 

e) para o tempo concomitante: enquanto, (no) entretanto que (hoje raro):  

 

Dormiu enquanto estava no cinema. 

 

f) para o tempo terminal: até que: 

 

Passeou até que se sentisse esgotado. (op.cit: 328-329) 

 

 Na obra Gramática normativa da língua portuguesa, Rocha Lima (1987)  apresenta 

o verbo da seguinte forma. 

    

 “O verbo, que denota ação, estado ou fenômeno, é a parte da oração mais rica em 

variações de forma ou  acidentes gramaticais. 

Estes acidentes gramaticais fazem que ele mude de forma para exprimir cinco ideias, 

voz, modo, tempo, número e pessoa. (…) 

O tempo informa, de maneira geral, se o que expressa o verbo ocorre no momento 

em que se fala, numa época anterior, ou numa ocasião em que ainda esteja por vir; 

são, fundamentalmente, três os tempos: presente, pretérito e futuro.(1987:107-108) 

 

 Sobre os advérbios, Rocha Lima os define como “palavras modificadoras do verbo. 

Servem para expressar as várias circunstâncias que cercam a significação verbal.” 

(op.cit.: 153) 

 Os advérbios são distribuídos por cinco classes, sendo uma delas a de tempo, 

assim expressa pelo autor: (advérbios) “de tempo: ainda, agora, amanhã, ontem, logo, já,  
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tarde, cedo, outrora, então, antes, depois, imediatamente, anteriormente, diariamente, 

etc.” (op.cit.: 154) 

 

 Os pronomes demonstrativos, por sua vez, são assim definidos: “Pronomes 

demonstrativos são palavras que assinalam a posição dos objetos designados, 

relativamente às pessoas do discurso.” (op.cit.: 101). Os demonstrativos podem ser assim 

organizados, segundo o autor:  

 

eu – meu – este, isto – aqui: 1ª pessoa 

tu – teu – esse, isso – aí: 2ª pessoa 

ele – seu – aquele, aquilo – ali, lá: 3ª pessoa 

Estes pronomes não só expressam a proximidade ou afastamento no espaço, mas 

também no tempo: 

Este ano (isto é, o ano corrente) tem sido feliz para nós. 

Em 1930, rebentou a revolução; neste ano, eu estava ausente do País.  

Aqueles dias que passei em Petrópolis foram muito agradáveis. (op.cit: 101-102) 

 

 Com relação às preposições, Rocha Lima as define do ponto de vista morfológico, 

e trata resumidamente sobre seu funcionamento sintático sem, todavia, mencionar a 

semântica de tais vocábulos. 

 

 Quanto às conjunções, o autor lista as seguintes conjunções subordinativas 

temporais: “Apenas, mal, quando, até que, assim que, antes que, depois que, logo que, 

tanto que, etc.” (op.cit.: 163) 
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3.3.3 - Visão discursiva 

 

 Numa perspectiva discursiva, há um outro tratamento da questão do tempo e das 

classes de palavras, que leva em consideração o texto como unidade de sentido. É nesse 

contexto que vamos apresentar a visão de alguns autores, a começar pelo linguísta José 

Carlos de Azeredo, 

    

Do ponto de vista estritamente morfológico, verbo é espécie de palavra que ocorre 

nos enunciados sob distintas formas (vocábulos morfossintáticos) para a expressão 

das categorias de tempo, aspecto, modo, número e pessoa. Destas quatro 

categorias, o tempo é a que caracteriza mais objetivamente o verbo, graças à 

associação simples que se pode fazer entre suas formas - chega, chegava, chegará 

- e as noções cronológicas de presente, passado e futuro. As noções de número e 

pessoa não são inerentes ao verbo, mas um reflexo da  pessoa e número do sujeito 

da oração. (2004: 125-126) 

 

 Quanto à classe dos advérbios, o autor postula que  

 

A maioria dos advérbios emprega-se para localizar no tempo ou no espaço os objetos 

a que fazemos referência nos nossos discursos. Exprimem basicamente posições 

temporais (advérbios de tempo) relativamente a um ponto convencional na linha do 

tempo, posições espaciais (advérbios de lugar) relativamente a um ponto 

convencional no espaço físico ou textual. São menos  numerosas as subclasses 

dos advérbios de intensidade, de modo, de dúvida, de negação . (op.cit.: 143-144) 

 

Ao tratar da “categoria de tempo”, Azeredo aprofunda a questão temporal, 

relacionando-a com nossa percepção do espaço (op.cit.: 126).  

 Segundo o autor, tempo e espaço são noções fundamentais na relação do homem 

com o meio. Assim, surge a necessidade de medir, quantificar tais conceitos, o que se 

verifica em termos como “minutos, horas, dias, meses, séculos” (loc.cit) em  
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relação ao tempo, e “centímetros, metros, quilômetros, milhas” em referência ao espaço 

(loc.cit.). 

 Uma vez que tempo e espaço estão presentes em todas as situações 

comunicativas, o verbo “situar” será a base das relações dialogais (loc.cit). Dessa forma, 

quem fala refere-se a si como eu, àquele com quem fala como tu, ao contexto em que 

estão como aqui, e ao momento daquela comunicação como agora. Fica clara a noção de 

dêixis nos vocábulos empregados: eu, tu, aqui, agora. As categorias de pessoa e tempo, 

são, portanto, categorias dêiticas. 

 Além dessas referências imediatas, o falante pode imaginar ou recordar. As 

referências temporais, nesse caso, serão agora deslocadas para o passado, ou para o 

futuro. Em ambos os casos, o ponto de apoio é o presente, visto ser o momento da 

enunciação, base das ordenações temporais. 

 Nas palavras de Azeredo, 

 

Temos, portanto, três pontos de referência para a ordenação temporal dos fatos e 

ideias que constituem o conteúdo de nossos discursos. Um é o aqui e agora, 

presente em todos os enunciados. É o ponto de referência básico e necessário. Os 

outros dois, dependentes do primeiro porque se apoiam nele, têm em comum o 

deslocamento do falante para um ponto no passado ou para um ponto no futuro. 

(op.cit.: 128) 

 

 Em Iniciação à sintaxe do português, Azeredo dedica um item especial ao estudo 

da relação “situação/movimento” (1993: 98-99). Estão nesse grupo as orações que 

expressam  as noções de tempo e espaço em relação à oração de base, e podem ser 

temporais, proporcionais  (as ações verbais acontecem ao mesmo tempo, paralelamente), 

e locativas, como se pode verificar nos seguintes casos: 

 Quando chega o verão, as praias inflamam de turistas. (tempo); 

 À medida que se aproxima o verão, as praias recebem mais turistas. (tempo); 

 Eles só vão armar a barraca onde não haja poluição. (espaço). 

  



78 

 

 As circunstâncias de tempo e espaço estão tão estritamente relacionadas que as 

mesmas preposições usadas para exprimir espaço também se empregam em relação ao 

tempo (loc.cit.), e fornece os seguintes exemplos: 

 

“estamos em junho” (situação no tempo), “estamos em Petrópolis” (situação no espaço); 

“eles trabalham de sol a sol” ( movimento no tempo), “eles voaram de Minas a Brasília” 

(movimento no espaço); 

  

 Em relação aos conectivos, o autor ressalta que “quando” está relacionado ao 

tempo, e “onde” ao espaço. A locução “agora que”, além de expressar situação no tempo, 

apresenta um papel dêitico. 

 

 Os conectivos ligados à circunstância de tempo são assim apresentados pelo 

autor:  

 

-tempo “concomitante”, aspecto “durativo”: enquanto, à medida que; 

-tempo “concomitante”, aspecto “iterativo”: cada vez que, sempre que; 

-tempo “não-concomitante-anterior”, aspecto “durativo”: até que; 

-tempo “não-concomitante-anterior”, aspecto pontual: antes que; 

-tempo “não-concomitante-posterior”, aspecto durativo: desde que; 

-tempo “não-concomitante-posterior”, aspecto pontual: logo que, assim que. (loc. cit.) 

 

 De volta à classe dos verbos, temos a definição de Celso Pedro Luft : 

    

Palavra que exprime um processo, apresentado ações (correr, trabalhar), 

fenômenos (ventar, chover), estados (ser, estar) ou mudanças de estado (tornar, 
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ficar), situados no tempo. Diferencia-se, assim, do nome: este exprime as 

realidades estaticamente, ao passo que o verbo o faz dinamicamente. O nome situa 

o ser no espaço; o verbo representa-o no tempo, sob a forma de ação, movimento, 

estado. O que caracteriza o verbo em  oposição ao nome, é, portanto, a ideia 

temporal ( os alemães o chamam Zeitwort - 'palavra de tempo'): o começo, a 

duração ou o resultado de um processo aspecto) ou o momento de sua ocorrência 

(tempo). (2001: 93-94) 

 

 

Os advérbios, por sua vez,  "expressam as circunstâncias do processo verbal" (op. 

cit.:107) e podem determinar um adjetivo ou outro advérbio para indicar grau (os 

chamados advérbios de intensidade), ou ainda frases inteiras. 

  

 O autor defende que "numericamente falando, os advérbios, a rigor, são quatro: 

como as 'circunstâncias': lugar, causa, modo e tempo". (loc. cit.). 

 

 Com referência à classe dos pronomes demonstrativos, Luft apresenta uma breve 

lista, na qual há referências espaciais, temporais e modais, como podemos verificar no 

trecho que segue: “Há, enfim, os demonstrativos advérbios (ou advérbios 

demonstrativos): aqui (em este lugar), aí, (em esse lugar), ali/lá (em aquele lugar); assim 

(de esta/essa/aquela maneira); hoje (em este dia); então (em aquele tempo, momento, 

etc.).”. (op.cit.: 91) 

 

 O autor não trata da questão do sentido das preposições.  

 

 Relativamente às conjunções subordinativas, Luft apresenta as temporais e as 

exemplifica, sem fornecer uma conceituação: “Temporais: quando, enquanto, assim que, 

logo que, sempre que, etc.” (op.cit.: 116) 

   

 

 No caso de Othon M. Garcia, o autor propõe uma abordagem mais abrangente 

quanto aos recursos gramaticais denotadores de tempo, que vai além da visão prototípica 

que apresenta a noção temporal veiculada tão somente por verbos e advérbios. 
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Na apresentação dos pronomes demonstrativos, a noção temporal já é 

apresentada  

 

Os pronomes demonstrativos correspondentes à primeira pessoa, quer dizer 

aqueles que apontam o objeto que está perto de quem fala ou, acompanhados de 

um substantivo de sentido temporal (ano, mês, dia), indicam o momento em que se 

fala ou se age (este, esta isto; este ano, esta hora), são, no discurso indireto, 

substituídos pelos de terceira (aquele, aquela, aquilo; aquele ano, aquela hora) se o 

verbo dicendi está no pretérito perfeito. (op.cit.:139) 

 

 

 No capítulo intitulado “Como indicar as circunstâncias e outras relações entre as 

ideias” (1985: 52), o autor trata do aspecto ligado à ideia de tempo, e assim o define: 

“Aspecto é a representação mental que o sujeito falante faz do processo verbal como 

duração.” (op.cit.:: 65). 

 

 Segundo Garcia, embora tempo e aspecto sejam noções distintas, muitas vezes se 

confundem na mesma forma verbal. Um exemplo seria o pretérito imperfeito do indicativo, 

que, além de indicar tempo passado, expressa também o aspecto durativo.  

 

 Tão importante quanto o tempo, o aspecto, ou “a maneira de ser do processo 

verbal” (op.cit.: 66) não apresenta, em muitas línguas, flexões próprias, por isso, como no 

caso do português, utilizamos “perífrases verbais denotadoras de tempo” (loc.cit.). São 

bastante variadas as noções aspectuais, como podemos observar no quadro a seguir.  

 

 

1) Duração (progressão, decurso, frequência): em geral usam-se os verbos auxiliares 

estar, andar, viver, continuar, ficar, seguidos por gerúndio ou infinitivo precedido da 

preposição “a”. O gerúndio e o pretérito imperfeito são típicas do aspecto durativo; 

 

2) Iteração (repetição): aspecto variante da duração, em que se usam os verbos 

auxiliares tornar a e voltar a. Pode também ser expresso por meio do prefixo re-, 

como em reler, refazer. 

 

3) Incoação (ideia iniciada, mas ainda não concluída): usa-se o verbo auxiliar 

começar a, seguido de infinitivo, ou ainda o sufixo  -ecer, ou -escer, como em 

amanhecer, recrudescer; 



81 

 

4) Cessação: empregam-se os auxiliares acabar de, cessar de, deixar de, parar de; 

 

5) Causação: empregam-se os auxiliares fazer e mandar, seguidos de infinitivo ou 

oração substantiva; 

 

6) Obrigação, compromisso, necessidade: faz-se uso dos auxiliares ter de, dever, 

precisar de, necessitar de, haver de; 

 

7) Volição: empregam-se os auxiliares querer, desejar, pretender, propor; 

 

8) Permissão: são utilizados os auxiliares deixar, permitir, autorizar; 

 

9) Possibilidade e capacidade: usam-se os auxiliares poder e saber; 

 

10) Conação: empregam-se os auxiliares tentar, tratar de, procurar, ousar, atrever-se 

a, esforçar-se por; 

 

11) Iminência: são utilizados os auxiliares ser ou estar seguidos de infinitivo, ou ainda 

ir seguido de gerúndio; 

 

12)Resultado de ação: usam-se os auxiliares acabar por, chegar a, chegar ao ponto 

de, vir a, seguidos de infinitivo. (op.cit.: 66 a 69) 

 

 

 Ainda de acordo com Garcia, (op.cit.: 73), a noção temporal também pode ser 

expressa por “partículas denotadoras de tempo”, que são principalmente conjunções, 

locuções conjuntivas, combinados ou não com “partículas ou advérbios de valor intensivo: 

pouco antes que, muito antes que, imediatamente depois que, etc.” 

 

 As principais partículas denotam: 

 

1)tempo anterior: antes que, primeiro que; 

 

2)tempo posterior: depois que, assim que, logo que; 

 

3) tempo imediatamente posterior: logo que, mal, apenas, que; 

 

4) tempo simultâneo ou concomitante: quando, enquanto; 
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5) tempo terminal ou final: até que, até quando; 

 

6) tempo inicial: desde que, desde quando; 

   

7) ações reiteradas ou habituais: cada vez que, toda vez que, todas as vezes que, sempre 

que. 

  

 A ideia de simultaneidade aparece em expressões como: à medida que, à 

proporção que (loc.cit.). 

 Por fim, Othon Garcia detalha um “vocabulário da área semântica de tempo”. É 

justamente aqui que são listados vocábulos e expressões de outras classes gramaticais, 

além daquelas tradicionais de verbos, advérbios e locuções adverbiais. O autor elenca 

substantivos e adjetivos que, inquestionavelmente, também apresentam variadas noções 

temporais (op.cit.: 74-75). 

 

1. Tempo em geral: idade, era, época, período, ciclo, fase, temporada, prazo, 

lapso de tempo, instante, momento, minuto, hora... 

2. Fluir do tempo: o tempo passa, flui, corre, voa, escoa-se, foge... 

3. Perpetuidade: perenidade, eternidade, duração eterna, permanente, contínua, 

ininterrupta, constante, tempo infinito, interminável, infindável... Sempre, 

duradouro, indelével, imorredouro, imperecível, até a consumação dos 

séculos... 

4. Longa duração: largo, longo tempo, longevo, macróbio, Matusalém... 

5. Curta duração: tempo breve, curto rápido, instantaneidade, subitaneidade, 

pressa, rapidez, ligeireza, efêmero, num abrir e fechar d'olhos, relance, 

momentâneo, precário, provisório, transitório, passageiro, interino, de 

afogadilho, presto... 

6. Cronologia: medição, divisão do tempo: cronos, calendário, folhinha, 

almanaque, calendas, cronometria, relógio, milênio, século, centúria, década, 

lustro, quinquênio, triênio, biênio, ano, mês, dia, tríduo, trimestre, bimestre, 

semana, anais, ampulheta, clepsidra... 

7. Simultaneidade: durante, enquanto, ao mesmo tempo, simultâneo, 
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contemporâneo, coevo, isocronismo, coexistente, coincidência, coetâneo, 

gêmeo, ao passo que, à medida que... 

8. Antecipação: antes, anterior, primeiro, antecipadamente, prioritário, primordial, 

prematuro, primogênito, antecedência, precedência, prenúncio, preliminar, 

véspera, pródromo... 

9. Posteridade: depois, posteriormente, a seguir, em seguida, sucessivo, por fim, 

afinal, mais tarde, póstumo, “in fine”... 

10. Intervalo: meio tempo, interstício, ínterim, entreato, interregno, pausa, tréguas, 

entrementes... 

11. Tempo presente: atualidade, agora, já, neste instante, o dia de hoje, 

modernamente, hodiernamente, este ano, este século... 

12. Tempo futuro: amanhã, futuramente, provir, porvindouro,, em breve,, dentro em 

pouco, proximamente, iminente, prestes  a.... 

13. Tempo passado: remoto, distante, pretérito, tempos idos, outros tempos, 

priscas eras, tempos d'antanho, outrora , antigamente, coisa antediluviana, do 

tempo do arroz com casca, tempo de amarrar cachorro com linguiça... 

14. Frequência: constante, habitual, costumeiro, usual, corriqueiro, repetição, 

amiúde, com frequência, ordinariamente, muitas vezes... 

15. Infrequência: raras vezes, raro, raramente, poucas vezes, nem sempre, 

ocasionalmente, acidentalmente,, esporadicamente, inusitado, insólito, de 

quando em quando, de vez em vez, de vez em quando, de tempos em tempos, 

uma que outra vez... 

 

 

 A observação dessa lista proposta por Othon M. Garcia nos conduz à conclusão de 

que, de fato, há uma lacuna na abordagem tradicional sobre a expressão de tempo em 

português Os substantivos e adjetivos aqui elencados não figuram em gramáticas ou 

livros escolares, até mesmo em gramáticas destinadas ao ensino superior, fazendo, 

portanto, supor que a noção de tempo seria exclusiva, em português, das classes do 

verbo, advérbio, pronomes demonstrativos e certos conectivos. 
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 É de se lamentar tal lacuna, pois ratifica o equívoco de que certas ideias são 

exclusivamente veiculadas por determinadas classes de palavras, reducionismo que 

colabora para uma visão segmentada da gramática e, por fim, do funcionamento 

discursivo das classes gramaticais. 

 Como já mencionamos, a contribuição de Othon Garcia para a construção de um 

olhar mais amplo sobre a relação entre tempo e classes de palavras traz luz a uma seara 

que vem, há muito, mantendo-se obscura. O fato de inúmeros livros didáticos e 

gramáticas (destinados a variados níveis de ensino) apenas repetirem acriticamente que 

noções temporais estão ligadas tão somente a um número restrito de classes de palavras 

é insistir num equívoco, como prova a leitura de Othon Garcia. 

 No entanto, embora não haja qualquer dúvida de que os vocábulos apresentados 

aqui pelo autor de Comunicação em prosa moderna representem inestimável contribuição 

para o assunto, nosso trabalho pretende apresentar a tese de que, analisando as classes 

de palavras em seu aspecto discursivo, uma gama bem mais diversificada de vocábulos 

poderá apresentar noções temporais, ou seja, vocábulos e expressões que 

prototipicamente não estão ligados às fases do tempo podem vir a desempenhar tal papel 

em contextos discursivos específicos, como intencionamos mostrar no capítulo dedicado 

à análise do corpus. 

 Esse breve levantamento da opinião de alguns dos mais abalizados gramáticos da 

língua portuguesa comprova que a noção de tempo aparece circunscrita, exceto no caso 

de Othon M. Garcia, às classes dos verbos e advérbios e, em alguns casos, aparece em 

certas preposições, conjunções subordinativas e na dêixis dos pronomes demonstrativos. 

Todavia, tomando como base o conceito de isotopias, podemos ampliar 

consideravelmente o número de classes gramaticais veiculadoras do sentido temporal 

quando considerado o discurso, e não apenas a classificação gramatical, na qual 

vocábulos e expressões são classificados em paradigmas sem a consideração de seu 

funcionamento efetivo. 

 

 Já Eunice Pontes, em Espaço e tempo na língua portuguesa, elabora um estudo 

bastante aprofundado sobre as noções espaciais e temporais nas preposições, 

conjunções e respectivas locuções. Uma inestimável contribuição para o estudo das 

marcas linguísticas e discursivas da noção temporal, a obra detalha um processo que, na 

maior parte de nossas gramáticas, é apresentado de forma um tanto breve. 
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 Segundo a autora (1992), usamos, em língua portuguesa, as mesmas categorias 

relativas ao espaço para nos referirmos ao tempo. Tal processo decorre do fato de que 

partimos do mais concreto para o mais abstrato, e esse movimento se reflete na língua. O 

espaço é algo tangível, visível, apreensível aos nossos sentidos. É, portanto, concreto. Já 

o tempo é abstrato, intangível, perceptível não em si mesmo, mas naquilo que ele 

modifica. 

 

 Essa dualidade, segundo Pontes, está presente no modo como atribuímos sentidos 

às preposições e conjunções. Não temos, em português, preposições, conjunções e 

locuções prepositivas e conjuntivas próprias para a expressão do tempo. Sendo assim, 

importamos essas classes de palavras empregadas para veicular a ideia de espaço e as 

utilizamos para a noção de tempo. 

 

 A utilização temporal de tais vocábulos e expressões, ainda segundo Pontes, é 

metafórica quando se trata de expressar o tempo. E esse sentido metafórico acaba se 

refletindo na história gramatical.  

 

 A preposição “a”, de acordo com Pontes, está deixando de ser usada na língua 

coloquial para expressar tempo, como podemos observar na construção “comida está à 

mesa”, cada vez mais rara na linguagem coloquial. A preposição “a” vem sendo 

substituída pelas preposições “em” e “para”: “a comida está na mesa”. 

 

 No entanto, em termos do uso temporal, a preposição “a” continua sendo 

empregada, como no caso de “às dez horas” (exemplos da autora). (1992: 8). 

 

 A autora conclui que, embora na evolução histórica desapareça, muitas vezes, o 

uso literal da preposição, o emprego metafórico permanece por maior período. 

  

 Pontes ressalva, ainda, que existe ao menos um caso em que usamos o tempo 

para nos referirmos ao espaço, por exemplo em; “um lugar fica 'a duas horas de distância' 

de outro.” (loc.cit). 

  

 A seguir, a autora lista uma série de classes de palavras indicadoras de espaço que 

passam a ser utilizadas metaforicamente como indicadoras de tempo: preposições, 
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advérbios, locuções adverbiais e locuções prepositivas (todos os exemplos são da 

autora). 

 

1. Preposições 

A 

 

De 1980 a 1989, nada mudou. 

 

 

ATÉ 

 

Até 1990 devo escrever um livro. 

 

 

EM 

 

Nasci em 1960. 

 

 

ENTRE 

 

Entre 1980 e 1990 trabalhou bastante. 

 

 

DE, PARA 

 

De 1980 para 1989 nada mudou. 

 

 

DESDE 

 

Desde 1980 que não escreve nada. 

 

 

Por 

 

Por toda a temporada ela se divertiu. (op.cit.: 69) 
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Pontes observa também que o uso temporal das preposições conserva os traços 

próprios do uso espacial desses conectivos: “em indica situação, de proveniência, para 

direção, por o trajeto. Concebe-se o tempo (como o espaço) como uma linha.” (op.cit.: 

70). 

 

 Os advérbios relativos a espaço também mantêm seus traços significativos ao 

serem utilizados para indicar tempo. Isso se dá, na opinião da autora, porque 

 

 “Nós concebemos o tempo como se fosse igual a espaço. Como o tempo é um 

conceito abstrato, nós o tornamos mais concreto, nós o vemos como se fosse outra 

coisa, neste caso, o espaço. Esta é a essência da concepção de metáfora; ou seja, 

pensar uma coisa em termos de outra.” (op.cit.: 71). 

 

 

 A autora apresenta estes advérbios de lugar, usados na acepção temporal, 

seguidos de exemplos. 

 

AÍ 

 

Ele estudou até as duas horas. Daí em diante, não conseguiu mais. 

 

 

ALI 

 

Até 1980 morei em S. Paulo. Dali pra frente, morei em Washington. 

 

 

AQUI 

 

Daqui pra frente tudo vai mudar. 

 

 

CÁ/LÁ 

 

De lá pra cá tudo mudou. 

 

 

DENTRO 
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Você deve fazer tudo dentro do prazo 

 

A coisa se passou dentro de um curto espaço de tempo. 

 

 

FRENTE 

 

Daqui pra frente tudo vai ser diferente. 

 

 

FORA 

 

Você quis se matricular fora de época. 

 

 

PERTO/LONGE 

 

O próximo feriado está perto/longe. 

 

TRÁS 

 

Daqui pra trás tudo é esquecimento. 

 
 

 

 

 

 Pontes observa que no exemplo “Daqui pra frente tudo vai mudar.”, “daqui” faz 

referência ao momento em que se fala, isto é, “aqui” mantém seu traço de proximidade 

com o falante, porém, neste caso, trata-se de uma proximidade temporal, não física 

(espacial). 

  

 O mesmo se dá com os advérbios perto e longe, em cujo uso temporal se percebe 

uma proximidade ou distância metafóricas. De acordo com a autora, tais metáforas são 

possíveis porque o falante concebe o tempo como um espaço circunscrito, dentro ou fora 

do qual ele pode se situar. 
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O mesmo processo de dêixis temporal ocorre nos exemplos com os advérbios lá e 

cá, que “significam, respectivamente, passado e presente porque concebemos o passado 

como longe de nós e o presente como perto (do momento da comunicação). Lá também 

pode se referir ao futuro: 'Daqui até lá tudo vai mudar.'” (op.cit.: 72) 

 

 No campo das locuções, a mesma transposição espaço/tempo acontece. Em 

expressões como “Um dia atrás do outro, assim é a vida”, Pontes observa que, “Como o 

tempo é concebido como uma linha, é possível falar em 'um dia atrás do outro' – já que os 

dias são pontos nesta linha, eles se sucedem numa fila. Assim também os meses, os 

anos.” (op.cit.: 73) 

 

 Essa concepção do tempo como horizontal também está evidente em outros 

exemplos de locuções apresentados pela autora: “Ele chegou em cima da hora.”, “Olhe 

pra frente, não para trás, homem.”, em que “frente” corresponde ao futuro, assim como 

“trás” faz referência ao passado.  

 

 A seguir, listamos mais alguns exemplos fornecidos por Pontes. 

 

Sob o império de Pedro, I, aconteceu tudo isso. 

 

Daqui em diante não falo mais. 

 

Por volta de 1900, morava no Rio. 

 

Isto aconteceu em redor/em torno de 1900. 

 

Viajamos através dos tempos. (op.cit.: 75) 

 

 

 

 Pontes também comenta sobre um fenômeno que temos presenciado ultimamente 

e que reflete justamente a migração de conectivos do uso espacial para o temporal. Trata-

se do pronome relativo onde, tradicionalmente empregado em referência a lugar, 

empregado agora em relação ao tempo, como se pode observar no exemplo dado pela 

autora: “... vai ser um ano onde as pessoas vão se dar o devido respeito” (Paulo Coelho, 

TV Globo, 1-1-89), construção popular não abonada pela norma culta. (op.cit.: 75) 
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 Vale observar que nem todos os elementos que expressam espaço também 

expressam tempo. Tal fenômeno acontece, ainda de acordo com Pontes, apenas com os 

elementos que podem indicar o tempo numa concepção linear. 

 

 Os pronomes demonstrativos também exercem importante papel na expressão 

temporal. Pontes assinala um paralelismo dos usos espacial e temporal de tais formas. 

 

 Assim, isto, isso, este/esse expressam proximidade do falante no âmbito espacial, 

e o momento da comunicação no aspecto temporal. O mesmo se dá com os 

demonstrativos aquele/aquela/aquilo, que indicam distância no espaço e em relação ao 

momento da comunicação. 

 

 Por fim, ao tratar dos advérbios de tempo, Pontes chega a uma conclusão que 

corrobora sua tese de que as noções de tempo e espaço se mostram muito próximas nas 

representações linguísticas. 

 

 A autora apresenta três grupos de advérbios de tempo: “ontem, antes, cedo, ainda”; 

“agora, hoje”; “amanhã, depois, tarde, já”. (op.cit.: 82) 

 

 Essa divisão evidencia que os advérbios de tempo se situam em referência ao 

momento presente. Portanto, há uma concepção linear nessa distribuição. O primeiro 

grupo indica um tempo antes do presente, e o último grupo, um momento posterior. Ainda 

é a noção de espaço que estrutura formação. 

 

 Outra autora cuja proposta se inclui na visão discursiva sobre classes de palavras é 

Maria Helena Moura Neves (2000). Em sua obra intitulada Gramática de usos do 

português, a proposta é estabelecer como ponto de partida os itens lexicais e gramaticais 

da língua em situações reais para, assim, compor a gramática. 

 

 Nessa perspectiva, a unidade a ser considerada é o texto, não a frase, pois o que 

interessa verificar é o funcionamento das unidades da língua na construção de sentidos, 

ou seja, “a interpretação das categorias linguísticas não pode prescindir da investigação 

de seu comportamento na unidade maior – o texto -, que é a real unidade de função.” (op. 

cit.: 15) 
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 Tal princípio parte da ideia de que é “no uso que os diferentes itens assumem seu 

significado e assumem sua função” (op. cit.:13), ou seja, as ocorrências efetivas 

determinam o modo como serão registradas. 

 

 No que concerne à classe dos verbos, a autora apresenta a seguinte definição. 

 

Os verbos, em geral, constituem os predicados das orações. Os predicados 

designam as propriedades ou relações que estão na base das predicações que se 

formam quando eles se constroem com os seus argumentos (os participantes da 

relação predicativa) e com os demais elementos do enunciado. (grifos da autora) 

 

 

 Segundo Neves, há os “verbos auxiliares de tempo”. 

 

- Ter e haver com particípio formam tempos compostos do passado: “A empresa havia 

decidido retirar esse ponto do acordo. (FSP)”. (op. cit.: 65). 

 

- Ir com infinitivo indica futuridade: “Quando eu crescer vou comprar um carro bonito como 

o de seu Manuel Valadares. (PL)”. (loc. cit.). 

 

- Ir no passado indica futuridade no passado: “Em seguida, deteve-se, como se ainda 

fosse voltar. (A)”.  (loc. cit.). 

 

 Há também os “verbos aspectuais”, que formam perífrases, ou locuções, e podem 

indicar: 

 

- Início do evento (aspecto inceptivo): “Pus-me a caminhar, enquanto a noite baixava. 

(MAR).  (op. cit.: 63). 

 

- Desenvolvimento do evento (aspecto cursivo): “Ricardo estava falando com João 

Camilo. (ALE)”. (loc. cit.). 

 

- Término ou cessação de evento (aspecto terminativo ou cessativo): “Parou Domício de 

falar. (CA)”. (loc. cit.). 
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- Resultado do evento (aspecto resultativo): “O problema dos homens está resolvido. 

(MMM)”.  (op. cit.: 64). 

 

- Repetição de evento: (com várias possibilidades, como “ideia de frequência): “Tenho 

comprado muitos diamantes? (VB)”. (loc. cit.). 

 

 Já os advérbios, segundo a autora, podem ser simples, como “amplamente”, ou 

perifrásticos (locuções adverbiais), como “sem dúvida” (op. cit.: 231). 

 

 Em relação à sua natureza, o advérbio pode ser classificado de acordo com alguns 

princípios. Do ponto de vista morfológico, é uma palavra invariável  (op. cit.: 233). Quanto 

ao aspecto sintático, é uma “palavra periférica” (op. cit.: 234). No que se refere à função, 

podem ser modificadores (op. cit.: 236), ou não-modificadores (op. cit.: 237). 

 

 Os advérbios de tempo estão, junto com os de lugar, no grupo dos advérbios 

circunstanciais. Por sua própria natureza, são categorias dêiticas já que exprimem 

orientação quanto ao falante e sua relação com o espaço e o tempo. 

 

 Moura Neves ressalta que há uma implicação recíproca entre as noções de espaço 

e tempo. Por esse motivo, exitem advérbios de lugar que indicam tempo: “Eles chegam 

dAQUI a pouco e eu os apresento a você. (OE)” (op. cit.: 256).  

 

 Os advérbios circunstanciais são divididos em subclasses, determinadas pelas 

relações no enunciado e entre enunciado e enunciação. Há os advérbios propriamente 

fóricos, cuja referência é feita a algum elemento dentro ou fora do enunciado), como em 

“Este filme de HOJE é apavorante.” (op. cit.: 257), e  os advérbios não-fóricos, como em 

“Terá de se preparar para uma concorrência  ANTES inexistente. (AGF)”. (loc. cit.) 

 

 Em seguida, a autora apresenta os advérbios de tempo fóricos, aqueles que 

“indicam circunstância, que é referida ao momento da enunciação, numa escala de 

proximidade temporal.” (op. cit.: 258). 

 

 O advérbio hoje, que indica um período tido como próximo do momento da 

enunciação e, portanto, do enunciador: “O perigo é HOJE muito maior do que naquela 

ocasião. (SI-O)” (loc. cit.). 
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 Como “os advérbios não estão ligados a escalas concretas de medição”,(op. cit.: 

259)  advérbio agora pode fazer referência ao presente, ao passado, ou ao futuro, 

dependendo de como esteja inserido no discurso, como se pode verificar nos seguintes 

exemplos: “Destas considerações que fizemos até AGORA, resulta para a pesquisa esta 

sequência de funções.” (PT); “AGORA a coitada só tem mesmo a nós.” (CA); Vejamos 

AGORA o valor que tem a afirmação de que as Ordens Religiosas são comunistas ou 

socialistas.” (SI-O). (op. cit.: 259) 

 

 Os advérbios não-fóricos de tempo expressam simplesmente a circunstância de 

tempo: cedo/tarde, antes/depois. (loc. cit.). 

 

 Em relação à semântica dos advérbios de tempo, a autora ressalta o fato de que, 

nas gramáticas tradicionais, os advérbios de tempo incluem a noção de aspecto. Não há 

dúvidas, ainda segundo a autora, de que a categoria de aspecto está acoplada à de 

tempo. No entanto, tempo está ligado a dêixis, enquanto aspecto se relaciona a não-

dêixis, está ligado a quantificação, que inclui as noções de frequência e duração. 

 

 

 Sobre a classe dos pronomes demonstrativos, Moura Neves diz que são palavras 

fóricas e fazem referenciação seja ao contexto, seja à situação do discurso (op. cit.: 491), 

e, quanto ao emprego, podem ser referenciadores textuais (endofóricos), ou situacionais 

(exofóricos).  

 

 No primeiro caso, as formas preposicionadas “nisto” e “nisso” têm largo uso como 

referenciadores anafóricos com significado temporal, como no exemplo dado pela autora 

(op. cit.: 496): “Deteve-se: era a sua mulher. Na semiobscuridade que envolvia o resto da 

clareira, divisou Jenner. Nisto, ouviu atrás de si, quebrando o silêncio da mata, o rumor 

dos passos de Ricardo. (ALE)”. 

 

 No segundo caso, a referenciação situacional pode estar relacionada à 

proximidade temporal do momento de fala, no caso do pronome “este”: “Veja só, a esta 

hora da noite, estou quebrando o galho. (BB)”. (op. cit.: 499). Pode haver também um 

sentido de proximidade espacial e temporal, como em: “Foi armado por alguém que se 

encontra aqui, agora, nesta casa... (HO)”. (op. cit.: 500). 
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 Em sua relação com o falante, o demonstrativo pode assumir uma projeção para o 

passado: “O freguês saiu neste minuto. (AB)” (loc. cit.), ou para o futuro: “Neste mês 

deverão viajar para a Amazônia, onde o trabalho será menos de descoberta que de 

levantamento sistemático do que já se conhece e tem sido estudado de forma esparsa. 

(REA)” (loc. cit.). 

 

 A autora ressalta, ainda, que “um adjetivo pode explicitar a futuridade: Categorias 

que têm dissídio nestes meses próximos do programa de estabilização. (OG)” (loc. cit.). 

 

 O demonstrativo “esse” inclui o ouvinte e indica proximidade temporal do momento 

de fala: “O Boca de Ouro é um defunto. A essa hora, está no necrotério. (BO)”. (op. cit.: 

501). Também no caso de “esse” pode existir uma projeção para o passado: “Nós o 

viemos educando, durante esses meses... ou anos como se já fosse um homem. (A)”, ou 

para o futuro: “Vamos de repente, um dia desses, sem tempo de dizer adeus. (MPF)”. (loc. 

cit.). 

 

 “Aquele” “não se refere nem ao falante nem ao ouvinte, mas a algo ou alguém que 

não constitui pessoa do discurso (uma não-pessoa). A referência com 'aquele' pode 

remeter a algo que esteja na própria situação de fala, mas nunca indica proximidade das 

pessoas do discurso.” (loc. cit.). 

 

 Esse distanciamento das pessoas do discurso pode ser temporal, como se vê em: 

“Nós ganhamos, naquela época o Bangu ganhava sempre. (CHU)”.  (op. cit.: 502). 

Também com esse pronome pode haver a conjunção dos sentidos de distanciamento 

temporal e espacial: “Quem era aquela criatura modelada em mármore que, todos os 

anos, naquela praça aberta ao mar, recebia a festa das escolas? (COR-O)”. (loc. cit.). 

 

 Como já vimos anteriormente, a noção de tempo também está presente em 

algumas preposições. Na Gramática de usos do português são registradas as seguintes 

relações.  

 

A 
 
 
- Estabelece relações semânticas no sintagma verbal (adjunto adverbial). A relação 
de circunstanciação de tempo expressa tempo: (op. cit.: 617): 
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1) com sintagma nominal (ponto no tempo): “A lua nasce À meia noite. (SU)”; (op. 
cit.: 618); 
 
2) com infinitivo precedido de artigo (concomitância entre dois eventos): “Ao ver-me 
chegar ansioso, Norberto sorriu. (FR)” (loc. cit.); 
 
3) com sintagma nominal no plural, sendo o núcleo um nome relativo a dia da 
semana (tempo frequentativo ou habitual): “Aos domingos, a mãe cozinhava. 
(ANA)”  (loc. cit.);  
 
4) com datação, horário ou idade (ponto final no decurso de tempo, sendo que o 
ponto inicial se marca com a preposição DE): “De 21 de fevereiro A 21 de março o 
sol se encontra em peixes. (AST)”  (loc. cit.); 
 
 
- Entra na construção de perífrases verbais (+ infinitivo) que indicam: 
 
1) mudança de estado: “Em pouco  tempo esse diminutivo genérico passaria A 
indicar especialmente o tipo de canção importada do Brasil. (PHM)” (op. cit.: 623);  
 
2) início de ação ou processo: “Punham-me A oferecer as flores aos viajantes. 
(PA)”  
(loc. cit.); 
 
3) consecução: [Ciloca] chegou mesmo A hesitar. (MA)”. (loc. cit.); 
 
4) continuidade: “O americano continuava A mastigar, os olhos voltados para o 
concorrente. (BH)”. (loc. cit.); 
 
5) repetição de ação ou processo: “E eu voltei A dobrar-me a seus pés, A suplicar, 
A pedir, como um doido. (BH)”. (loc. cit.); 
 
 
 
ATÉ 
 
 
- Estabelece relações semânticas no sintagma verbal (adjunto adverbial) de 
circunstanciação, entre elas, a de tempo. 
 
1) na indicação de momento no tempo a que chega uma ação/processo/estado, o 
substantivo expressa o termo, o limite final temporal: “Te amarei ATÉ o último sopro 
da moléstia que me deres como última lambada. (CF)”. (op. cit.: 625); 
 
2) estrutura com verbo+ ATÉ+oração: 
 
- oração infinitiva: “Tomávamos um, dois, três, ATÉ doer o céu da boca. (CF)”.  (loc. 
cit.); 
 

 
- que+oração com verbo finito:  “Esse suplício durou ATÉ que um dia (…) 
apareceram os costumeiros algozes. (CF)”.  (loc. cit.); 
 
- Estabelece os mesmos tipos de relações semânticas no sintagma adjetival (ajunto 
adnominal), dentre elas, a de tempo: “Getúlio era como um gato, fazia-se 
adormecido ATÉ o momento de dar o bote – e sabia dá-lo. (BP)”. (op. cit.: 625); 
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COM 
 
 
- no sintagma verbal pode indicar circunstanciação de tempo: “COM o tempo, sua 
magreza mais se acentuava. (BS)” (op. cit.: 637); 
 
 
DE 
 
 
- Introduz complemento do verbo; com verbo dinâmico, indica, dentre outros, 
distância temporal: “Creio que data DESSA época o desenho animado. (CF)” (op. 
cit.: 647); 
 
 
- no sintagma verbal pode indicar circunstanciação localização no tempo: “DE 
tarde, chegava povo. (CL)”. (op. cit.: 658); 
 
 
EM 
 
 
- no sintagma verbal (ajunto adverbial) pode indicar circunstância de tempo:  
 
1) ponto no tempo: o nome que é o núcleo do complemento da preposição indica 
unidade de tempo, ou evento com certa duração: “NA mesma tarde ele acolheu a 
mediação da cunhada. (DE)” (op. cit.: 677); 
 
2) duração: o nome que é núcleo do complemento da preposição indica período de 
tempo (determinado por qualquer quantificador, ou ordenador, ou dêitico); (equivale 
a “durante”): “NOS dois anos de noivo eu mal podia dormir de tão inflamado. (DE)”.  
(loc. cit); 
 
3) limite temporal: o nome que é complemento da preposição vem quantificando 
(equivale a “no prazo de”, ou “dentro de”): “Maria Clara pediu a caneta, sentou-se 
no sofá do Tablado e EM cinco minutos tinha rabiscado o novo epílogo. (VEJ)” (loc. 
cit); 
 
4) espaço de tempo dentro do qual algo ocorre: o nome que é complemento da 
preposição indica divisão do tempo e vem quantificado: “Jogue um níquel e EM 
dois minutos aparece o seu retrato. (CB)” (loc. cit); 
 
 
ENTRE 
 
 
- no sintagma verbal (ajunto adverbial) pode indicar circunstância de tempo, 
especificamente um intervalo entre dois pontos no tempo (equivale a “no intervalo 
temporal de”, “de... a”, “desde... até”): “Como poderei viver circulando ENTRE Rio e 
São Paulo? (MAD)” (op. cit.: 687); 
 

 

 
PARA 
 

 
- estabelece relações semânticas no sintagma verbal (adjunto adverbial), entre 
elas, a de tempo: “PARA o segundo semestre, dois novos toca-discos laser 
deverão chegar às lojas. (EX)” (op. cit.: 698); 
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POR 
 

 
- estabelece relações semânticas no sintagma verbal (adjunto adverbial): 
 
1) de tempo aproximado ou indeterminado: “Na piscina, PELA manhã, você parecia 
radiante. (CH)  (op. cit.: 706); 
 
2) de duração (= “durante”): “Saltou e observou as obras POR alguns minutos. 
(EPA) (loc. cit.); 
 

 
APÓS 
 
1) estabelece relações semânticas no sintagma verbal (adjunto adverbial); o nome 
que segue APÓS é de ação ou de processo, e o valor semântico é de posteridade 
(+depois de): “APÓS a apresentação, madame alegou afazeres urgentes. (GT)” 
(op. cit.: 723); 
 
2) estabelece relações semânticas no sintagma nominal (adjunto adnominal); 
APÓS é precedida e seguida de um sintagma nominal com o mesmo núcleo, e o 
valor semântico é de subsequência (= “subsequente a” “em seguida a”):  “Uns 
APÓS outros afundaram no mar, (PFV)” (loc. cit.); 
 

 
DESDE 
 

 
1) estabelece relações semânticas no sintagma verbal (adjunto adverbial) na 
indicação de tempo ligado a um ponto temporal de origem, indicando extensão no 
tempo a partir desse ponto (= “a partir de”; “a contar de”): “DESDE os tempos do 
Seminário de São Joaquim (…) os meninos eram assistidos por cirurgião-barbeiro. 
(CF)” (op. cit.: 724); 
 
2) com sintagma nominal indicativo de período de tempo, indica tempo decorrido a 
partir de um ponto inicial (= “a partir de”; “e com duração de”): “Sua vida DESDE 
algum tempo era vigiá-lo. (CBC)”  (loc. cit.). 
 

 

 

 Quanto às conjunções temporais, a autora apresenta os seguintes casos. 

 

 

QUANDO 
 
“A música de Bach cede QUANDO a mãe começa a cantar. (mag)” (op. cit.: 787); 
 
 
ENQUANTO 
 
“E agora, ENQUANTO Xaréu se enterra 'em latim', imaginemos o que se passa na 
cidade. (AC)” (op. cit.: 788); 
 
 
APENAS 
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“Casara-se muito jovem, quase uma criança, APENAS completara quinze anos e o 
noivo dezoito. (ANA)” (loc. cit.); 
 
MAL 
 
“E MAL Bentinho deu a volta na estrada os pensamentos ruins chegaram para o 
porteiro. (CA)” (loc. cit.); 
 
- algumas conjunções temporais são compostas (locuções conjuntivas): 
 
 
ANTES QUE 
 
“Afonso acode ao apelo, mas Lourenço o chama ANTES QUE chegue à cozinha. 
(CHU)” (op. cit.: 789); 
 
 
DEPOIS QUE 
 
“É aqui que é a sua casa, aqui é que você deverá ficar, DEPOIS QUE eu me tiver 
ido. (A)” (loc. cit.); 
 
 
LOGO QUE 
 
“LOGO QUE ela saiu, levantei-me e fui à janela. (B)” (loc. cit.); 
 
 
ASSIM QUE 
 
“ASSIM QUE nos abraçamos e beijamos, senti-o porém, confuso, sem jeito. (A)” 
(loc. cit.); 
 
 
SEMPRE QUE 
 
“SEMPRE QUE falava, detinha-me. (BH)” (loc. cit.); 
 
 
ATÉ QUE 
 
“O problema fica relegado ao abandono e – ATÉ QUE ocorra nova desgraça – 
ninguém fala mais no assunto. (CPO)” (loc. cit.); 
 
 
DESDE QUE 
 
“DESDE QUE te vi meu coração ficou partido, minha alma cheia de fogo. EN” (loc. 
cit.); 
 
 
- o numeral ordinal PRIMEIRO 
 
“Terminava e ria PRIMEIRO QUE os ouvintes. (MPB)”  (op. cit.: 790); 
 
 
- um sintagma nominal de tipo frequentativo: 
 
1) TODAS AS VEZES QUE 
 
“TODAS AS VEZES QUE aparecia em nossa casa atrasava o jantar. (ANA)” (loc. 
cit.); 
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2) CADA VEZ QUE 
 
“CADA VEZ QUE  a Lua completa uma volta no céu, o Sol muda de signo. (AST)” 
(loc. cit.). 
 

 

 

 

  Não podemos deixar de ressaltar o fato de que, em se tratando de uma 

abordagem discursiva, o nome muitas vezes aparece como indicador de unidades de 

tempo, como nos exemplos com a preposição “até”, “em”, o que evidencia uma 

significativa diferença em relação às classificações que atrelam as noções temporais 

somente às classes do verbo e do advérbio. 
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Esquecerei as coisas passadas. Preocupar-me-ei sem distinção alguma, não com as 
coisas futuras e transitórias, mas com aquelas que existem no presente. 

 
Santo Agostinho, Confissões
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4 -  TEMPO, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

 

Resposta ao tempo 

Aldir Blanc/Cristóvão Bastos 

 

Batidas na porta da frente 

É o tempo 

Eu bebo um pouquinho 

Pra ter argumento 

 

Mas fico sem jeito 

Calado, ele ri 

Ele zomba  

Do quanto eu chorei 

Porque sabe passar 

E eu não sei 

 

Num dia azul de verão 

Sinto o vento 

Há folhas no meu coração 

É o tempo 

 

Recordo um amor que perdi 

Ele ri 

Diz que somos iguais 

Se eu notei 

Pois não sabe ficar 

E eu também não sei 

 

E gira em volta de mim 

Sussurra que apaga os caminhos 

Que amores terminam no escuro 

Sozinhos 
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Respondo que ele aprisiona 

Eu liberto 

Que ele adormece as paixões 

Eu desperto 

 

E o tempo se rói 

Com inveja de mim 

Me vigia querendo aprender 

Como eu morro de amor 

Pra tentar reviver 

 

No fundo é uma eterna criança 

Que não soube amadurecer 

Eu posso, ele não vai poder 

Me esquecer 

 

  

 

 Nessa bela canção de Aldir Blanc/Cristóvão Bastos, o tempo é personificado, e, 

assim, recebe atributos humanos, é dotado de comportamento próprio e articula um 

discurso. O tempo bate à porta, é interlocutor de uma intrincada argumentação, “ri”, 

“zomba”, “sabe passar”, emite juízos de valor, “gira”, “sussurra”, “se rói” de inveja, “vigia”, 

“quer aprender”. 

 

 Já o eu lírico mostra, ao final da sua conversa com o tempo, que domina seu 

interlocutor. Não no sentido de deter o tempo, impedir seu fluxo, mas no sentido de ser 

alvo de “inveja”: o tempo, “uma eterna criança” é quem tem que aprender. Portanto, é o 

humano, aqui, que vence o embate. 

 

 A começar pelo título, Resposta ao tempo parece se dirigir ao centro das reflexões 

que derivam da experiência temporal humana. Afinal, o ser humano, em relação ao 

tempo, parece ser sempre chamado a dar-lhe uma resposta, ou seja, a atribuir-lhe um 

sentido. 
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No caso dessa letra, observa-se um procedimento típico da reflexão poética, que 

remete às formas míticas da representação do tempo: a personificação. Assim como o 

mito grego de Cronos, filho de Gaia e Urano, apresenta-se como um deus voraz e sem 

compaixão, a personificação, na letra de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, descreve o 

tempo, primeiramente, em seu aspecto corrosivo e de humor perverso quanto à 

consciência da finitude humana e, em um segundo momento, relativo propriamente à 

resposta, em seu aspecto invejoso e infantil.  

 

 Na mitologia grega, a geração dos deuses olímpicos advém de uma luta vitoriosa 

contra Cronos. Já a resposta ao tempo da canção parece-nos evidenciar o quanto os 

modos de se representar o tempo estão implicados no esforço de controlá-lo, dominá-lo, 

deter seu fluxo, ou mesmo superá-lo. 

 

 Representar o tempo, portanto, é de alguma maneira dar-lhe forma, direção e 

sentido. A representação poética, em geral, lança mão do tradicional recurso da 

personificação. O discurso filosófico, por sua vez, estabelece outro procedimento de 

reflexão: a abstração. Nesse caso, tempo é transformação, mudança que engloba tudo 

aquilo que conhecemos. Se é possível conceber como uma primeira proposição descritiva 

do tempo para filosofia a famosa frase do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, panta 

rei, traduzida tradicionalmente como “tudo flui”, é justamente porque essa frase elabora 

uma forma de pensamento específica da filosofia. Em lugar da personificação mítica, o 

tempo é entendido como transformação, mudança na qual tudo, ou seja, todo o mundo 

tangível dos fenômenos observáveis, está imerso como nas águas de um rio cuja 

metáfora o mesmo Heráclito tornou notória. 

 

 Pode-se ainda considerar que essas formas, a poética e a filosófica, são, ambas, 

maneiras de se representar um aspecto inerente à própria temporalidade: sua qualidade 

objetiva. Afinal, seja através do tempo como um deus (Cronos) ou uma criança (letra da 

música), seja através do tempo como a fluência de tudo, registra-se certa condição de 

independência do tempo em relação aos desejos do sujeito. Se o tempo não para, como 

diz Cazuza, outra referência de nossa MPB, é porque, para a consciência humana, o 

tempo é fonte de tudo que remeta à alteridade, à imprevisibilidade e à inconstância. A 

experiência temporal do homem promove a consciência de que o tempo é uma categoria 

que atravessa a realidade física, cósmica e universal do mundo sensível. 
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 No entanto, o tempo não se apresenta ao homem como uma categoria pura,  

simplesmente um dado de realidade. O tempo é também uma experiência da 

subjetividade, uma categoria dos modos humanos de apreensão da realidade. O tempo 

também deriva da experiência psíquica humana. Além dos intervalos objetivos dos 

relógios e dos calendários, o tempo é vivido como saudade e esperança, como fuga e 

temor, enfim, sua materialidade também corresponde à dimensão afetiva do ser humano. 

O ser humano, em relação a essa materialidade, sempre se encontra entre as ações 

conscientes ou inconscientes de lembrar e esquecer, uma distinção cara em se 

considerando a vitória do humano sugerida pela letra de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos. 

  

 O tempo possui, para experiência humana, essa consistência ambivalente. 

Objetivo, por um lado, representável seja como mito, seja como instrumento, seja como 

objeto do conhecimento, o tempo parece pertencer ao mundo, reger a ordem dos 

fenômenos que independem do homem. Por outro lado, subjetivo, causa dos afetos mais 

contraditórios, tantas vezes irrepresentável em suas manifestações, o tempo é imanente 

ao modo humano de conhecer o mundo e a si mesmo. Pode-se dizer que é justamente, 

por essa natureza ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, coletiva e pessoal, regendo a 

vida pública e cúmplice da vida mais íntima, que o tempo assume linguagem, assume um 

vocabulário, assume discurso.  

 

 Para além do lirismo dessa e de outras representações artísticas do tempo, no 

entanto, o combate entre homem e tempo tem sido e continua sendo alvo de expressivas 

“disputas”. 

 

 Para nos situarmos nessa batalha, vamos rever alguns conceitos da filosofia 

clássica sobre o assunto. 

 

 A exteriorização do tempo é uma tentativa de medi-lo, conhecê-lo. Dominá-lo? 

Aprisioná-lo? Fazê-lo parar? 

  

 Por que essa necessidade premente de se medir o tempo se sabemos que, 

embora haja a repetição de horas, dias, semanas, meses, enfim, ciclos, pela sua própria 

qualidade de ser sucessivo, o tempo não pode se repetir? 
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Além de organizar as atividades humanas, a medição do tempo é uma forma de 

apreendê-lo. Como se trata de algo que não pode ser definido em si, a sensação do 

tempo e sua medição funcionam como mecanismos do conhecimento humano sobre 

aquilo que é abstrato e intangível. 

 

 Assim, muito antes da invenção do relógio mecânico, a humanidade já media o 

tempo por meio da observação de fenômenos da natureza, especificamente o movimento 

dos astros. A noção de regularidade, uniformidade e homogeneidade da trajetória do sol e 

da lua serviu como base para a construção de relógios de sol e para calendários solares 

ou lunares. 

 

 Para Puente (PUENTE, 2010:13), “a repetição cíclica e periódica do tempo parece 

constituir nossa maneira de vivenciar o tempo.” 

 

 Como vimos, faz parte da preocupação humana medir o tempo. Nesse sentido, o 

tempo é espacializado numa tentativa de passar de abstrato a cognoscível, apreensível. 

Essa espacialização está na base das representações temporais dos estudos da física. O 

tempo físico, ao ser exteriorizado, é numerado, medido, quantificado. 

 

 O ser humano tem essa necessidade de categorizar sua experiência em ciclos e 

períodos, pois a ausência de noção temporal seria impensável. 

 

 É preciso ainda considerar que tratar do tempo apresenta algumas dificuldades. A 

primeira reside no fato de o homem estar envolvido com o tempo. Sendo temporal, 

mutável, como tratar a questão sem atingir um distanciamento desejável para o processo  

de análise e compreensão do tempo? 

 

  Além do inevitável envolvimento com o objeto, não é possível ao homem 

estabelecer uma relação direta com o tempo. Tal fato ocorre porque apreendemos o 

tempo por meio de transformações da nossa consciência e de alterações do mundo 

exterior. Assim, na verdade, apreendemos os fenômenos temporais, não o tempo em si. 

 Por esses motivos, segundo Ferrer (2002: 1023), é preciso ter em mente os 

seguintes aspectos: 
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1) Por um lado, o tempo é imaterial. Enquanto meio indefinido e vazio, subtrai-se a 

qualquer descrição material; 

 

2) O tempo não se circunscreve, porque nos surge, necessariamente, como infinito, 

universal e englobante; 

 

3) O tempo é muitas vezes traduzido em termos de espaço, nomeadamente pela 

medida, de forma que a sua natureza própria tem tendência para nos escapar; 

 

4) As partes do tempo, o presente, o passado e o futuro, estão em movimento e 

parecem passar, perpetuamente, da existência à não-existência; finalmente; 

 

5) O tempo é apreendido ora pela experiência vivida ora pela inteligência, 

apresentando-nos então, simultaneamente, realidades diferentes e paradoxais. 

 

 

 

 De acordo com essa proposta, o tempo apresenta as seguintes características: 

 

a) Sucessão, pois pressupõe mudança, transformações; 

 

b) Irreversibilidade, isto é, a impossibilidade de se reproduzir um acontecimento do 

passado. Tal característica é essencial para a noção de tempo, pois, como o tempo vivido 

não volta, aparece-nos na forma de recordações, o que o torna uma espécie de presença-

ausência. É assim que a irreversibilidade é a fonte dos penosos sentimentos de nostalgia, 

remorso, culpa e lamento. 

 

c) Necessidade de temporalidade: pensar está ligado ao tempo, portanto não podemos 

conceber a supressão temporal. Existimos no espaço e no tempo, sem cujas referências 

não conseguiríamos elaborar nosso pensamento. 

 

d) Medida do tempo: instrumentos tecnológicos operam a medida do tempo, produzindo, 

assim, o tempo mensurável. Trata-se do tempo objetivo, em oposição ao tempo subjetivo. 

 

 É sobre a irreversibilidade que nos fala o primeiro filósofo a pensar sobre o tempo: 

Heráclito de Éfeso (aproximadamente 440-470 a.C.). Ao afirmar que não se entra duas 

vezes no mesmo rio, pois o homem não será o mesmo num outro momento, tampouco o 
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rio o será, o pensador mostra a impossibilidade do retorno de acontecimentos passados.  

 

  O tempo, portanto, pode ser apreendido pela consciência, ou seja, por meio dos 

“estados afetivos, corporais, expectativas e lembranças, em suma, através de uma 

subjetividade” Ferrer (2002:1025), e também “pela inteligência sob a forma de um tempo 

objetivo.” (loc.cit). 

 

 Embora tão inefável e intangível, o tempo é também alvo de uma complexa 

taxonomia. 

 

 O tempo subjetivo está relacionado a uma temporalidade que se experimenta por 

meio das constantes mudanças da consciência. Nesse sentido, a noção de duração 

depende mais das relações e expectativas afetivas, do que da medição objetiva do tempo. 

 

 O tempo objetivo é supraindividual e, apesar de objetivo, é passível de fundir-se ao 

tempo subjetivo “visto que a temporalidade matemática é, tal como o espaço abstrato, 

uma temporalidade pensada.” (op.cit:1027-1028). É o tempo mensurável, “medido e 

calculado na base de um sistema de unidades de tempo com o auxílio de instrumentos de 

medida. (op.cit:1027). “O tempo objetivo, neutro, internacional, suporte dos intercâmbios, 

das comunicações, das coordenações de satélites ou ferrovias, é, pois, o resultado de 

uma lenta construção histórica.” (op.cit:1029). 

 

 Já os tempos antropológicos e o tempo coletivo concernem à forma como as 

sociedades organizaram e organizam o tempo em função do trabalho e lazer, das 

cerimônias religiosas ou não, das comemorações históricas, enfim, um ritmo que estipula 

uma unidade social para além do tempo objetivo, pois reafirma a identidade de certa 

cultura ao repetir as marcações simbólicas no tempo. 

 

 Para a representação do tempo, ideologias também são responsáveis pela 

interpretação dos sentidos da História. É nesse contexto que se insere, por exemplo, o  

tempo cristão, que apresenta “um início, a Criação, um advento, a Redenção com a 

Paixão de Cristo, e um fim, o Juízo Final.” (op.cit:1030). Na perspectiva do cristianismo, o 

tempo se compõe de  uma dimensão teológica porque “o tempo passa a ser a dimensão 

de uma realização espiritual dos indivíduos, orientados para a 'salvação'.” (loc.cit). No 

Renascimento, esse tempo religioso passa, progressivamente, por uma transformação, 
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pois o antropocentrismo dá lugar à ideia de uma providência divina que a tudo comanda. 

Nesse processo de secularização, “a temporalidade teológica devia ser abandonada, o 

que se efetuou, nomeadamente no século XVIII, depois no século XIX, com as ciências da 

Terra e os progressos da paleontologia. O tempo foi, pois, afetado, sobretudo no 

Ocidente, pela 'dessacralização do cosmos (…).” (op.cit:1031).  

 

 Dentre as variadas abordagens sobre o tempo, é inevitável considerar a memória, 

que pode ser entendida, de acordo com (FERRER: 1035)  como o elo entre passado e 

futuro: 

 

A memória é a função psíquica por meio da qual registramos informações 

(biográficas, intelectuais, afetivas) que podemos lembrar de maneira voluntária. Esta 

faculdade instaura uma continuidade na existência, ligando o passado e o futuro. 

Garante, assim, a unidade do eu que se mostra como o centro e o substrato de 

todas as experiências no tempo. 

 

 

 A memória, como função psíquica, seria uma dimensão do tempo que tecemos  

dentro de nós mesmos. À mercê das vicissitudes de nossa subjetividade, funcionaria, 

então, como a tapeçaria tecida por Penélope à espera de Ulisses: fazer e desfazer são 

partes integrantes do mesmo ato. Assim nossa memória não está feita, pronta ou 

acabada. Ela se faz e se refaz a todo momento.  

 

 Para Marilena Chaui, (CHAUI, 1999: 125), a memória “É a capacidade humana 

para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembrança conserva 

aquilo que se foi e não retornará jamais. É nossa primeira e mais fundamental experiência 

do tempo (…).” 

 

 

 Como fica nítido por essa breve introdução, múltiplas e muitas vezes antagônicas 

são as concepções sobre o tempo. Por tal motivo, vamos apresentar as ideias de dois dos 

mais importantes filósofos clássicos que pensaram sobre o tema: Aristóteles e Santo 

Agostinho. Acreditamos que, embora este não seja um trabalho na área de filosofia, não 

há como negar que os conceitos filosóficos estão na base do constructo de diversas 

outras áreas do saber. 
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4.1 - Aristóteles: tempo e movimento 

 

 

 Um dos mais importantes filósofos da História, Aristóteles (385-322 a.C.) é, até 

hoje, uma referência fundamental na filosofia. Ao longo dos séculos, suas ideias foram 

retomadas com o intuito de que fossem ratificadas, como durante a Idade Média, ou 

recusadas, de acordo com as propostas de alguns filósofos modernos. 

 

 Em sua obra intitulada Física, dedicada à ciência dos entes naturais, Aristóteles 

analisa, no livro IV, o tempo, num texto que ficou conhecido como o “tratado do tempo”.  

 

 O filósofo faz uma associação entre tempo e movimento. Antes será preciso 

esclarecer que a concepção aristotélica de movimento difere, em parte, daquela com a 

qual lidamos no nosso cotidiano. Embora também considere movimento como 

deslocamento de um organismo, movimento significa mudança. Essa mudança pode ser 

quantitativa, caso do crescimento ou da diminuição de um organismo, ou qualitativa, como 

diferenças de temperatura e cor num mesmo organismo.  

 

 Para o filósofo (ARISTÓTELES, 1973: 628), o tempo seria, antes de tudo, 

movimento e mudança, e não está apenas na coisa que muda, ou onde se encontra a 

coisa que se moveu ou está em pleno processo de mudança. O tempo está em todas as 

partes igualmente. 

 

 Se não houvesse movimento, não haveria tempo. Não significa que tempo seja 

movimento, mas que ambos estão indissociavelmente conectados. 

 

 São muitas as dificuldades para estabelecer o que o tempo é. Considerando-se que 

o tempo não é um ente, não se pode perguntar por seus elementos constituintes visto que 

eles não existem mais (passado), ou ainda não existem (futuro). 

 

 Assim, o filósofo pensa o tempo em termos de sua continuidade. Tanto quanto o 

movimento, o tempo é contínuo, ou seja, tem uma quantidade que poderá ser sempre 

divisível.  
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Esse contínuo é limitado pelos agoras (instantes), que marcam um tempo anterior e 

um tempo posterior, e indicam a continuidade do tempo. É por isso que identificamos os 

intervalos de tempo, pelas delimitações constituídas pelos agoras. 

 

Nas palavras de Aristóteles, (loc.cit) 

 

(...) chegamos ao conhecimento do tempo uma vez que havíamos determinado o 

movimento, utilizando, para essa determinação, o anterior-posterior, e decidimos 

que transcorreu um tempo quando captamos no movimento uma relação de 

anterior-posterior. (tradução livre da autora)
6 

 

 

 Para o pensador grego, o tempo é universal, embora os movimentos não o sejam 

já que há uma grande diversidade de processos naturais atuando sobre os organismos. 

Para explicar que o tempo mede uma enorme diversidade de movimentos, Aristóteles 

afirma que o movimento dos céus é constante, inalterado e eterno, e, como os 

astrônomos de sua época, ele também acreditava que os astros se moviam de forma 

circular. Como o círculo era considerado o mais perfeito dos movimentos, a trajetória dos 

astros representava o padrão de medição temporal. Esse conjunto de processos 

uniformes era a garantia da objetividade da medida do tempo. 

 

 Na atualidade, os físicos não procuram mais nos astros as respostas. Todavia, 

continuam tomando como base esse mesmo movimento circular, não mais dos céus, e 

sim do átomo de césio, para adotar os padrões de medida do tempo. 

 

 Por fim, Aristóteles observa que o tempo está ligado à nossa capacidade de 

numerar, de medir. Sem nossa preocupação em contar, não apreenderíamos o tempo.  

 

 Segundo o filósofo, enquanto não é medido, numerado, o movimento independe de 

nós. No entanto, quando passamos a medir o movimento, atribuindo-lhe números, então,  

 

                                                 
6

 
 “(...) llegamos al conocimiento del tiempo, uma vez que hemos determinado el movimiento, 

utilizando, para esta determinación, lo anterior-posterior,  y decimos que há transcurrido un tiempo cuando 

captamos em el movimiento uma relación de anterior-posterior.” 
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essa numeração é resultado de nossa capacidade de conhecer dois agoras e medi-los, 

assim delimitando intervalos de tempo. 
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4.2 - O tempo em Santo Agostinho 

 

 

 As reflexões de Santo Agostinho (354-430) sobre o tempo, na obra Confissões,  

constituem, ainda hoje, base indispensável para se pensar sobre o tema. O filósofo diz 

que o tempo é um assunto cotidiano, por isso o homem é capaz de entender o significado 

da temporalidade. No entanto, alerta para os obstáculos enfrentados por aquele que 

deseja discorrer sobre um conceito cuja definição seria, aparentemente, óbvia 

(AGOSTINHO,1987: 218): “O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém mo 

perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não o sei.” 

 

 O pensador cristão associa o tempo à ideia de eternidade: o homem tenta 

conhecer a eternidade divina, por isso as concepções sobre o tempo são elaboradas por 

contraste e semelhança em relação à eternidade. A eternidade está em oposição ao 

tempo, ou seja, a eternidade é o que o tempo não é. 

 

 Nas palavras de Santo Agostinho (op.cit: 213-214) 

 

Assim nos convidais a compreender o Verbo, Deus junto de Vós, que sois Deus, o 

qual é pronunciado por toda a eternidade, e no qual tudo é pronunciado eternamente. 

Nunca se acaba o que estava sendo pronunciado nem se diz outra coisa para dar  

lugar a que tudo se possa dizer, mas tudo se diz simultânea e eternamente. Se assim 

não fosse já haveria tempo de mudança, e não verdadeira eternidade e verdadeira 

imortalidade. 

 

Tudo isso entendi, meu Deus, e por isso Vos dou graças. Confesso-Vos, Senhor, que 

o entendi, e comigo Vos conhece e bendiz todo o que não é ingrato à infalível 

Verdade. Sabemos, Senhor, sabemos que uma coisa morre e nasce, consoante 

deixa de ser o que era e passa a ser o que não era. No vosso Verbo, porém, nada 

desaparece, nada se substitui, porque é verdadeiramente eterno e imortal.  Por isso, 

ao Verbo que é coeterno convosco, dizeis, ao mesmo tempo e eternamente, tudo o 

que dizeis. E tudo o que dizeis que se faça realiza-se! Para Vós não há diferença 

nenhuma entre o dizer  e o criar. Nem tudo, porém, o que fazeis com a vossa palavra 

se realiza simultaneamente e desde toda a eternidade. 
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 A dificuldade de se traduzir em palavras noções tão complexas é uma dos temas 

de que trata o filósofo. No capítulo 11, “O tempo não pode medir a eternidade”, Santo 

Agostinho declara (op.cit: 216): 

 

Na eternidade (…) nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo 

presente. Esse tal verá que o passado é impelido pelo futuro e que todo o futuro está 

precedido dum passado e todo o passado e futuro estão criados e dimanam 

d'Aquele que sempre é presente. Quem poderá  prender o coração do homem para 

que pare e veja como a eternidade imóvel determina o futuro e o passado, não 

sendo ela nem passado nem futuro? Poderá, porventura, a minha mão que escreve 

explicar isto? Poderá a atividade da minha língua conseguir pela palavra realizar 

empresa tão grandiosa? 

 

 

 Uma proposta de definição do passado, presente e futuro se encontra no capítulo 

15 de Confissões, “As três divisões do tempo” (op.cit: 218-219). 

 

 O filósofo faz uma distinção entre “tempo longo” e “tempo breve”. O “tempo longo” 

refere-se a algum acontecimento num passado distante (“cem anos”), ou a alguma 

projeção para um futuro igualmente distante. 

 

 O “tempo breve” seria relativo a um período de “dez dias”, tanto em relação ao 

passado, quanto ao futuro.  

 

 No entanto, tais definições não podem ser aplicadas sem os seguintes 

questionamentos (op.cit: 218-219):”Mas como pode ser breve ou longo o que não existe? 

Com efeito, o passado já não existe e o futuro ainda não existe. Não digamos: “é longo”; 

mas digamos do passado: “foi longo”; e do futuro: “será longo”. 

  

 Na busca então por uma definição do que seria o presente, o filósofo afirma que 

um ano é longo demais para ser considerado como o presente. O mesmo acontece com 

dia e com uma hora, porque “Uma hora compõe-se de fugitivos instantes. Tudo o que dela 

já debandou é passado. Tudo o que ainda resta é futuro.” (op.cit: 219). 

 

 O tempo presente, desse modo, é aquele que, para Santo Agostinho, não pode ser 

subdividido. “Mas este (o tempo presente) voa tão rapidamente do futuro ao passado, que 
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não tem nenhuma duração. Se a tivesse, dividir-se-ia em passado e futuro. Logo, o tempo 

presente não tem nenhum espaço.” (loc.cit). 

 

 Outra proposição fundamental do pensador é a relação entre tempo e interioridade.  

Diante da dificuldade em se apreender o tempo dissociado de algo concreto que nos 

cerca, o tempo é associado à sensação que provoca no ser humano, isto é, passa a ser 

medido em sua relação com a alma. O tempo, seria, então, não um acontecimento 

exterior à alma, mas algo que se dá como uma distensão anímica. 

 

 Dessa forma, os sentidos percebem a passagem do tempo e a registram na 

memória. Assim, o tempo passa a existir na interioridade humana, portanto passa a ser 

regido por uma temporalidade espiritual. 

 

 O passado, nessa concepção, é descrito como o presente que aconteceu fora do 

ser humano, mas está armazenado em seu interior, em sua memória.  

 

 O futuro, por sua vez, seria a expectativa, enquanto o presente é o olhar da alma 

para aquilo que se passa no exterior. 

 

 De acordo com o pensador (op.cit: 222), 

 

 

O que agora claramente transparece é que nem há tempos futuros nem pretéritos. É  

impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro. Mas talvez 

fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente 

das presentes e presente das futuras. Existem, pois, estes três tempos na minha 

mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão 

presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Se me é 

lícito empregar tais expressões, vejo então três tempos e confesso que são três.” 

 

 

 Assim, passado e futuro são identificados, respectivamente, como memória e 

expectativa. A expectativa diminui à medida que a memória aumenta. Seguramente está 

nessa definição a base das expressões que usamos quando dizemos que alguém tem 

uma determinada expectativa de vida, referindo-nos ao futuro. Do mesmo modo, dizemos 

que alguém vive da memória quando pretendemos salientar que tal pessoa apenas pensa 
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no passado, não vive o presente, nem planeja o futuro.  

 

 Santo Agostinho faz uma relação entre memória e “palavra”. Segundo o filósofo, a 

memória presentifica o passado por meio daquilo que hoje chamamos discurso. É o que 

se lê na seguinte passagem (op.cit: 220): 

 

Se existem coisas futuras e passadas, quero saber onde elas estão. Se ainda o não 

posso compreender, sei todavia que em qualquer parte onde estiverem, aí não são 

futuras nem pretéritas, mas presentes. Pois, se também aí são futuras, ainda lá não 

estão; e, se nesse lugar são pretéritas, já lá não estão. Por conseguinte, em qualquer 

parte onde estiverem, quaisquer que elas sejam, não podem existir senão no 

presente. Ainda que se narrem os acontecimentos verídicos já passados, a memória 

relata, não os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim as palavras 

concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais, ao passarem pelos sentidos, 

gravaram no espírito uma espécie de vestígios. Por conseguinte, minha infância, que 

já não existe presentemente, existe no passado que já não é. Porém, a sua imagem, 

quando a evoco e se torna objeto de alguma descrição, vejo-a no tempo presente, 

porque ainda está na minha memória.” (grifos meus) 

 

 

 Interessante observar a relação que, para o filósofo, a ação de “narrar”, ou de 

“descrever” aquilo que está na memória faz com que o passado, que virou “vestígio” no 

espírito, se torne presente pela palavra. A palavra, portanto, é que faz a ponte entre 

passado e presente.  
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4.3– Uma abordagem sociológica do tempo 

 

 

 A extrema complexidade que envolve a noção de tempo e suas marcas discursivas  

nos leva, portanto, a concebê-lo como um conceito ou categoria híbrida, ao mesmo tempo 

objetiva e subjetiva. E é justamente sob essa condição híbrida que o tempo se implica 

como experiência social. Afinal, essa palavra que faz a ponte entre o presente e o 

passado, esse passado que, de “vestígio”, se revela na palavra do presente, parece 

compreender a natureza simbólica do tempo ou das representações temporais em sua 

função de orientação e regulação social (ELIAS, 1998: 9). Nesse sentido, o tempo 

assume seu papel de tradição, doutrina, iniciação, segundo ritmos socioculturais que 

formam o cidadão adulto desde a infância: 

 

 

 

“Ora, o indivíduo não tem capacidade de forjar, por si só, o conceito de tempo. Este, 

tal como a instituição que lhe é inseparável, vai sendo assimilado pela criança à 

medida que ela cresce numa sociedade em que ambas as coisas são tidas como 

evidentes. Numa sociedade assim, o conceito de tempo não é objeto de uma 

aprendizagem, em uma simples qualidade de instrumento de uma reflexão 

destinada a encontrar seu resultado em tratados de filosofia; ao crescer, com efeito, 

toda criança vai-se familiarizando com o ‘tempo’ como símbolo de uma instituição 

social cujo caráter coercitivo ela experimenta desde cedo. Se, no decorrer de seus 

primeiros dez anos de vida, ela não aprender a desenvolver um sistema de 

autodisciplina conforme a essa instituição, se não aprender a se portar e a modelar 

sua sensibilidade em função do tempo, ser-lhe-á muito difícil, se não impossível, 

desempenhar o papel de um adulto no seio da sociedade.” (op. cit.:13,14) 

 

 

Esse processo de familiarização com o tempo como símbolo parece corresponder 

a certa dimensão da experiência temporal comum ao signo: sua arbitrariedade e sua 

convencionalidade. O tempo se revela como ritmo social, como calendário das culturas, 

como forma de valores oficiais, como orientação de sentido coletivo. O tempo, sob essa 

perspectiva, é produzido pelas próprias formas humanas de representá-lo e se investe 

assim dos valores sociais que organizam o sentido e as ideologias de culturas e 

civilizações.  
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É nessa condição, ao assumir os vocabulários da tradição ou do progresso, das 

sazões do plantio e da colheita ou da produtividade industrial, das dinastias e das 

revoluções, que o tempo se dá como linguagem entre os homens, elabora suas 

experiências subjetivas e as conjuga à sua história, ela mesma um modo de medição e 

representação do próprio tempo. Nem como fluxo objetivo da natureza, nem como 

experiência subjetiva do indivíduo, o tempo sociológico é tomado, portanto, como função 

organizadora da vida social. 

 

É justamente essa similaridade entre tempo e linguagem que, segundo Norbert 

Elias, confirma a representação do tempo como instrumento social que produz a 

impressão de sua existência objetiva, independente dos homens. Trata-se, aqui, da sua 

independência quanto aos indivíduos, sem os quais ele não existiria. Trata-se, portanto, 

de sua convencionalidade social, que é experimentada pelo indivíduo como objetividade.  

 

 

“Em nossa vida social, é bem fácil observar, nesses dois níveis, a relativa autonomia 

do ‘tempo’ indicado pelos relógios: sua relativa autonomia como instituição social e 

como dimensão de um movimento de caráter físico. Assim como uma língua só pode 

exercer sua função enquanto é a língua comum de um grupo humano, e viria a 

perdê-la se cada indivíduo fabricasse para si sua própria linguagem, os relógios, 

exatamente, só podem exercer sua função quando as configurações cambiantes 

formadas por seus ponteiros móveis – portanto, numa palavra, as horas indicadas por 

eles – são comuns à totalidade de um grupo humano” (op. cit. :97) 

 

 

 Parece ser nesse sentido que se podem compreender as considerações de Lucia 

Santaella (SANTAELLA, 2008: 74): “o tempo é a matéria de que é feita a linguagem.” 

Porque simboliza, o ser humano cria, por meio da linguagem, uma série 

consideravelmente complexa de marcas temporais na língua e no discurso. Ainda 

segundo a autora, “A capacidade simbólica, que nos é dada pela linguagem, transcende o 

espaço e o tempo biológicos, criando novos padrões, os padrões de significados.” (op.cit: 

85). Esses novos significados, no texto, possivelmente ultrapassam os limites impostos 

por taxonomias que se recusam a adotar uma análise mais abrangente. 

 

 Neste trabalho, portanto, intencionamos mostrar como essa relação do homem 

com o tempo se configura de formas variadas no discurso, pois também na interação as 
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marcas temporais se apresentam como pilares da nossa experiência. Por tal motivo, as 

noções de tempo se diversificam nos textos analisados, refletindo a necessidade humana 

de ancorar, no discurso, sua vivência no tempo. 
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5– Metodologia 

 

 Neste capítulo, apresentamos o corpus do trabalho e o modo como procederemos 

à sua análise. O modo argumentativo será nosso foco, em função da natureza do corpus 

selecionado. 

 

 Essa análise está sendo concebida para o trabalho com alunos do ensino médio, 

que já possuem o conhecimento básico das classes de palavras e das noções 

prototipicamente associadas a cada uma delas.  

 

 Esperamos que, a partir de uma análise que tenha por base o funcionamento 

discursivo, e não apenas a classificação gramatical tradicional, os alunos sejam capazes 

de se apropriar dos sentidos produzidos pelo texto de forma mais ampla.  
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5.1 – Constituição do corpus 

 

  O corpus deste trabalho será composto por textos de autoria da escritora Rosiska 

Darcy. O primeiro, intitulado “Nunca mais”, foi publicado no Jornal O Globo (21/12/2007), 

e os demais, no livro Reengenharia do tempo.  

 

 Justifica-se a inclusão de “Nunca mais” por ter sido o motivador das hipóteses aqui 

apresentadas.  

 

 O texto enfoca dois momentos: o ano de 2007, em que foi escrito, e as décadas de 

1960 e 1970 do século XX, período da ditadura civil-militar no Brasil. A autora discute a 

reação de parte da população à prática da tortura por agentes do Estado. Segundo o 

texto, as mesmas pessoas que eram contra tal prática durante a ditadura, naquele 

momento (2007) a apoiavam, o que poderia ser facilmente verificado pela recepção 

positiva que teve o filme “Tropa de elite”, do diretor José Padilha, cujo tema central é o 

BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e seus métodos de ação. 

 

 Foi durante sua leitura que começamos a levantar a hipótese de que a noção de 

tempo poderia estar presente em outras classes de palavras, além das tradicionalmente 

relacionadas ao assunto. O fato de haver grupos de sentido claramente demarcados no 

texto nos levou não apenas a pensar na possibilidade da ampliação das classes de 

palavras veiculadoras da ideia de tempo, mas também na possibilidade de que aqueles 

grupos de sentido eram fundamentalmente argumentativos já que constituíam as 

estratégias argumentativas por meio das quais Rosiska Darcy procurava provar a validade 

de sua tese. 

 

 Quanto ao livro, “Reengenharia do tempo”, não deixa de ser instigante seu tútulo, 

pois neste trabalho propomos uma espécie de reengenharia dos demarcadores temporais 

inseridos em situações discursivas específicas, o que poderá vir a lhes conferir um 

estatuto diverso daquele tradicionalmente proposto pela engenharia tradicional da língua, 

do discurso e da interpretação de textos. 
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São textos do tipo argumentativo, por meio de cuja análise tentaremos verificar a 

hipótese de que os demarcadores temporais também se configuram como elementos 

constituintes fundamentais e determinantes do processo de construção argumentativa. 

Assim, buscaremos mostrar como as marcas discursivas do tempo não são fundamentais 

apenas à estruturação do texto narrativo. 
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5.2 – Procedimentos de análise 

 

 

 Em primeiro lugar, serão selecionados os textos mais representativos do corpus 

para a análise, tendo em vista as representações temporais que apresentam. Em seguida, 

os textos serão lidos e “segmentados” de acordo com a proposta das isotopias de Fiorin 

(que chamaremos de grupos de sentido). 

 

 Nesta etapa, identificaremos os marcadores linguísticos que, em cada texto 

analisado, veiculam noções temporais. Tais marcadores serão discriminados nos grupos 

de sentido, também de acordo com as características de cada texto: tempo passado, 

presente e futuro. Além desses três tempos, supomos haver nos textos um quarto grupo 

temporal, aquele que reúne palavras e expressões que remetem a um passado não 

terminado, mas que mantém suas marcas no presente.  

 

 Para melhor visualização de cada grupo temporal, faremos uma marcação colorida 

de cada grupo de sentido: azul para o passado, vermelho para o presente, roxo para o 

passado que permanece presente e verde para o futuro. 

 

 A cor roxa é a mistura do azul e do vermelho, por isso representa o passado que 

permanece presente. Quanto à cor verde, pensamos no futuro como esperança e também 

na simbologia da cor, presente nos sinais de trânsito, que indica que o caminho está livre, 

ou seja, que é preciso seguir o tempo, o espaço, em direção ao futuro. 

 

  Procuraremos mostrar de que modo tais noções temporais não restringem a uma 

intenção meramente descritiva, mas configuram artifícios argumentativos fundamentais 

para o propósito persuasivo de cada texto. 

 

  

Além dessa análise qualitativa, apresentaremos uma análise quantitativa dos dados 

observados em cada texto. Será apresentada uma estatística dos substantivos, adjetivos 

e locuções ajetivas presentes em cada texto, e no final, uma estatística global com tais 

dados.  
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 Será também apresentada uma estatística dos vocábulos que constituem, nos 

textos, os demarcadores temporais, os grupos de sentido de cada grupo temporal e, ao 

final, uma porcentagem global de ambos. Esses dados poderão contribuir para ratificar a 

hipótese inicialmente levantada. 
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Benditas – Zélia Duncan 

 

Benditas coisas que eu não sei 

Os lugares onde não fui 

Os gostos que não provei 

Meus verdes ainda não maduros 

Os espaços que ainda procuro 

Os amores que eu nunca encontrei 

Benditas coisas que não sejam benditas 

 

 

A vida é curta 

Mas enquanto dura 

Posso durante um minuto ou mais 

Te beijar pra sempre o amor não mente, não 

mente jamais 

E desconhece do relógio o velho futuro 

O tempo escorre num piscar de olhos 

E dura muito além dos nossos sonhos mais puros 

Bom é não saber o quanto a vida dura 

Ou se estarei aqui na primavera futura 

Posso brincar de eternidade agora 

Sem culpa nenhuma 
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6 - ANÁLISE DO CORPUS: AS MARCAS DO TEMPO 

 

6.1 - Articulando a teoria à prática 

 

 

 Como a Teoria Semiolínguística e o estudo dos gêneros textuais fornecem a base 

para a análise do corpus, retomaremos de forma sucinta algumas noções.  

 

 Segundo Charaudeau (2008:7), a linguagem é o princípio que permite ao homem 

pensar. Mas a linguagem é feita pelo próprio homem, em suas interações ao longo da 

história. O resultado é um fenômeno extremamente complexo, que não se restringe a 

abordagens muitas vezes reducionistas do senso comum e da escola. É nesse sentido 

que procuraremos mostrar de que modo, no discurso, alguns substantivos, adjetivos e 

locuções adjetivas assumem o papel de demarcadores temporais, uma relação que as 

gramáticas escolares ignoram. 

 

 Retomando a questão das interações, sabemos que envolvem, evidentemente, 

sujeitos singulares em circunstâncias específicas de cada ato de linguagem (op. cit. :31). 

Os sentidos, por seu turno, são construídos nesses atos, fazendo com que o receptor seja 

também coautor, de modo que os atos se formam como um jogo entre implícitos e 

explícitos e resultam de circunstâncias discursivas específicas.  

 

 Esse receptor é dotado de competência comunicativa, não apenas de competência 

linguística. Desse modo, ele age em acordo com sua competência situacional, que 

determina uma situação específica, identidades dos parceiros, finalidade e circunstâncias 

materiais da comunicação. Ele também tem uma competência semântica, que o torna 

apto a ordenar seus saberes no processo de categorização do mundo. Já a competência 

discursiva dota o receptor da capacidade de participar da encenação discursiva. A quarta 

competência é a linguística, que faz com que ele seja capaz de reconhecer e manipular 

os signos. 

 

 Assim, ao analisar o corpus, concluímos, por exemplo, que um mesmo vocábulo, 

como “tempo”, que tem uma representação temporal explícita, mas não se refere 

especificamente ao passado, ao presente, nem ao futuro, pode pertencer a qualquer 

desses três grupos de sentido em função do contexto em que figure. Tal processo 
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acontece em função das competências comunicativas, que garantem à interação 

discursiva extrema complexidade. 

 

 Quando Charaudeau (2005: 14) trata dos sujeitos do ato de comunicação 

envolvidos na interação comunicativa, define o conceito de semiotização do mundo, que 

vem a ser um conjunto de transformações. A primeira transformação diz respeito à 

trajetória percorrida pelo sujeito falante, no ato de comunicação, de um “mundo a 

significar” até um “mundo significado”. O segundo processo faz com que esse “mundo 

significado” se torne objeto de troca entre o sujeito falante e o destinatário. 

 

 Tal processo de transformação é constituído por quatro operações. A primeira é a 

“identificação”, em que os seres do mundo são apreendidos, conceituados pelo sujeito e 

transformados em identidades nominais, para que sejam empregados na comunicação. A 

segunda etapa é a qualificação. As identidades descritivas são o resultado da ação de 

qualificar os seres segundo suas especificidades. A terceira etapa é a ação, na qual os 

seres do mundo se tornam identidades narrativas, que representam as ações. Por fim, a 

quarta etapa é a causação, em que são explicitadas as relações de causalidade entre as 

ações que os seres praticam ou sofrem. 

 

 Em nosso trabalho, procuramos mostrar de que forma a noção de tempo está 

presente, na relação discursiva, nos substantivos, que são identidades nominais, e nos 

adjetivos, as identidades descritivas, e não somente nos verbos, na classificação de 

Charaudeau, representados pelas identidades narrativas. 

 

 Assim, observamos que a ideia de tempo se dá, no processo de semiotização do 

mundo, de maneira mais ampla do que a tradição gramatical considera. O “mundo a 

significar” passa a “mundo significado” num processo em que o sujeito apreende o tempo 

e o transforma em várias operações para significá-lo de formas distintas. 

 

 Charaudeau (2007:2) estabelece, ainda, a diferença entre categorias de língua e 

categorias de discurso.  

 

 As categorias de língua compõem-se de classes de palavras, construções 

sintáticas, modalizadores e categorias gramaticais. Representam a relação entre forma e 

sentido, estabelecem a coesão e são estruturadas linearmente. 
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 As categorias de discurso têm como base as de língua e remetem ao nível da 

coerência, da relação não-linear e compõem-se de uma complexidade de relações 

possíveis apenas na interação discursiva.  

 

 As ações de nomear e de determinar, segundo o autor (loc. cit.) pertencem ao 

modo descritivo. Já a ação de explicar (relações lógicas) pertencem ao modo 

argumentativo.  

 

 Buscaremos mostrar de que forma os substantivos (nomear) e os adjetivos 

(determinar), na complexidade de relações possíveis apenas na interação discursiva, 

podem também participar da tarefa argumentativa, uma vez que nomeiam e determinam 

noções temporais que, nos textos analisados, configuram os cenários por meio dos quais 

a autora forja sua estratégia persuasiva. 

 

 É necessário, ainda, recuperarmos da teoria a questão relativa aos modos de 

organização do discurso. Na opinião de Charaudeau (2008:67), a linguagem funciona no 

discurso. Nesse sentido, o ato de comunicação é constituído por um dispositivo que 

envolve um sujeito falante e seu parceiro.  

 

  Esse dispositivo constitui-se de quatro itens. Há uma dada situação de 

comunicação, na qual os parceiros se submetem a certa identidade e a um contrato de 

comunicação. Existem também os modos de organização do discurso, que determinam 

como a matéria linguística se organiza para certa finalidade comunicativa, como enunciar, 

descrever, contar, ou argumentar. Em seguida, há a língua, material verbal que inclui os 

princípios de forma e sentido. Por último, está o texto, que é o resultado concreto do ato 

de comunicação. 

 

 Podemos concluir que o ato de comunicação não é um simples modo de 

transmissão de informações, justamente porque envolve uma complexidade que vai muito 

além das questões linguísticas.  

 

 Quando apresentamos, no presente trabalho, a hipótese de que os demarcadores 

temporais vão além dos verbos e advérbios, estamos partindo do ato de comunicação 

como elemento constitutivo de outras relações de sentido, especificamente no modo 

argumentativo. 
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 Em relação à organização da lógica argumentativa, Charaudeau (2006:205) 

apresenta os seguintes componentes: uma asserção de partida (premissa), uma asserção 

de chegada (conclusão), e uma ou mais de uma asserção de passagem, que faz a ligação 

entre as outras e se refere às inferências, provas e argumentos. 

 A asserção de partida é um enunciado, uma “fala sobre o mundo” (loc. cit), que 

trata dos seres, qualificando-os em termos de propriedades e descrevendo-os em suas 

ações. 

 A asserção de chegada é a própria “legitimidade da proposta” (loc. cit). Concerne 

àquilo que se deve aceitar a partir da premissa. Interessante notar que, segundo o autor, a 

conclusão representa, em todos os casos, uma relação de causalidade. A conclusão pode 

ser a causa da premissa ou sua consequência.  

 Nos textos analisados neste trabalho, a asserção de chegada corresponde à tese 

geral defendida pela autora. 

 Já a asserção de passagem é uma justificativa para a passagem que se dá entre a 

premissa e a conclusão, já que esse trajeto argumentativo não ocorre de maneira 

arbitrária. Ela representa um “universo de crença” (loc. cit) sobre as relações de 

causalidade em nosso conhecimento de mundo, que, evidentemente, tem que ser comum 

aos agentes envolvidos na argumentação. Essa asserção tem o valor de prova da 

validade da relação de causalidade e deve fazer com que o destinatário aceite a 

veracidade dessa relação.  

 

 O autor especifica também os “procedimentos da lógica argumentativa”, a partir dos 

quais analisa os seguintes “modos de raciocínio”: dedução, explicação, associação, 

escolha alternativa e concessão restritiva.  

 

 No caso dos textos analisados, chegamos à seguinte conclusão. O primeiro texto 

de autoria de Rosiska Darcy, intitulado Nunca mais (O Globo, 21/12/2007) apresenta o 

cotejo entre a reação leniente de expressiva parcela da população brasileira em relação à 
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prática da tortura, no ano de 2007, em oposição ao repúdio com que muitos a 

rechaçavam durante o período de ditadura militar no Brasil. A conclusão da autora é de 

que devemos nos colocar contra qualquer forma de violência e buscar um futuro pacífico. 

 

 Cremos que neste caso o raciocínio se dá pela “escolha alternativa”: ou a 

sociedade aceita a tortura como prática justificável e supostamente eficaz no combate à 

violência dos bandidos, e nesse caso, segundo a autora, configurar-se-ia uma situação de 

caos sem possibilidade de volta; ou a sociedade brasileira faz uma opção pela paz, que, 

de acordo com Darcy, é a única possibilidade de se construir um futuro minimamente 

seguro, justo e pacífico. 

 

 Os demais textos pertencem ao livro “Reengenharia do tempo”, da mesma autora, 

publicado em 2003. Supomos haver neles o mesmo modo de raciocínio, a dedução, em 

que há uma relação de causalidade entre dois elementos.  

 

 A autora parte da avaliação crítica do apagamento da figura feminina no passado, 

passa pela revolução das mulheres na segunda metade do século XX, constata que as 

mulheres mudaram, mas os homens, as empresas e o Estado permanecem como sempre 

foram. Assim, conclui que existe um expressivo desequilíbrio na distribuição do tempo e 

das tarefas entre homens e mulheres. A solução para tal desarmonia seria um projeto de 

futuro que incluísse a “reengenharia do tempo”. 

 

 Para finalizar esta parte, lembremos das palavras de Lucia Santaella (SANTAELLA, 

2008: 85), no capítulo referente à contribuição filosófica e sociológica. A autora diz que a 

linguagem nos fornece uma capacidade simbólica que cria novos paradigmas de 

significados. Assim, apresentamos aqui a tese de que esses novos significados 

ultrapassam as fronteiras de taxonomias que, presas que estão ao tempo, fixam o olhar 

no passado sem perceberem as infindas possibilidades discursivas, que criam, no 

presente, e criarão, no futuro, uma caleidoscópica dança dos sentidos. 
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6.2 – Análise dos textos 

 

 O modo como o homem apreende a si mesmo e ao mundo passa pela ideia de 

tempo. Nesse sentido, a  memória opera como permanência e reinvenção contínua  do 

passado, produzindo discursos que vão e vêm num jogo constante de adesão e 

contradição. 

 

 O passado, isto é, a memória, está em movimento porque continua no presente, 

sendo, inclusive, historicamente reelaborada pela subjetividade, que percebe os 

acontecimentos e busca analisá-los. Assim, a linha com a qual procuramos demarcar o 

contínuo temporal, atribuindo lhe, não sem dificuldade, uma medição, nada mais é que 

nossa tentativa de dominar aquilo que sempre nos escapa – e continuará escapando- a 

noção de tempo. 

 

 Percebemos que os grupos de sentido temporais figuram nos textos do corpus 

como base para a tarefa persuasiva à qual se propõe Rosiska Darcy. No que tange à 

argumentação, retomemos as propostas de Charaudeau (2004b: 37). Para o autor, o ato 

de linguagem adquire significado na situação de comunicação específica em que é 

produzido. Além disso, outros determinantes para tal significação são o tema, a identidade 

e a intencionalidade do enunciador e as circunstâncias concretas em que ele se encontra. 

Dessa forma, a argumentação se dá, como prática social, numa tensão entre as restrições 

e a liberdade. 

 

 É o que podemos ler no corpus que segue. Os textos de Rosiska Darcy  propõem 

uma reflexão sobre o presente, cotejando-o com o passado para se propor um futuro, 

atrelando cada uma dessas divisões de tempo a determinados argumentos. Aqui, a tarefa 

de persuasão de dá por meio da criação de cenários temporais que, longe de serem 

estáticos ou meramente descritivos, desempenham papel fundamental na tentativa de 

validação dos argumentos. A forma com que a escritora caracteriza os vários momentos 

é, fundamentalmente, um recurso de convencimento. 

 

 O passado aparece como o dado, o presente como o momento de reinvenção de 

estruturas obsoletas, cujas amarras são alvo de constantes críticas. No entanto, ao 

consolidar novos valores e novas relações sociais, segundo a autora, o homem se vê num 
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estado de desequilíbrio, que, embora não represente um desejo de volta ao passado, 

requer com urgência o planejamento de um futuro necessariamente diferente do tempo 

presente, no qual as questões que ora afligem os indivíduos estejam minimamente 

resolvidas. 

 

 O primeiro texto (DARCY, 2007), publicado no Jornal O Globo tem como mote o 

lançamento de dois filmes brasileiros: Batismo de sangue, de Helvécio Ratton, e Tropa de 

elite, de José Padilha. Rosiska Darcy trata, em linhas gerais, da reação dos brasileiros à 

prática da tortura como mecanismo de operação do Estado.  

 

 O passado, neste caso situado no período da ditadura civil-militar (1964 a 1985), 

representa o momento em que a população, segundo a autora, rechaçava a tortura, pois a 

identificava como prática abusiva de forças que dilaceravam a oposição no país. 

 

 O presente representa um contraste com esse passado já que, a exemplo do que 

se viu na reação de grande parte dos brasileiros ao filme Tropa de elite, no momento atual  

do texto (ano de 2007), uma parcela bastante significativa da população apoia a tortura 

como método, não apenas aceitável, mas também recomendável, de combate à violência. 

 

 O futuro, por sua vez, se afigura como o momento de resgate do princípio de 

humanidade, aquele que teria como função repelir a tortura e buscar soluções pacíficas 

para os conflitos sociais do Brasil. 

 

 Assim, em termos de valoração, podemos perceber o seguinte. O passado é visto 

de forma positiva porque havia a oposição à tortura. O presente é negativo, pela 

aceitação maciça de tal prática. O futuro também é positivo caso se resgatem os valores 

éticos deixados no passado. 

 

 Antes de passarmos à análise, é preciso ressaltar algumas questões ligadas ao 

processo. Há alguns anos venho trabalhando com meus alunos de ensino médio a técnica 

dos grupos de sentido para interpretação de textos. A resposta tem sido bastante 

satisfatória, pois os alunos apreendem com mais nitidez as estratégias argumentativas e 

como elas são construídas. Nem sempre os grupos de sentido são temporais, como já 

dissemos, mas aqui vamos nos ater a esse tipo apenas. 
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 Não podemos negar, em se tratando do trabalho de interpretação, um grau de 

subjetividade sempre presente. Por mais que leiamos atentamente um texto, buscando 

critérios coerentes para agrupar palavras e expressões em grupos de sentidos coesos, a 

subjetividade sempre estará lá, a desafiar nossas propostas. E, particularmente, como 

professora, não considero tal aspecto negativo. Pelo contrário, é extremamente 

enriquecedor para a dinâmica de sala de aula, para a construção conjunta do trabalho 

com o texto. Afinal, a leitura é sempre dialógica, portanto, aberta às idas e vindas que o 

próprio texto demanda para se constituir. 

  

 É importante lembrar, também, como já foi exposto neste trabalho, que, na análise,  

estamos separando o texto em grupos de sentido, isto é, grupos que reúnem palavras e 

expressões nominais relacionadas à criação de um “cenário” marcado por determinado 

momento (passado, presente, passado que permanece presente e futuro). Esses, grupos, 

por sua vez, são fundamentalmente persuasivos, já que, nesses textos, a descrição dos 

tempos é a base para a defesa da tese da autora. 

 

 Para melhor visualização dos grupos de sentidos temporais, como descrevemos 

nos Procedimentos de análise, no capítulo relativo à Metodologia, usaremos cores 

diversas para marcar os campos de sentido temporais. A marcação será a seguinte: 

passado: azul; presente: vermelho; passado que permanece presente: lilás; futuro: verde. 

 

 Nosso interesse principal são os sintagmas nominais que representam noções 

temporais. Serão marcados nos textos os substantivos, adjetivos e locuções adjetivas que  

veiculam noções temporais, seja em relação a um tempo específico (passado, presente, 

futuro), seja em relação ao tempo de maneira geral, mas que, em cada texto, passa a 

adquirir uma marcação específica. 
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 Texto 1 

Nunca mais  

 De uns tempos para cá voltou à baila um assunto que se acreditava enterrado. 

Tortura nunca mais deveria ser a última e definitiva frase de uma página sombria e 

execrável da História do Brasil. O filme "Batismo de dangue” reviveu uma história bem 

conhecida dos exilados de então, a tortura que sofreu Frei Tito, sua destruição psíquica e 

posterior suicídio, e emocionou os jovens de agora, confrontados a um passado que lhes 

chegara de maneira velada e cercada de sigilos e algodões. Como um fantasma cruel, 

esse passado que é parte da biografia de muitos de nós voltava a assombrar uma 

juventude que se perguntava e nos perguntava como fora possível que tamanha 

barbaridade tivesse acontecido.  

 

 Enquanto isso, episódios como os de Abu Ghraib, o que se passa em Guantánamo, 

as justificativas da era Bush para seus desmandos - tudo em nome do combate ao 

 terrorismo - foram pouco a pouco banalizando a prática da tortura, tirando-a do 

lugar da execração, transformada em assunto de debate, com prós e contras, onde antes 

só havia horror e repulsa.  

 

 Esses dias, um outro filme, "Tropa de elite", semeou pela cidade debates 

apaixonados sobre a legitimidade da tortura "em certas circunstâncias". Terroristas e 

traficantes estariam fora do denominador comum que há trezentos anos a civilização tenta 

construir com o conceito de direitos humanos. O que a ditadura escondia, envergonhada, 

punindo duramente quem a denunciava, hoje declina-se nos salões com uma frieza 

impressionante.  

 

 O que importa não é tanto o que se esteja dizendo nesses debates, mas que ele 

esteja existindo. O que estará acontecendo no país para que tamanha aberração se 

produza?  

 Que grau de exasperação, de desespero, de ódio que cega, de sentimento de 

abandono, de medo onipresente está levando parcelas da população a apostar na 

violência selvagem contra a selvageria da violência? Que paroxismos levam pessoas  que 

lutaram, e era preciso coragem, contra os torturadores da ditadura militar a investir um 
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policial do Bope, porque incorruptível e bem-intencionado, do direito de torturar na luta 

mais que legítima contra o tráfico? Então honestidade, boas intenções e uma causa justa 

legitimam a tortura? Ou será a eficácia que a legitima? Nunca se  ignorou o quanto esses 

métodos são eficazes para arrancar falsas e verdadeiras confissões. Apenas 

acreditávamos ter alcançado um outro patamar na evolução da espécie.  

 

 Alguém dirá: não há outra solução. É a partir daí que começa a descida do 

precipício. Emmanuel Levinas, em um texto admirável, "Entre nós", disse que justificar a 

dor do próximo é a fonte de toda imoralidade. E que não sejam ele, nem quem o cita, 

suspeitos de bom-mocismo. Apenas de forte, e quem sabe infundada, propensão a 

acreditar no futuro do pitecantropo.  

 

 Há um lado positivo em tudo isso. O grande mérito do filme é ser um revelador da 

extensão da tragédia que vivemos quando somos chamados a escolher entre duas 

crueldades ou escolher a crueldade como um mal menor. Esse o nosso pão de cada dia. 

Mas, justamente porque a escolha da crueldade destrói nossa própria humanidade, é que 

cabe recusar essa escolha e buscar desesperadamente um outro  lugar, outras soluções, 

com o empenho de quem salva sua dignidade humana, que não é senão uma outra 

maneira de salvar a própria vida.  

 

 Se chegamos ao ponto em que apoiar e aplaudir a tortura é a única solução, essa 

solução não pode ser a única, simplesmente porque não é solução, é um outro problema 

tão grave quanto o que estamos tentando resolver. Mãos à obra, à procura das outras, 

porque o ponto sem retorno é quando o gosto do mal que constatamos  nos bandidos se 

faz contagioso. E esse terá sido o maior mal que nos fizeram: nos nivelarmos a eles. 

 

 As tropas de elite são assim chamadas porque, na lógica da guerra, são o que há 

de melhor, os mais corajosos e eficazes. A nossa lógica é a da paz e, no caminho da paz, 

a paz é o caminho. Assim como a tropa de elite tem plena consciência dos perigos físicos 

que corre, nós já conhecemos de longa data e estamos em estado de alerta contra os 

perigos morais, aqueles que destroem uma sociedade por dentro.  Tortura, nunca mais. 

Nunca mais. 
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Análise do texto 

Os grupos de sentidos temporais do texto são estruturados por meio das seguintes 

palavras e expressões. 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: um passado; biografia de muitos de nós; ditadura militar, pitecantropo. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: enterrado; última e definitiva frase; exilados de então. 

 

 

 No grupo relativo ao passado, há palavras comumente associadas à representação 

temporal, como: passado; biografia; pitecantropo; enterrado; última; de então. 

 

 Já a expressão “ditadura militar” foi incluída neste grupo porque, embora não 

contenha, em si, uma expressão temporal, no texto, constrói o grupo de sentido daquilo 

que, segundo a autora, não apenas se configura como o passado, mas também não 

deveria retornar como um presente indesejado. Nesse sentido, supomos ser uma marca 

discursiva e argumentativa de tempo. 

 

 Pela mesma razão assinalamos o adjetivo “definitiva” como relativo ao tempo 

passado, na expressão  “última e definitiva frase”, que se refere à prática da tortura 

durante as décadas de 1960 e 1970 do século XX, no Brasil. Segundo o texto, a repulsa à 

tortura deveria garantir que ela não constituísse o presente, mas ficasse enterrada, 

definitivamente, naquele passado. 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: jovens de agora; uma juventude; era Bush. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: jovens de agora. 
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 No grupo do presente, todos os vocábulos e expressões são ordinariamente 

ligados a tempo: jovens; juventude; era; de agora. A expressão “era Bush” se refere ao 

presente em relação ao ano em que o texto foi publicado: 2007. É, portanto, o passado 

em relação a hoje, 2013. No entanto, decidimos mantê-lo no grupo do presente porque 

estamos considerando os sentidos temporais estabelecidos no texto.  -  

 

-Grupo relativo ao passado que permanece presente: 

 

- Substantivos: um fantasma cruel; civilização; evolução da espécie. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: pão de cada dia. 

 

 

 Aqui verificamos os seguintes exemplos de vocábulos e expressões 

relacionados à ideia de tempo: evolução; de cada dia. 

 

 O substantivo “fantasma” representa a tortura que, segundo Rosiska Darcy, 

deveria ter permanecido no passado, mas volta a assustar no presente, desafiando a 

repulsa de que foi alvo no final do século XX. É, portanto, uma marcação discursiva do 

tempo, visto que simboliza uma ameaça, uma entidade sobre a qual os indivíduos não 

têm controle. 

  

  

-Grupo relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: outras soluções, caminho (2 vezes). 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: outras soluções. 

 

 

 Neste grupo, tanto o substantivo “soluções”, quanto o pronome indefinido 

adjetivo “outras” apontam para o futuro. “Solução” é uma saída para uma situação 

presente insatisfatória. Já “outra” também remete à noção de uma alternativa para um 

presente que não se quer mais. 
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 Já “caminhos” é uma metáfora para “solução”, portanto aponta para o futuro. 

 

 Em termos de gêneros textuais, o texto acima pode ser classificado como um artigo 

de opinião. Essa situação comunicativa específica estabelece determinadas relações 

entre aspectos extratextuais e o modo de organização do discurso. Portanto, tendo sido 

publicado num jornal de grande circulação, destina-se a uma multiplicidade de leitores, 

dentre os quais certamente estão tanto os que concordam com a tese defendida por 

Rosiska Darcy, quanto aqueles que aceitam a tortura "em certas circunstâncias".  

 

 Faz parte da tarefa argumentativa do artigo a tentativa de persuasão deste último 

grupo de leitores, inscrito, inclusive, na polifonia do texto: "Terroristas e traficantes 

estariam fora do denominador comum que há trezentos anos a civilização tenta construir 

com o conceito de direitos humanos."; "Alguém dirá: não há outra solução." (grifo nosso). 

 

  Para atingir a finalidade de influenciar o interlocutor, o texto estabelece uma linha 

temporal que tem início num passado "que se acreditava enterrado", mas que, "como um 

fantasma cruel", se torna cada vez mais presente.  

 

 Os grupos de sentido constroem uma oposição temporal entre passado e presente. 

Embora marcado por acontecimentos dramáticos, o passado é valorizado positivamente 

pela autora em função da atitude de condenação veemente da prática da tortura. 

Entretanto, aquilo que  "deveria ser a última e definitiva frase de um página sombria da 

História do Brasil" revive e, retornando de forma surpreendente, mostra que agora se vê 

de modo relativo uma prática que antes se condenava de forma absoluta: (a tortura) "foi 

transformada em assunto de debate, com prós e contras, onde antes só havia horror e 

repulsa." 

 

 Dois filmes citados no texto simbolizam cada um dos grupos de sentido. O passado 

está representado por Batismo de Sangue", que "emocionou os jovens de agora" e 

escancara uma "barbaridade" que se acreditava já distante no tempo e moralmente 

classificada como inaceitável. No entanto, surge o outro filme, "Tropa de Elite", mostrando 

que essa barbaridade voltou, não exatamente porque a prática da tortura tenha voltado (já 
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que nunca deixou de existir), mas porque "declina-se hoje nos salões com uma frieza 

impressionante"  a aceitação de tal método por parte de setores da sociedade.  

 

 O texto procura, então, investigar possíveis razões que expliquem de que forma 

uma sociedade tão marcada por uma ditadura recente se mostra condescendente, hoje, 

com aquilo que condenava, aparentemente sem concessões, num passado próximo. 

  

 Mais uma vez os grupos de sentido organizam a argumentação. A autora formula a 

hipótese de que um elevado "grau de exasperação, de desespero, de ódio que cega, de 

sentimento de  abandono, de medo onipresente " possa ocasionar a crença, por parte de  

"parcelas da população", de que a violência é um meio aceitável de se combater a própria 

violência. Esse seria, segundo o texto, o cenário atual. Em oposição, encontra-se, mais 

uma vez, o passado, visto que "acreditávamos ter alcançado um outro patamar na 

evolução da espécie."  

 

 É justamente o confronto entre os dois extremos da linha do tempo que provoca o 

choque, pois a autora constata que o presente se constrói a despeito do passado. Assim, 

os dois grupos de sentidos temporais do texto se configuram não apenas como opostos. 

Eles evidenciam uma espécie de incoerência, por assim dizer. 

 

  Todavia, embora passado e presente sejam, neste texto, antagônicos, há um elo 

entre esses extremos. Segundo o texto, o elemento que liga os dois polos é justamente a 

permanência da prática da tortura, apesar de toda oposição que já se fez a ela. 

 

 Assim como as demais marcas de tempo, as referências a essa ideia de 

permanência não se restringem a verbos e advérbios. São consideravelmente 

diversificados os recursos linguísticos utilizados no texto para evidenciar tal noção. 

 

 O ponto de contato entre passado e presente seria a própria "descida do 

precipício": a possibilidade de se aceitar uma prática hedionda como método válido no 

combate à violência.  
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 Consideramos que este terceiro bloco marca a continuidade, isto é, aquilo que 

torna o passado presente, evidenciando uma linha contínua. É, portanto, um articulador 

dos componentes dos sentidos formadores da oposição fundamental (passado/presente). 

 

 Essa continuidade faz surgir mais um bloco de ideias, uma espécie de ponto de 

fuga, o ponto de convergência que procura ir além da oposição entre os dois grupos de 

sentido. Se o passado insiste em ser presente, o texto propõe um projeto de futuro que 

venha a romper esse moto perpétuo.  

 

 Constatando o assombro de um presente que não olha para o passado para se 

construir, e que, desse modo, "destrói a humanidade" do ser humano, ao obrigá-lo a 

"escolher a crueldade como um mal menor", o texto se lança em direção a um desejo de 

futuro. Esse terceiro tempo do texto configura uma espécie de resgate dos princípios 

morais e éticos que marcam, ainda segundo a autora, o passado, aquilo que "há trezentos 

anos a civilização tenta construir com o conceito de direitos humanos." 

 

 O futuro seria esse "outro lugar", essas "outras soluções" indispensáveis para se 

"salvar a própria vida." 

 

 Portanto, a oposição fundamental do texto se estrutura nos dois grupos de sentido 

temporais, relativos ao passado e ao presente. Esses dois grupos não estão separados, 

antes formam um contínuo ligado pela permanência da tortura. Por fim, observa-se um 

desejo de futuro que interrompa essa continuidade e supere o choque entre os dois 

grupos de sentido. Tal relação entre as várias noções de tempo no texto poderiam ser 

assim representadas. 

 

 

Passado  Continuidade Presente 

 

Futuro 
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 Como dissemos, os grupos de sentido referentes à ideia de tempo são construídos 

por múltiplos recursos. Restringir a análise dos elementos temporais às classes dos 

verbos e advérbios representaria não somente uma forma de desconsiderar as demais 

classes gramaticais, como também uma observação muito aquém das múltiplas 

possibilidades de sentido oferecidas pelo texto em questão. 

 No caso do texto analisado, poderíamos propor o seguinte quadro de relação 

argumentativa. 

1) Asserção de partida: a prática da tortura praticada pela polícia, já condenada 

socialmente, retorna ao debate no Brasil, agora contando com a condescendência de 

certos grupos sociais. 

2) Asserção de passagem: aceitar a tortura é a “descida do precipício” porque, ao 

“escolher a crueldade como um mal menor”, estamos destruindo “nossa própria 

humanidade”. 

3) Asserção de chegada: faz-se necessário encontrar alternativas pacíficas para a solução 

dos problemas sociais visto que a tortura “não é solução, é um outro problema tão grave 

quanto o que estamos tentando resolver.” 

 

 Os demais textos componentes do corpus, como vimos, estão no livro intitulado 

Reengenharia do tempo (DARCY, 2003), cujo título já aponta para uma ideia de futuro.   

 Segundo a própria autora, o termo “reengenharia” ingressou na língua inglesa nos 

anos 90, designando um processo de reestruturação das grandes corporações em 

decorrência da alta competitividade e da necessidade de se reverem suas formas de 

produção e gestão com vistas à maior eficiência. (op. cit.: 13-14). 
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Ora, se o termo “reengenharia” designa um conjunto de métodos cuja finalidade é a 

transformação de relações que caracterizam o presente, ele, em si, já evidencia uma 

noção de futuro, já que o propósito de tais mudanças é construir um momento 

necessariamente diferente do presente, e isso por meio da deliberada intervenção 

humana.  

 Em Reengenharia do tempo, o foco são as relações humanas, especificamente  as 

transformações enfrentadas por homens e mulheres constantemente expostos a novos 

desafios em sua relação com o tempo e com os papéis sociais.  

 Escrito em 2003, o livro apresenta oito capítulos: Ganhar a vida; As voltas do 

parafuso; A ocultação do privado; A vida real; O ocaso do provedor; Tempos modernos, 

Pistas e A arte de viver. Em cada capítulo há um conjunto de textos que abordam 

aspectos variados relativos ao tema principal do capítulo. 

 Para a composição do presente corpus, selecionamos três capítulos por 

considerarmos que são compostos por textos que oferecem uma análise bastante 

completa do tema proposto pela autora. Além desse aspecto, os textos selecionados são 

estruturados de formas muito diversas em relação aos grupos de sentido temporais de 

que são compostos. Assim, supomos que será possível explicitar o modo como as 

relações temporais estruturam o propósito argumentativo de cada texto. 

 O primeiro capítulo com o qual trabalharemos se chama As voltas do parafuso e é 

composto por três textos: A igualdade capenga, Outra vez as mulheres em movimento e 

Uma utopia foge da gaiola. Nele, as análises têm como foco o passado que, muitas, 

vezes, ainda se faz presente, no qual estão as raízes do ocultamento da mulher, cujo 

espaço de atuação era exclusivamente o espaço doméstico. Esse espaço de 

aprisionamento determinou um tempo: o tempo do silenciamento, da desvalorização 

social de tudo aquilo que fosse produzido pelas mulheres. No entanto, na segunda 

metade do século XX as mulheres assumem o protagonismo de sua própria história, 

mudando, assim, um equilíbrio de forças inteiramente fora do eixo em termos de justiça 

para com elas. 

 Tal mudança trouxe inúmeras conquistas positivas, mas também um ônus: a 

angústia feminina de ter que dividir suas tarefas, agora múltiplas, sem ajuda dos homens, 



142 

 

das empresas e do Estado. 

 Esse mal-estar continua sendo investigado no segundo capítulo analisado, 

intitulado A ocultação do privado, que contém os textos: A incrível história do homem que 

deu à luz; Nosso tempo nos pertence; A vida doméstica; “Prendas do lar” e Foi ela. Agora 

a autora, além de continuar analisando causas históricas para a situação da mulher, 

evidencia o modo como hoje os setores conservadores responsabilizam as mulheres pela 

“falência do lar” e continuam se eximindo de sua participação na vida doméstica. 

 O último capítulo de Reengenharia do tempo, e o terceiro por nós analisado, tem 

como título A arte de viver  e constitui o fechamento da proposta geral do livro. Os textos 

deste capítulo são: “O que não tem preço”; ”Soltar as amarras” e “Saudades do futuro”.  

 Depois de analisar inúmeras causas históricas que determinaram e continuam 

determinando o apagamento da mulher, neste capítulo, a autora reafirma a importância de 

um planejamento do futuro. Tal transformação é justamente a reengenharia do tempo, a 

reformulação de um tempo que, hoje, tem sacrificado as mulheres que se dividem entre 

cobranças do mundo privado e público. Segundo Rosiska Darcy, a reengenharia do tempo 

é capaz de trazer para a vida de homens e mulheres “a arte de viver” 

 No presente trabalho, os textos são apresentados na mesma ordem que seguem 

no livro. 

 Passemos, então, à análise dos demais textos. 
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Texto 2 

A igualdade capenga  

Ginger Rogers fazia tudo que Fred Astaire fazia, 

só que em outra direção e de salto alto. 

Faith Whittlesey 

  

 As mulheres vêm-se queixando da vida. É geral o sentimento de que a sucessão 

de personagens que lhes cabem - mãe, esposa, filha, nora, profissional, amiga, gerente 

da casa ou mão de obra doméstica - ultrapassa a capacidade elástica do sistema nervoso 

feminino.  

  

 Quanto aos homens, a primeira reação vem dos que nunca se conformaram com a 

perda de poder que representou a revolução das mulheres. "Foram vocês que quiseram." 

Ou seja: "Agora aguentem."  

  

 Os outros, homens de boa vontade, esses "gostariam de ajudar, mas não podem", 

porque têm sua própria agenda profissional, que os ocupa em tempo integral.  

  

 Temos aqui um problema da sociedade, não equacionado, e não um problema das 

mulheres, que se resolve à custa de descomunal desdobramento de seus esforços e 

energias, Aumenta a urgência de uma revisão do uso do tempo de homens e mulheres 

face às responsabilidades privadas.  

  

 Não se trata de uma negociação entre um homem e urna mulher dentro de casa, 

mas da articulação entre vida profissional e vida privada que a organização e o modo de 

funcionamento de uma sociedade permitem ou não.  

  

 Em um novo desenho dessa articulação reside a verdadeira revolução que as 

mulheres farão, quando colocarem na agenda da democracia uma ideia simples: a 

organização da sociedade e o equilíbrio de seus tempos têm que ser completamente 

reestruturados para atender à nova realidade das famílias, que já não contam com uma 
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dona de casa, e de um mercado de trabalho que essas ex -donas de casa invadiram e do 

qual já ocupam cinquenta por cento.  

  

 Parece banal ver-se, hoje, homens e mulheres lado a lado no espaço público. Mas 

a rapidez com que tamanha mudança ocorreu não diminui em nada o alcance desse 

acontecimento. O que foi inimaginável durante milênios se realizou num lapso  

Ínfimo de tempo, se o inserirmos no longo caminhar da espécie humana. A entrada das 

mulheres no mundo dos homens, da qual somos contemporâneos, é não apenas uma 

ruptura na civilização, mas também um fenômeno migratório de proporções gigantescas.  

  

 É essa migração da vida privada ao espaço público que está inviabilizando a 

manutenção das estruturas tradicionais da família; que repousavam sobre a presença da 

mulher no lar.  

  -  

 O mundo público foi invadido pelas mulheres, mas a vida privada continuou 

estruturada, em termos de emprego de tempo e assunção de responsabilidades, como se 

as mulheres ainda vivessem como suas avós, como se nada tivesse acontecido.  

  

 As leis da psicologia social estipulam uma dependência recíproca dos papéis 

sociais, de forma que quando um muda, muda o outro que dele depende. A partir do 

momento em que essas leis básicas foram contrariadas, e o papel feminino mudou sem 

que o masculino fosse afetado em seus fundamentos, instalou-se persistente mal-

entendido. 

  

 Definiu-se como igualitário um mundo em que as mulheres teriam "apenas" que 

continuar a fazer o que sempre fizeram, adicionando às suas vidas afazeres até então 

reservados aos homens.  

 

 Uma desvalorização ancestral do universo privado levou a sociedade a 

desconsiderar, assim, um dos pratos da balança. Somente essa desvalorização, de certa 

forma incorporada pelas próprias mulheres, explica por que a migração das mulheres da 

casa para o espaço público se tenha dado sem que a sociedade se perguntasse, 

seriamente, como e por quem, doravante, seriam preenchidas as funções que elas 

desempenhavam. O fato de esse contrato social não ter sido revisto impôs às mulheres 

uma severa aceleração de ritmos e cadências.  
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 Elas pisaram na armadilha de uma definição capenga de igualdade. Ao atravessar 

a fronteira dos territórios masculinos do poder, 'do saber e do trabalho remunerado, 

contrabandearam, bem escondida, a vida privada.  

  

 A presença maciça das mulheres no mundo do trabalho foi para elas uma 

transgressão; para os homens, uma concessão. Quem transgride, alimenta a culpa. Quem 

concede, fica credor. Por isso as mulheres aceitaram essa concepção falha de igualdade 

que, na prática, transformou-se num cheque sem fundos.  

  

 Ao entrarem no mercado de trabalho como transgressoras e devedoras, a quem a 

sociedade fazia um favor, não ousaram, não puderam ou não souberam negociar o tempo 

que dedicam à vida privada. Esse tempo que ninguém computa, que as contas públicas 

desconhecem, mas que garante a preservação da vida, sobretudo dos mais frágeis, 

crianças e idosos, e a manutenção de um espaço protegido, onde os gestos se fazem e 

se retribuem por carinho.  

 

 Tempo que alguns batizaram, equivocadamente, de dupla jornada, pois não se 

trata de trabalho que espera remuneração, mas de atos que dão trabalho e ocupam 

tempo - e esse tempo é o das mulheres.  

 

 Ao silenciarem sobre a vida privada como se fora um ilícito, propiciaram 

involuntariamente, a ocultação de um fato fundamental: o mundo do trabalho estrutura-se 

articulado a uma vida privada garantida e protegida pelas mulheres. Elas mudaram, e o 

mundo do trabalho, não. Invertendo o ditado conservador “é preciso que tudo mude para 

que nada mude", as mulheres apostaram no "é preciso que nada mude para que tudo 

mude".  

  

 Intimidadas, garantiam aos patrões que seriam tão disponíveis quanto os homens. 

Em casa, culpadas, garantiam aos maridos que nada mudaria, e que nem perceberiam 

que elas agora tinham horários, viagens, contas a prestar a um patrão. No trabalho eram 

como homens, em casa continuavam mulheres. Cada uma tentando resolver na própria 

vida, como se fora um problema pessoal, o paradoxo que a sociedade ainda não 

enfrentou: o dia das mulheres não cabe dentro de um dia. 
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 Porque o dia resiste, insiste nas suas vinte e quatro horas, e é nelas que as 

mulheres, acelerando os ritmos, vêm tentando comprimir família e profissão. Exaustas, 

vêm clamando pela divisão de tarefas, fonte inesgotável de tensões e mal-estar nos 

casais, imprensados em curtos momentos de vida íntima. A vida íntima que não é só feita 

de tarefas, mas também de prazeres e de oportunidades de convívio.  

  

 A sociedade está sendo chamada a inventar novos modos de gestão e de 

organização do trabalho, novas temporalidades da administração pública em sua relação 

com seus usuários, uma outra leitura das relações vida privada/vida profissional, um 

inédito relacionamento homem/mulher. Só assim estar-se-á recuperando o equilíbrio 

perdido em defesa da vida privada.  

  

 A reengenharia do tempo vai-se impondo como condição necessária à 

sobrevivência social e psíquica das mulheres, ao equilíbrio das famílias, à equidade nas 

relações de gênero e à melhor qualidade de vida da sociedade.  

  

 Não são as mulheres e tampouco a família que precisam se reorganizar em razão 

de um mundo do trabalho que permanece imutável. É o mundo do trabalho e a sociedade 

como um todo que precisa se reorganizar em razão da família que mudou. 

 

 Há trinta anos, a mídia mal-informada difundiu a ideia de que as mulheres lutavam 

contra os homens, quando na verdade estavam lutando a seu próprio favor. Hoje é 

possível esperar que, a médio prazo, venham a ter os homens como seus principais 

aliados, porque a pauta de transformações que estão apresentando à sociedade, 

empresas e poderes públicos é uma recuperação, para homens e mulheres, nada mais, 

nada menos, do que do tempo de viver.  

Análise do texto 

- Grupo relativo ao passado 

- Substantivos: perda de poder; revolução das mulheres; milênios; avós; tempo de viver; 

ex-dona de casa, rapidez; lapso ínfimo de tempo; tamanha mudança; momento em que 
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essas leis básicas foram contrariadas; idosos.  

- Adjetivos e locuções adjetivas: estruturas tradicionais; mulher no lar; desvalorização 

ancestral; ditado conservador. 

 Algumas palavras e expressões apresentam um sentido de passado mais evidente: 

perda; avós; ex-dona de casa; idosos; tradicionais; ancestral; conservador. 

 Já a expressão “revolução das mulheres” está no grupo de sentidos do passado 

porque, no texto, refere-se a revolução ocorrida nas décadas de 1960 e 1970 do século 

XX e “rapidez” define o ritmo com que tal mudança se deu, ou seja, num “lapso ínfimo de 

tempo”. 

 O vocábulo “milênios” alude ao tempo em que se supôs inexequível a 

transformação perpetrada pelas mulheres, portanto, marca um passado anterior ao 

passado, ou seja, uma época anterior à segunda metade do século XX. 

 Embora a expressão “tempo de viver” tenha uma noção temporal não especificada, 

no texto, remete àquilo que foi perdido no passado e que se pretende recuperar no futuro. 

Assim, acreditamos justificar sua inclusão no grupo de sentido do passado.  

 O mesmo acontece com “mudança”, no trecho: “Parece banal ver-se, hoje, homens 

e mulheres lado a lado no espaço público. Mas a rapidez com que tamanha mudança 

ocorreu não diminui em nada o alcance desse acontecimento.”. “Mudança” refere-se à 

revolução das mulheres, na segunda metade do século passado, a partir da qual as 

mulheres passaram a fazer parte do mercado de trabalho ao lado dos homens.  

 Com o vocábulo “momento” se dá o mesmo processo neste contexto, pois significa 

a ruptura de “leis básicas” pela ação das mulheres.  
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O sintagma “mulher no lar” também está no passado, pois, no texto, designa o 

espaço circunscrito ocupado por elas, em oposição a “espaço público”, conquistado por 

elas por meio de sua revolução. 

-Grupo relativo ao presente:  

- Substantivos: sucessão; tempo integral; aceleração; ritmos; cadências; tempo que 

dedicam à vida privada; dupla jornada; horários; dia (três vezes) horas; ritmos; curtos 

momentos. 

- Adjetivos e locuções adjetivas: primeira reação; vinte e quatro horas; curtos. 

momentos; 

 No grupo de sentidos do presente, não verificamos palavras e expressões que 

ordinariamente estejam ligadas a esse recorte específico, embora haja uma série relativa 

à noção de tempo. No entanto, é um tempo, a priori, não marcado, que poderia ser o 

tempo passado, presente ou futuro. O que determinou sua inclusão no grupo de sentido 

do presente foi seu uso específico no texto que ora analisamos.  

 A “sucessão” se refere aos múltiplos papéis que cabem à mulher no presente, 

momento posterior à sua entrada no mercado de trabalho.  

 “Tempo integral” está no grupo de sentido do presente visto que, no texto, refere-se  

aos compromissos profissionais dos homens nos dias de hoje. Já “aceleração”, “ritmos”, 

“cadências”, “horários” e “dia” são empregados para criar o cenário do momento presente, 

em que a mulher está assoberbada de compromissos. 

 O “tempo que dedicam à vida privada” não é exclusivo do presente, mas, no texto, 

alude a um dos pontos sobre os quais há, hoje, muitos conflitos entre a visão de homens 

e mulheres. 
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 A “dupla jornada” é uma característica da vivência feminina depois da revolução 

das mulheres, ou seja, um problema que se coloca neste momento, caracterizado pelo 

conflito entre “horários” que ela precisa administrar. “Dia” apresenta, no texto, três 

ocorrências e todas fazem menção ao exíguo tempo de que dispõem as mulheres para 

darem conta de todos os seus afazeres, do âmbito doméstico e do trabalho, isto é, um 

“ritmo” acelerado que justifica o título do texto: “A igualdade capenga”, visto que as 

mulheres acumulam obrigações, ainda segundo o texto, enquanto homens, empresas e o 

Estado continuam com os compromissos que sempre tiveram. 

 Por esse motivo, o convívio entre os casais é prejudicado, pois a vida íntima na 

atualidade fica “imprensada” em “curtos momentos”. Ainda de acordo com o texto, as 

mulheres não têm recebido ajuda dos homens, cuja “primeira reação” à revolução 

feminina foi responsabilizá-las pela falta de tempo da qual elas são vítimas. 

  

 O mesmo processo de significação de tempo presente acontece com  “vinte e 

quatro horas” em relação a “dia”. Evidentemente não é o dia de hoje que tem vinte e 

quatro horas, mas o numeral é empregado para adjetivar o dia das mulheres que, de tão 

assoberbado, precisaria ter mais que 24 horas. Essa é uma constatação do presente, não 

do passado, e, de acordo com a proposta da autora, é preciso que se mude no futuro a 

distribuição das tarefas de homens e mulheres para que, então, as vinte e quatro horas 

sejam suficientes para todos.. 

 

 -Grupo relativo ao passado que permanece presente 

- Substantivos: tamanha mudança; longo caminhar da espécie humana; emprego de 

tempo; migração das mulheres; culpa; credor; tempo. 

- Adjetivos e locuções adjetivas: longo caminhar da espécie humana; contemporâneos;  

persistente mal-entendido; transgressoras; devedoras; culpadas; imutável.  

 Essas são as palavras e expressões ordinariamente ligadas à noção de algo que 

começou no passado e se mantém no presente: culpa; credor; persistente; 



150 

 

transgressoras; devedoras; culpadas; imutável. 

 Em relação às demais, temos que considerar o contexto. Assim, “tamanha 

mudança” retoma a convivência de “homens e mulheres lado a lado no espaço público”, o 

que vem ocorrendo desde meados do século XX. 

 “Longo caminhar da espécie humana”, por sua vez, aparece como perífrase para 

evolução humana, processo que começou num passado e continua no presente. 

 Quanto ao vocábulo “contemporâneos”, foi inserido no grupo do passado que 

permanece presente porque fomos e continuamos sendo testemunhas das mudanças 

protagonizadas pelas mulheres.  

 “Emprego de tempo” refere-se ao “tempo que dedicam à vida privada”, que 

permanece como nos tempos das “avós”, a despeito das mudanças no mundo público, 

que vem sendo modificado pela “migração das mulheres”. 

-Grupo relativo ao futuro:  

- Substantivos: urgência; agenda da democracia; alcance desse acontecimento; novas 

temporalidades; criança; manutenção de um espaço protegido; oportunidades de 

convívio;  reengenharia do tempo; condição necessária; transformações; recuperação. 

- Adjetivos e locuções adjetivas: tempos reestruturados; novas realidades das famílias;  

novo desenho; novos modos de gestão e de organização do trabalho; outra leitura das 

relações da vida privada/vida profissional; novas temporalidades; fonte inesgotável. 

 Comumente, os seguintes termos são ligados a noções de tempo futuro: urgência, 

alcance, criança, manutenção, reengenharia do tempo, condição necessária, novas (duas 

vezes), novo, novos, outra, inesgotável. 
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 “Agenda”, “transformações” e “recuperação” estão ligados à noção de tempo, 

embora não necessariamente tempo futuro. Aqui estão no grupo de sentido do futuro 

porque se referem à “pauta de transformações”, à “agenda da democracia” que a 

sociedade precisa considerar prioritária para alcançar o equilíbrio na divisão temporal 

porque irá resgatar, no futuro, o “tempo de viver”, caso a reengenharia do tempo seja 

realmente aplicada. 

 Esse texto se divide nitidamente em quatro grupos de sentido: o passado, o 

presente, o passado que permanece presente e o futuro. Em nossa análise, procuraremos 

mostrar de que modo o “cenário” construído pela autora para caracterizar esses quatro 

recortes temporais é elaborado discursivamente para fins argumentativos, e se estrutura 

com recursos linguísticos que vão além da seleção apenas de verbos e advérbios como 

demarcadores temporais. 

 De acordo com o texto, o passado é o momento em que as mulheres, que viviam 

“como suas avós”, atuavam apenas na esfera da vida doméstica e aos homens cabia o 

mundo do trabalho. Um momento em que ainda era possível  “a manutenção das 

estruturas tradicionais da família, que repousavam sobre a presença da mulher no lar”.  

Personagens dessa divisão de tarefas e espaços, homens e mulheres viviam uma  

espécie de “equilíbrio” no que se refere à divisão de seu tempo, empregado em afazeres 

pré-determinados e já tradicionais. 

 Ocorre, então, um rompimento desse passado, que é a entrada maciça das 

mulheres no mercado de trabalho, a “revolução das mulheres”, uma “ruptura na 

civilização”. No entanto, elas precisam continuar a dar conta de suas responsabilidades 

domésticas. O custo desse desdobramento é a exaustão, pois o conjunto de novas 

exigências “ultrapassa a capacidade elástica do sistema nervoso feminino” , representa 

um “descomunal desdobramento de seus esforços e energias ou uma “severa aceleração 

de ritmos e cadências”. 

 O presente, no texto, se caracteriza por um estado de desequilíbrio, por uma 

negatividade já apontada no título. Se a igualdade alcançada pelas mulheres em relação 
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aos homens é “capenga”, então não é igualdade e, evidentemente, elas estão sendo 

ludibriadas nessa nova divisão de tempos tarefas, exigências e responsabilidades: as 

mulheres “pisaram na armadilha de uma definição capenga de igualdade.”. 

 Vivida pelas mulheres como “transgressão”, e, pelos homens como “concessão”,  

“a presença maciça de mulheres no mundo do trabalho” tem, dentre outros corolários, o 

sentimento de culpa por parte das mulheres. No trabalho, são “intimidadas”; em casa, 

“culpadas”, pois, sem ajuda dos companheiros, chefes, estruturas empresariais, ou do 

Estado, precisam “comprimir família e profissão” nas mesmas vinte e quatro horas 

durante as quais, no passado, cuidavam apenas de um desses setores. 

 Claro está que Rosiska Darcy não está criticando a emancipação feminina, mas a 

incapacidade da sociedade como um todo (aí incluídas as empresas e o Estado) em sua 

tarefa de redimensionar as atribuições de homens e mulheres num mundo em constante 

transformação: a “desvalorização ancestral do universo privado levou a sociedade a 

desconsiderar, assim, um dos pratos da balança.”. 

 A tese central do texto é que as atribuições femininas mudaram, mas as 

masculinas permanecem inalteradas. Vemos, então, um terceiro grupo de sentido 

temporal, que está ligado aos elementos do passado que ainda se fazem presentes, quais 

sejam, as obrigações femininas no lar, difíceis de serem divididas com os parceiros, que 

se acumulam com as novas tarefas da mulher em seu trabalho fora de casa. Além do  

espaço que agora ocupa no lugar antes restrito aos homens, ainda cabe à mulher a 

manutenção da vida doméstica, do cuidado com “os mais frágeis, crianças e idosos”,   

“(d)os gestos (que) se fazem e se retribuem por carinho”. A decorrência desse 

desequilíbrio é a sobrecarga feminina, o que compromete, evidentemente, a qualidade de 

vida não apenas delas, mas de todos. 

 Para que se resolva o impasse, a autora propõe que a sociedade construa “novas 

temporalidades”, no sentido de reestruturar a vida profissional e familiar. Este é o grupo 

de sentido referente à proposta de futuro. Seria uma tentativa de se alcançar novamente 

um equilíbrio, como havia um tipo de equilíbrio no passado. Mas o do futuro difere 
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daquele encontrado no passado porque, no presente, a mulher ocupa dois lugares (o 

mundo doméstico e o do trabalho) e a proposta é que continue ocupando, mas com uma 

divisão de tempo mais justa. Para isso, é nítida “a urgência de uma revisão do uso do 

tempo de homens e mulheres face às responsabilidades privadas.”, uma nova “articulação 

entre vida profissional e vida privada”. E é exatamente no “novo desenho dessa 

articulação” que irá se construir “a verdadeira revolução” feminina. 

 Portanto, a tarefa argumentativa é estruturada a partir de argumentos que enfocam 

a construção dos grupos de sentidos temporais: o passado oferecia um equilíbrio em 

relação ao tempo da mulher, mas um equilíbrio construído às custas de sua sujeição ao 

apagamento social: ela só existia no lar. A partir do momento em que recusa esse molde, 

ela constrói um presente, que se lhe apresenta com o discurso da “igualdade”, mas que, 

na verdade, não se reestruturou para se adequar aos novos papéis e exigências porque 

há traços estruturantes do passado que permanecem presentes. O grupo de sentido 

relativo ao futuro se articula como a solução proposta pela autora para o desequilíbrio 

presente. A solução é a “reengenharia do tempo”, um tempo cuja divisão presente não é 

justa para as mulheres.  

 Em termos da relação argumentativa, podemos chegar ao que segue. 

1) Asserção de partida: as mulheres hoje vivenciam uma “igualdade capenga” em relação 

aos homens porque entraram no mercado de trabalho, mas continuam desempenhando 

seu tradicional papel no ambiente doméstico. 

2) Asserção de passagem: é necessário proceder a uma remodelação da distribuição do 

tempo de homens e mulheres, ou seja, é preciso que haja uma “reengenharia do tempo”. 

3) Asserção de chegada: homens e mulheres poderão recuperar o “tempo de viver”. 
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 Texto 3 

Outra vez as mulheres em movimento 

 

 O mundo contemporâneo estabeleceu consensos contraditórios:, Todos estamos 

de acordo que homens e mulheres têm igual direito à independência econômica e à auto 

realização no trabalho.Todos consideramos que a vida afetiva é central na felicidade das 

crianças, idosos e adultos. Mas como o dia continua tendo vinte e quatro horas, 

perguntamo-nos: Se as mulheres hoje trabalham tanto quanto os homens, como é 

possível que homens e mulheres continuem a trabalhar tanto quanto os homens 

trabalhavam antes? Se a vida dos homens não mudou, e a das mulheres mudou muito, 

quem está fazendo o que as mulheres faziam antes? Ou ninguém está fazendo? 

  

 Em algum lugar está havendo perda, prejuízo. 

   

 É aqui que começa a nova era das mulheres em movimento. Essa última volta do 

parafuso abre um debate que extrapoIa os interesses das mulheres. Pois é face ao 

tempo, aos seus, limites, que são, ao fim de contas, os limites da própria vida, que as 

grandes e pequenas escolhas se fazem, em nome do sentido que cada um atribui à 

própria existência. A existência de um homem ou de uma mulher.  

 

 A colaboração entre eles na condução da vida privada, a mais justa e desejada das 

situações, pressupõe condições que é preciso debater e experimentar, antes que as 

mulheres lotem os consultórios médicos com a síndrome da ubiquidade.  

 

 É fácil devolver à intimidade dos casais os problemas criados pela conquista do 

direito ao trabalho e cidadania pelas mulheres. Cômodo transformar em conflito privado 

um conflito cuja essência é pública, negando-o enquanto problema de sociedade. Fácil 

caricaturar o movimento de mulheres como um vespeiro de antipáticas e desajustadas, 

que dentro de casa infernizavam os homens, querendo arrancar deles uma divisão de 

tarefas que não existia nem na “psicologia" masculina, nem na organização do tempo do 

então chamado homem provedor.   
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Esses conflitos interpessoais imobilizaram por muito tempo uma solução 

verdadeira, escondendo o problema. Alimentada a animosidade entre homens e 

mulheres, incapazes de dividir corretamente por dois um tempo exíguo, os casais 

encontraram-se, assim, condenados a brigas ásperas e sem solução. Recaiu sobre as 

mulheres a acusação de ter mudado as regras do jogo da vida conjugal. Gastaram-se 

pelo menos duas gerações, antes que ficasse claro onde se situa a verdadeira 

dificuldade: na articulação entre a vida privada e a vida pública, e não dentro da vida 

privada por causa da vida pública.  

 

 Equacionando assim o que parecia um problema individual, exteriorizando a 

angústia que cada uma carrega como uma culpa coletiva, as mulheres estão convocando 

a sociedade a admitir como neurótico o modo como ela está funcionando. O que é 

terapêutico para as mulheres e sobretudo para a sociedade.  

 

 Esse movimento de recuperação de poder sobre o cotidiano capitaneado pelas 

mulheres, porque são elas que mais de perto experimentam o mal-estar na organização 

de seus dias, tem a vocação de estender-se aos homens, porque o mal-estar os habita 

também, sem que necessariamente sejam capazes de lhe dar um nome. 

 

 Se nos seus primórdios as mulheres em movimento colocaram em confronto 

interesses de homens e mulheres, criando assim incompatibilidades, a demanda de uma 

reengenharia do tempo os aproxima e une em um objetivo comum: recuperar o poder 

sobre seu tempo.  

 

 Empregados e empregadores terão que se confrontar à verdade que vem sendo 

escamoteada: o mundo do trabalho e a vida privada dependem um do outro, e são 

igualmente consumidores de tempo. É preciso que administrações públicas e empresas 

conscientes de sua responsabilidade social aceitem o desafio instigante de estudar e pôr 

em prática soluções inovadoras de organização da produção e de distribuição de serviços 

públicos, levando em conta as necessidades diferenciadas da população.  

 

 É preciso desempoar as cabeças e entender que vivemos em um mundo que há 

muito deixou para trás a era mecânica, seus ritmos e hierarquias. Ninguém precisa mais 

trabalhar oito horas seguidas por dia, jornada conquistada no começo do século passado, 

por operários que não aguentavam por mais tempo o corpo a corpo com a máquina.  
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 O extraordinário desenvolvimento tecnológico já tornou prescindível esse tipo de 

servidão e abriu caminho a uma avaliação de produtividade - muito mais tributária do 

conhecimento do que da energia física - que tem pouco a ver com o número de horas 

trabalhadas. E também a tecnologia que permite reduzir as horas de presença 

necessárias nos escritórios e nas repartições públicas.  

 

 Teletrabalho, trabalho compartilhado, trabalho feito em casa, à condição de cumprir 

as metas dos cronogramas estabelecidos, permitem deslocar o local de trabalho para 

onde melhor convier a quem o execute. A moderna produção dispensa não só o olhar 

vigilante do contramestre, mas também a rigidez e a imobilidade dos espaços em que, 

sob seus olhos, esses operários produziam.  

 

 O século XXI abre-se às múltiplas ferramentas das novas tecnologias, que 

subvertem radicalmente as noções de tempo e de espaço. As grandes cidades, 

atormentadas por engarrafamentos monstruosos, teriam tudo a ganhar com essas 

alternâncias de tempo e variedades de espaço, diluindo a população em fluxos vários, em 

horários diferentes.  

 

 As empresas terão ainda um longo caminho a percorrer, até considerar que a 

formação do capital humano, nos contextos familiares, lhes concerne diretamente. 

Acabarão por descobrir que não são os indivíduos que devem interiorizar a "cultura da 

empresa", é a empresa que doravante irá buscar na vida cotidiana de cada um as 

competências e as capacidades de que necessita. Esse currículo oculto existirá em 

função de uma cultura que a vida em família, o relacionamento com os amigos e a 

participação cívica propiciem.  

 

 O que as empresas consideram como "capital humano" é um recurso 

aparentemente gratuito, que não fazem senão captar e canalizar. Ora, os indivíduos não 

se produzem do nada. Pais e educadores, os sistemas de ensino e formação, as 

atividades artísticas e lúdicas, participam dessa produção de capital humano, por 

intermédio da produção e da transmissão de valores.  

 

 

 Por isso, um vínculo invisível liga as empresas aos contextos de vida privada, de 

onde emerge o pessoal que elas vão recrutar. Entre os que já estão trabalhando, a 
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satisfação e a tranquilidade internas são fatores decisivos na boa relação entre os 

funcionários e a empresa. Um estudo da revista Business Week com o Center for Work 

and Family da Universidade de Boston, realizado com mil empresas de médio e grande 

porte, recomenda esse espírito inovador, revelando que modulações do tempo de trabalho 

propiciaram empregados mais produtivos, motivados e responsáveis, menor absenteísmo 

e maior inventividade. Para que a reengenharia do tempo se torne realidade, esse diálogo 

com as empresas é essencial, na medida em que a reorganização do mundo do trabalho 

é um gigantesco desafio macro social, em que elas são o centro nervoso.  

 

 Também o Estado, enquanto empregador, terá dificuldade de assimilar essas   em 

sua pesada e esclerosada burocracia. Ao Estado, enquanto administrador de serviços 

públicos, caberá gerenciar suas temporalidades, para atender seus usuários e mediar 

negociações que lhes tragam mais satisfação. E nelas estará envolvido um conjunto 

amplo de atores sociais.  

 

 Em um primeiro momento, tampouco é de se menosprezar a ocorrência de 

conflitos internos à família, na medida em que as mentalidades são ainda 

majoritariamente avessas à atribuição aos homens de responsabilidades ditas femininas. 

A reengenharia do tempo deverá falar fundo aos sentimentos escondidos nos corações 

dos homens, envergonhados face às pressões sociais de colegas e vizinhos, mas nem 

por isso inexistentes.  

 

 Os jovens, que se estão iniciando nas relações amorosas, terão a oportunidade de 

fundá-Ias sobre outras bases. Entrando no mundo do trabalho no momento em que este 

se transforma, abre-se para eles a possibilidade de investimentos profissionais orientados 

por outra escala de valores.  

 

 Há uma curiosidade latente em muitos jovens sobre o universo da vida privada. 

Muitos deles são tentados por essa transgressão, assim como foi para as mulheres, nos 

anos 70, a transgressão da vida pública. A reengenharia do tempo abre caminho para que 

esses sentimentos deixem de ser minoritários.  

 

 Finalmente, ela insiste no que é pertinente pensar hoje, para que aumentem as 

chances de um destino comum, que una e não oponha destrutivamente homens e 

mulheres, pais e filhos, vizinhos, colegas de trabalho, semelhantes. Tendo consistência e 
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demonstrando coragem de assumir novos modelos de comportamento, os pioneiros serão 

convincentes e deixarão de ser  minoritários.  

 

 Por isso mesmo, há que convencer-se, antes de mais nada, a si mesmo. Acreditar 

que alguém que pensa com a própria cabeça e inaugura uma biografia original, por mais 

insólita que seja, é capaz de produzir mudanças que atingem primeiro sua própria vida, 

depois sua família, sua sociedade e sua espécie.  

 

 Todo progresso é obra de pioneiros. Os inovadores são, por definição, minoritários, 

dinamizadores das sociedades e, em consequência, da história. Uma minoria coerente e 

corajosa excita o imaginário adormecido da maioria, estimulando-a a um trabalho mental 

e afetivo que pode levá-Ia a uma mudança de posição.  

 

 Esse foi, nos anos 70, o papel do movimento de mulheres que, minoritário -em sua 

origem, intransigente em suas posições, destemido frente aos conflitos e infenso ao 

deboche 'produziu uma revolução' que se espalhou mundo afora. É que minoritárias eram 

suas porta-vozes, mas majoritário, esmagadoramente majoritário, o mal-estar das 

mulheres daquela geração que, no espaço de trinta anos, traduziram em atos as 

propostas do movimento feminista, inicialmente consideradas descabidas.  

.  

 A reengenharia do tempo, as propostas de transformação individual, familiar e 

social em que se desdobra, parecem constituir um pensamento minoritário, utópico, 

porque minoritárias e, felizmente, utópicas são ainda suas porta-vozes.  

 

 Mas, como nos anos 70, o mal-estar - e dessa vez de homens e mulheres - é 

imenso, face a um cotidiano que vai-se tornando cada dia mais ingerenciável.  

 

Análise do texto 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: idosos; duas gerações; primórdios; jornada; pioneiros (2 vezes); história; 

origem; daquela geração. 
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- Adjetivos e locuções adjetivas: esclerosada burocracia; daquela geração. 

 Quanto aos substantivos, podemos notar que fazem uma alusão bastante explícita 

à noção de tempo: “gerações”, “primórdios”, “jornada”  'pioneiros'; 'história' e 'origem'. O 

termo “idoso” apresenta a ideia de passado se considerarmos que a maior parte de sua 

vida já foi vivida. 

 O termo “geração” contém uma representação temporal, mas não especificamente 

em relação a presente, passado ou futuro. No entanto, no texto,  “duas gerações” quanto 

“aquela geração” foram classificados como passado porque aludem às gerações da 

segunda metade do século XX que iniciaram a revolução das mulheres, portanto a 

mudança de paradigma quanto à administração das tarefas desempenhadas por homens 

e mulheres. 

 O adjetivo “esclerosada”, por sua vez, é uma metáfora de uma “burocracia” que se 

tornou obsoleta frente às inovações que não soube incorporar. 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: adulto; dia; cotidiano (2 vezes); horas trabalhadas; cronogramas 

estabelecidos; século XXI. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: mundo contemporâneo; noções de tempo; vida 

cotidiana. 

 Os substantivos “dia”; “cotidiano”, “horas” e  “cronograma”, a locução adjetiva “de 

tempo” e o adjetivo “cotidiana” também remetem claramente à noção de tempo de forma 

geral. Foram, todavia, incluídos no grupo de sentido do presente porque, no contexto em 

que figuram, compõem o cenário da atualidade descrito pela autora, justamente aquele 

que representa um desafio à reengenharia do tempo. 
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 O termo “adulto” remete ao presente em oposição a “idoso”, que alude ao passado 

e a “criança”, que remete ao futuro se considerarmos que a maior parte de sua vida ainda 

vai acontecer. 

 No caso de “século XXI”, a referência exofórica o coloca em relação ao presente. 

 Já o adjetivo “contemporâneo” faz referência clara ao momento presente. 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente: 

 

- Substantivos: tempo, perda; prejuízo; culpa coletiva. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 Os substantivos “perda” e “prejuízo” representam, no texto, um problema 

enfrentado pelas mulheres na atualidade, que tem origem na revolução por elas 

protagonizada no século passado. São, portanto, vocábulos que veiculam uma noção de 

um passado que permanece ativo, permanece presente. 

 No caso do vocábulo “culpa”, podemos verificar que tem um sentido de algo que se  

sente no presente, mas cuja origem está no passado, portanto pertence, também, a este 

grupo de sentidos. 

 O substantivo “tempo” remete ao tempo do passado e do presente cuja divisão 

permanece injusta para as mulheres, sobrecarregadas de tarefas e responsabilidades. 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: crianças; desafio (2 vezes); soluções inovadoras; horários diferentes; 

inovadores; biografia original; mudanças; mudança de posição; inovações; possibilidade 
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de investimento profissional; chances; temporalidades; horários diferentes; reengenharia 

do tempo (5 vezes); gigantesco desafio. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: nova era; espírito inovador; biografia original; soluções 

inovadoras;  proposta de transformação. 

 No caso de “horários”, “biografia” e “temporalidades”, e da locução “do tempo”, a 

referência temporal não é específica em relação ao tempo futuro, mas, no texto, são 

termos com os quais a autora propõe uma nova forma de se lidar com as tarefas 

desempenhadas por homens e mulheres que, no presente, têm sobrecarregado o 

cotidiano feminino. 

 Em relação aos substantivos “desafio”, “possibilidade”, “soluções”, “mudança”, 

“reengenharia” e inovações” e aos adjetivos “nova”, “original”, “inovador” e à locução “de 

transformação”, parece-nos nítida a representação do tempo futuro, pois são vocábulos 

que veiculam a noção de uma ruptura com o dado e a instauração do novo. 

 No texto anterior, “A igualdade capenga”, notamos um significativo grupo de 

demarcadores temporais relativos ao tempo passado. Tal característica nos parece 

bastante coerente com a proposta do texto, que seria apontar para um futuro mais 

equilibrado analisando as condições precárias de distribuição de tempo que ainda se 

fazem presentes.  

 Neste segundo texto, “Outra vez as mulheres em movimento”, o foco são as 

propostas de futuro. 

 

 “O mundo contemporâneo estabeleceu consensos contraditórios”, ou seja, embora 

muitos estejam de acordo com a legitimidade das conquistas femininas, o alto preço que 

as mulheres estão pagando por um mundo que paradoxalmente mudou e não mudou tem 

sido alto demais, quase uma “patologia”: “a síndrome da ubiquidade”.  

 

 Uma das causas desse desajuste, ainda segundo o texto, é considerar privados 
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conflitos e desafios que, na verdade, pertencem à esfera pública e somente aí terão 

chance de serem superados. A “animosidade entre homens e mulheres” provocada pelas 

ausências, pela falta de tempo, reside “na articulação entre a vida privada e a vida 

pública”. 

 

 No entanto há esperanças de um futuro mais promissor. Segundo a autora, a 

mudança começaria pela assimilação da própria transformação das formas de trabalho. O 

que antes era uma “servidão” em decorrência de tarefas executadas sob o olhar atento de 

fiscais de uma “era mecânica (com) seus ritmos e hierarquias”, hoje à luz de um 

“extraordinário desenvolvimento tecnológico”, tem grandes chances de transformar a vida 

de homens e mulheres. Vivemos uma época em que a “avaliação da produtividade” é 

“mais tributária do conhecimento do que da energia física”, portanto o trabalho pode 

igualmente ser desenvolvido tanto por mulheres quanto por homens. 

 

 Justamente porque o tempo chegou a um ponto “ingerenciável”, faz-se necessária 

uma “última volta do parafuso”, ou seja, mais uma etapa da revolução feminina para que 

as temporalidades se ajustem de modo mais equilibrado . Para tanto, será fundamental a 

“colaboração entre eles (homens e mulheres) na condução da vida privada, a mais justa 

das situações”. Assim, todos poderão usufruir de um “movimento de recuperação de 

poder sobre o cotidiano”.  

 

 De acordo com Rosiska Darcy, o “espírito inovador” seria a grande chave para 

colocar tal mudança em curso. Essa é a tese central do texto. Tal “espírito” será o 

propulsor de “novos modelos de comportamento” a partir dos quais os “pioneiros serão 

convincentes de deixarão de ser minoritários.” É “uma minoria coerente e corajosa (que) 

excita o imaginário adormecido da maioria, estimulando-a a um trabalho mental e afetivo 

que pode levá-la a uma mudança de posição.” 

 

 Assim, propostas feministas que, nos anos 70, pareciam descabidas, radicais ou 

até mesmo inexequíveis, hoje estão, em parte, assimiladas pela sociedade. No entanto, 

não trouxeram uma situação confortável para as mulheres, justamente em decorrência do 

da extrema dificuldade em se lidar com uma sociedade que não mudou alguns de seus 

valores, hábitos e divisão de tarefas para se moldar de maneira justa a esse novo cenário. 
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É interessante atentar para a ideia de futuro contida no título “Outra vez as 

mulheres em movimento”. Elas se movimentaram uma primeira vez, no passado, e 

ingressaram no mundo antes restritamente masculino. Longe de conquistarem um 

equilíbrio, a despeito de terem conquistado o mercado de trabalho, precisam realizar um 

novo movimento para redistribuírem o tempo dedicado às suas inúmeras tarefas.  

 

 Portanto, enquanto o título “A igualdade capenga” exprime, no primeiro texto, a 

ideia de tempo presente, “Outra vez as mulheres em movimento” aponta para as ações 

necessárias para que se construa um futuro melhor. 

 

  

 Quanto à relação argumentativa, teríamos o seguinte. 

1) Asserção de partida: as mulheres vivenciam um mal-estar na organização do tempo 

entre tarefas da vida privada e da vida pública. 

2) Asserção de passagem: as mulheres devem capitanear um “movimento de 

recuperação de poder sobre o cotidiano.” 

 

3) Asserção de chegada: “Uma minoria coerente e corajosa” (as mulheres) será capaz de 

transformar a distribuição dos tempos, procedendo, assim ao ajuste necessário para que 

a revolução das mulheres lhes traga um cotidiano mais equilibrado. 
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- Texto 4 

Uma utopia foge da gaiola 

 

 

 "Essas mudanças são impossíveis. As coisas sempre foram assim", repetem os 

pessimistas, com a convicção que só a ideologia produz. A astúcia de uma ideologia é a 

de se disfarçar em senso comum, produzindo um imaginário coletivo por todos 

endossado. Permanece então invisível como ideologia, travestida em verdade objetiva.  

 

 Porém, se é contestada por outras atitudes, deixa de ser a verdade, já não é mais 

que uma opinião entre outras. Essa opinião, no entanto, resiste. Se você manifesta 

insatisfação, a ideologia prescreve que o que você sente não é o que deve sentir, o que 

você pensa não é o que deve pensar, negando drasticamente a vida real, a experiência 

das pessoas comuns inseridas no seu cotidiano.  

 

 Só que às vezes uma utopia foge da gaiola. A força do movimento de mulheres foi 

ter nascido do chão da insatisfação, de confidências politizadas entre elas, versando 

sobre os sentimentos mais íntimos, e ter com isso conquistado o coração das outras 

mulheres, no mundo inteiro.  

 

 Hoje a demanda por uma reengenharia do tempo não é senão uma maneira 

articulada de exprimir um sentimento banal e cotidiano, a percepção direta das 

dificuldades de organizar as horas ao longo do dia, abrindo espaços aos sentimentos: o 

amor por um filho, o respeito por um idoso, a paixão por um amante, o amor-próprio 

enquanto profissional, o desejo de formação, o gosto da arte, a necessidade de lazer, 

enfim, uma teia afetiva que se tece no dia a dia. 

 

 O uso do tempo, a reorganização do cotidiano, é um bom teste para a ideologia do 

"sempre foi assim". E se não fosse assim?, como acredita quem quer elaborar sua própria 

definição de bem-estar, sem temer o rótulo de utópico. Ou quem é deliberadamente 

utópico, no sentido que Ernest Bloch dá à palavra utopia: o ponto de vista de onde 

julgamos o que fazemos à luz do que deveríamos fazer.  

 

 Uma reengenharia do tempo é urgente. Quando se fizer, atingirá a sociedade com 

o mesmo impacto que o fim da escravidão.  
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Análise do texto 

 

 

- Grupo de sentido do passado: 

- Substantivos: idoso; fim da escravidão. 

 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 

 Os substantivos “idoso” e “fim” estão no grupo de vocábulos ordinariamente 

reconhecidos como relativos ao tempo passado. 

 

- Grupo de sentido do presente: 

 

- Substantivos: experiência; horas; dia a dia. 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 

 

 Sem dúvida, “experiência”, “horas” e “dia a dia” expressam noções temporais 

gerais. No entanto, estão no grupo do presente porque, no texto, referem-se à descrição 

do momento presente, em que muitas mulheres constatam que a divisão de tempo que 

lhes coube é injusta e, por isso, deve ser alterada. 

 

- Grupo de sentido do futuro: 

 

- Substantivos: mudanças; reengenharia do tempo (2 vezes); desejo de formação; 

reorganização do cotidiano. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: uso do tempo; reorganização do cotidiano.  

 

 

 Como vimos no capítulo sobre definições filosóficas de tempo, para Aristóteles, 

tempo significa “movimento”, no sentido de “mudança”  (ARISTÓTELES, 1973: 628). 
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Visto que o tempo parece ser sobretudo um movimento e uma mudança, devemos 

examinar de maneira especial esse aspecto. Mas a mudança e o movimento de cada 

ser estão unicamente na coisa que muda, ou onde se encontra a mesma coisa 

movida e em processo de mudança; enquanto o tempo está em todas as partes e em 

todas de uma maneira igual. 

 

 

 

 Desse modo, o substantivo “mudança”, no trecho do texto de Rosiska Darcy, nos 

parece ratificar a relação temporal proposta pelo filósofo: "Essas mudanças são 

impossíveis. As coisas sempre foram assim". O texto mostra, em meio à polifonia relativa 

às inovações, a voz dos conservadores, para os quais a tradição seria argumento 

suficiente para impedir transformações. Nesse sentido, o vocábulo “mudança” não apenas 

representa a noção de tempo, como também faz uma clara referência ao tempo futuro, já 

que significa aquilo que foi proposto por um grupo (no caso do texto, as mulheres), 

inicialmente, foi alvo de descrédito por parte daqueles que desejavam que as coisas 

permanecessem como estavam. 

 

 Como já verificamos em outros textos da autora, “reengenharia do tempo” remete à 

noção de futuro porque indica um conjunto de propostas para se alterar um presente, 

resquício do passado, que não se mostra satisfatório em inúmeros aspectos. 

 

 É o mesmo sentido das expressões “desejo de transformação” e “reorganização do 

cotidiano” e “uso do tempo”, empregado como sinônimo de “reorganização do cotidiano”,  

nas quais o futuro está latente na vontade de transformar um estado de coisas que não 

mais se aceita. 

 

 

 Embora menos extenso, esse texto que encerra o primeiro capítulo do livro, As 

voltas do parafuso, é de uma extrema riqueza, a começar pelo título. Ainda que se 

estruture como um sintagma nominal sem a presença de uma conjunção ou qualquer 

outro vocábulo que explicite relações adverbiais, é nítida a relação de concessão nele 

contida. Pelos sentidos do texto e das tensões dialéticas nele estabelecidas, poderíamos 

verificar uma relação de concessão marcada por um pressuposto (se fugiu é porque não 

estava solta) entre as proposições: Embora presa, a utopia fugiu da gaiola. Tal relação de 
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oposição já antecipa, para o leitor, a dicotomia presente no texto, que vai evidenciar sua 

tese: de que modo a utopia das mulheres era tão premente e justificada que venceu o 

pessimismo e as tentativas de diluição do senso comum.  

 

 

 Em Uma utopia que foge da gaiola podemos perceber que há o cotejo entre os 

grupos de sentido do presente e do futuro, mas de um modo bastante singular. Aqui, a 

argumentação se dá pela identificação do tempo passado como o nascedouro do 

movimento das mulheres, do tempo presente como aquele da subversão no seio de uma 

sociedade conservadora, e do tempo futuro como o momento em que a utopia alcança 

seu lugar. 

 

 Rosiska Darcy descreve o passado como uma época marcada pelo “chão da 

insatisfação”. Reagindo ao inconformismo, as mulheres tomaram atitudes politizadas que 

conquistaram o coração de outras mulheres até que o movimento se espalhasse, a 

despeito da resistência que todo movimento enfrenta. 

 

 O presente, no texto, é o cenário em que se vê a dificuldade “de se organizarem as 

horas ao longo do dia”. É, no entanto, também o cenário da incredulidade quanto às 

transformações, às utopias, rapidamente disfarçadas em “senso comum, produzindo um 

imaginário coletivo por todos endossado.” 

 

 Nesse contexto de insatisfação e, ao mesmo tempo, resistência às mudanças, a 

reengenharia do tempo se afigura como a utopia que rompe as barreiras do conformismo 

e da descrença e poderá se realizar, no futuro, como solução para os problemas 

presentes, decorrentes daquela insatisfação das mulheres no passado. 

 

 É de se notar que neste texto há um movimento dialético formado pelos grupos 

temporais. O presente marca o tempo das disputas por mudanças e das tentativas de não 

se deixar que o senso comum anule a força do desejo de transformação, cooptando seus 

agentes para um cotidiano “pessimista”. 

 

 Por outro lado, o futuro é antitético em relação ao presente, marcando a 

possibilidade de triunfo das utopias. 

 



168 

 

 Assim, teríamos as seguintes relações argumentativas. 

 

- Asserção de partida: existe um cenário de insatisfação por parte das mulheres, que 

propõem mudanças. 

 

- Asserção de passagem: essas mudanças propostas precisam vencer as barreiras do 

pessimismo e da cooptação pelo senso comum. 

 

- Asserção de chegada: a reengenharia do tempo, solução para a insatisfação atual, terá 

um impacto extremamente libertador. 
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- Texto 5 

A incrível história do homem que deu à luz 

 

 A vida privada é um ponto cego nas relações sociais. O que a faz tão obscura é a 

negação da existência autônoma das mulheres. Se a vida privada é ocultada, 

desconhecida ou descartada em seu valor social, sequer contabilizada em seu valor 

monetário, tudo isso é consequência da invisibilidade das mulheres. A negação de sua 

existência desemboca necessariamente na negação de tudo o que fazem. Como Midas 

ao contrário, transformam em nada tudo aquilo que tocam. Em nada elas mesmas 

transformadas.  

 

 Só no século XX caminhou-se para a revolucionária descoberta de que a 

humanidade é feita de dois sexos! Porque no imaginário coletivo, no fundo da cultura, 

sempre existiu apenas um sexo, o masculino, que dava nome à própria humanidade - o 

Homem -, e seu avesso, a mulher, definida pelo homem que não era. Ou definida como 

uma deformação, uma ausência, uma falha, um homem castrado, um homem com defeito 

de fabricação.  

 

 Em suas conferências sobre psicanálise, Freud se permite uma espantosa 

divagação sobre as mulheres e conclui que, após séculos sem inventar nada, as mulheres 

conseguiram  enfim inventar a tecelagem, pela boa razão de que a técnica do cruzamento 

dos fios no tear despertava a memória inconsciente do cruzamento dos pelos pubianos 

que "escondem sua horrível deformação". É essa "horrível deformação" que foi vendida a 

todos, homens e mulheres, como sendo o feminino.  

 

 É recente o trabalho de desconstrução ideológica que permitiu que as mulheres, 

falando na primeira pessoa, desmentissem as ciências, sejam elas médicas, biológicas, 

psicanalíticas ou sociais, todas convergindo para essa definição pelo contrário, pelo 

defeito ou pela ausência. E começassem a enunciar o que chamo de o feminino segundo 

as mulheres.  

 

 Virginia Woolf, em seu admirável Um teto todo seu, traça as linhas de força de 

uma história do pensamento, metaforizada na sequência de livros que dormem na 

respeitabilíssima biblioteca inglesa de Oxford, e constata que nessa história do 
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pensamento existem inúmeras descrições do feminino, nenhuma de autoria feminina.  

 

 Essa zona de sombra em que habita o feminino é tão antiga quanto o Gênesis, ou 

não teria sido possível a lenda do nascimento de Eva de uma costela de Adão, 

invertendo assim a evidência da gestação humana, em que os homens nascem das 

mulheres.  

 

 Se foi possível tomar incógnita até mesmo a evidência dessa gestação, bem mais 

fácil é anular os gestos com que a vida se mantém no cotidiano, atribuindo-os a um 

simples prolongamento da "natureza feminina", sem mérito e sem valor.  

 

 A visão do feminino como defeito serviu de base a todas as hierarquias e abusos 

de poder, desde a posse sobre o corpo das mulheres até a negação dos direitos mais 

elementares de cidadania.  

 

 Não é por acaso que o movimento das mulheres começa com a afirmação "Nosso 

corpo nos pertence". É nesse lugar essencial, morada da identidade, que se vai travar o 

primeiro combate pelo reconhecimento da existência autônoma das mulheres. Isso 

explica por que esse movimento gastou grande parte de suas energias nas lutas pelo 

direito a decidir sobre o próprio corpo, seja em questões de procriação, de sexualidade, 

na interrupção da gravidez ou nas lutas contra a excisão.  

 

 O corpo foi o primeiro território liberado pelas mulheres. Só então foi possível 

constituir-se um sujeito feminino, capaz de falar na primeira pessoa, de dizer-se a partir de 

sua própria percepção de si.  

 

 Há meio século, Simone de Beauvoir chocou uma sociedade conservadora, 

afirmando que as mulheres não nascem mulheres, tomam-se mulheres. Denunciava 

assim o poder da sociedade de transformar as mulheres naquilo que os homens 

pretendiam que elas fossem. Nos anos 70, Evelyn Sullerot retorquiu que as mulheres 

nasciam mulheres, mas que poderiam não se tomar mulheres. Colocava, assim, um 

bemol na afirmação de Simone, resguardando o fato natural e apostando que ele não 

teria suficiente peso para que as mulheres aceitassem o que os homens lhes ofereciam 

como lugar social: inferioridade hierárquica, exclusão do universo do poder, 
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confinamento na família.  

 

 Mas é possível dizer-se outra coisa. As mulheres nascem, sim, mulheres e 

podem se tomar mulheres. Ou seja, tomarem- se o que elas entendem por ser mulher, 

assumindo seu corpo, sua história e cultura. Sendo intérpretes de si mesmas, de seus 

desejos, falando na primeira pessoa, contrariando as versões inventadas pelos 

homens.  

 

 A isso se pode chamar a autoria do feminino, porque até então o feminino fora 

como uma imagem impressa no espelho, à qual cada mulher, fosse ela quem fosse, se 

deveria adequar. Esse espelho já não reflete imagem alguma, está lá, virgem, à espera 

do acidente, do inesperado que é a vida de cada ser humano. E é essa 

imprevisibilidade que abre caminho à autonomia.  

 

 

Análise do texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: memória inconsciente, história do pensamento (2 vezes); Gênesis;  

nascimento de Eva de uma costela de Adão. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: recente; antiga; sociedade conservadora. 

 

 

 Os vocábulos que compõem o grupo de sentido do passado são comumente 

relacionados a tal noção temporal: “memória”, “história”; “recente”; “antiga”; “Gênesis”; 

“Eva”, “Adão” e “conservadora”. 

 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente:  

 

- Substantivos: cotidiano. 

- Adjetivos e locuções adjetiva: não há. 
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 Também no caso só substantivo “cotidiano”, a relação temporal é explícita. No 

entanto, embora 'cotidiano” possa se referir a tempo presente, passado, ou futuro, no 

contexto em que aparece no texto a referência é ao momento presente: “Se foi possível 

tomar incógnita até mesmo a evidência dessa gestação, bem mais fácil é anular os 

gestos com que a vida se mantém no cotidiano, atribuindo-os a um simples 

prolongamento da "natureza feminina", sem mérito e sem valor.”  

 

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: imprevisibilidade. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: revolucionária descoberta; inesperado. 

 

  

 Julgamos que “imprevisibilidade”, “revolucionária” e “inesperado” representam 

uma noção de tempo futuro porque significam aquilo que rompe, de maneira abrupta, 

com o presente, o conhecido, o dado, o “esperado”. Essa ideia de ruptura é justamente 

a ideia de um tempo que se transforma em algo novo, portanto, futuro. 

 

 

 Em A incrível história do homem que deu à luz, Rosiska Darcy recorre às 

ideologias e aos valores fundadores do histórico apagamento da mulher. Para isso, 

recorre ao Gênesis, ao século XX, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Evelyn Sullerot, 

Freud, buscando, no grupo de sentido do passado, explicações para o presente, para  a 

tarefa  de entender o papel da mulher ao longo da história e nos dias atuais. 

  

 O silenciamento da figura feminina remonta a raízes tão antigas e cristalizadas 

na cultura ocidental, que, mesmo com a revolução das mulheres, nas décadas de 60 e 

70 do século XX, tais sentidos do passado se atualizam num presente que busca 

transformá-los.  

 

 O efeito de sentido do cotejo entre passado e presente formula as hipóteses para 

se entender o lugar histórico das mulheres. Mais uma vez, a apresentação desse 
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cenário temporal tão esmiuçado faz parte da tarefa argumentativa que objetiva 

persuadir o leitor. A expressiva força do tempo passado que ainda é presente significa 

justamente a igualmente expressiva força que as mulheres têm feito para libertar-se de 

um discurso fundador que, em muitos casos, ainda as amarra, inexoravelmente, à 

costela de Adão. 

 

 

 Quanto ao título do texto, podemos observar a ironia do adjetivo “incrível”, que, 

neste contexto, serve como elemento de questionamento da veracidade de um dogma 

que afirma ser a mulher descendente do homem. Tal questionamento parte de um 

conhecimento de mundo segundo o qual tanto a gestação quanto a concepção são 

exclusivas das mulheres, por isso seria “incrível” que um homem passasse por esses 

processos. Mas a crítica contida no adjetivo vai além, ela coloca em xeque crença no 

Gênesis e configura a tese do texto: os inúmeros discursos históricos de apagamento 

do feminino. 

 

 Esse questionamento é possível hoje, portanto “incrível” é marca de um passado 

persistente, uma vez que foi a revolução das mulheres, na segunda metade do século 

passado, ainda de acordo com o texto, que começou a colocar em dúvida verdades até 

então inquestionáveis, ou, melhor dizendo, verdades sagradas à manutenção de seu 

apagamento. 

 

 Tal apagamento, por sua vez, é a “negação da existência autônoma das 

mulheres”, pois a vida doméstica se manteve, por séculos, ocultada, não merecedora 

de atenção ou valor. Assim, segundo o texto, apenas no século XX “caminhou-se para a 

revolucionária descoberta de que a humanidade é feita de dois sexos!”. 

 

 A partir daí, a mulher foi trilhando o caminho para sair da “zona de sombra em 

que habita o feminino”, que é “tão antiga quanto o Gênesis”. 

 

- Asserção de saída: a invisibilidade imposta às mulheres nega não apenas seu valor, 

mas também o valor daquilo que produziam no espaço privado; essa invisibilidade tem 

origem na narrativa do Gênesis, segundo a qual a mulher nasceu de uma costela do 

homem. 
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- Asserção de passagem: faz-se necessário reconhecer o protagonismo das mulheres. 

 

- Asserção de chegada: reconhecer a “autoria do feminino” será abrir caminho à 

autonomia feminina. 
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Texto 6 

Nosso tempo nos pertence 

 

 A afirmação da identidade das mulheres inscrita na divisa "Nosso corpo nos 

pertence" desdobra-se em uma segunda demanda: "Nosso tempo nos pertence". 

Depois da conquista do corpo, trata-se agora da conquista de seus dias, de sua própria 

vida.  

 

 Para defender a liberdade sobre seu corpo, as mulheres tiveram que convencer-se 

primeiro a si mesmas e depois a todos de que não eram homens defeituosos, mas 

simplesmente seres diferentes deles, e esse salto epistemológico refunda a natureza 

humana. Hoje, para reconquistar os seus dias, são chamadas a tirar da obscuridade as 

relações invisíveis entre o espaço privado e o espaço público, entre o íntimo e o 

profissional.  

 

 Da mesma maneira que as mulheres foram ocultadas como parte da humanidade, 

foi ocultada também a vida privada como promotora da civilização. No entanto, 

transformar uma pequena criatura, um bebê recém-nascido, em um ser humano, é um 

ato civilizatório por excelência.  

 

 Esse ato de transformação de natureza em cultura, a construção da nossa 

humanidade não mereceu, até os anos 80, nas histórias da civilização, uma única 

menção, uma única linha. Só então Philippe Ariês e Georges Duby encontraram material 

suficiente para encher os seis tomos da História da vida privada, demonstrando que pelo 

menos os historiadores estão sendo capazes de mudar de ótica no recorte de seus 

objetos.  

 

 A prolongada anulação do valor civilizatório da vida privada conseguiu o prodígio 

de fazer com que todos acreditassem que o papel das mulheres na construção da 

civilização fora simplesmente a ausência. "Nosso tempo nos pertence" é a reivindicação 

do reconhecimento que essa infinidade de gestos e atos que foram menosprezados, mas 

que existiram, são o alicerce sobre o qual se funda toda a convivência humana e que 

serve de base às grandes construções culturais. Precisamente essas que mereceram o 

registro das histórias da civilização e o respeito de todos, ao longo da história.  
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 Na medida em que se procede a uma desocultação do privado, sua importância 

pode ser medida por vários parâmetros. Desde cálculos sobre o seu valor econômico, 

até o seu peso no gasto diário do tempo das mulheres.  

 

 O valor econômico não nos interessa tanto, posto que a lógica da vida privada não 

é a lógica do mercado, nem tem o mesmo sentido. Já a medida do tempo é estratégica 

no reposicionamento das mulheres, em condições de igualdade com os homens, nas 

sociedades contemporâneas. Esse reposicionamento dependerá necessariamente de um 

olhar respeitoso e valorizante que pouse, enfim, sobre a desprestigiada vida doméstica.  

 

Análise do texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: histórias da civilização (2 vezes); historiadores; história. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 

 

 Aqui tempos um conjunto de palavras comumente relacionadas a tempo passado: 

“histórias”, “historiadores” e/ “história”. 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos:  tempo das mulheres. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: medida do tempo; gasto diário; sociedades 

contemporâneas. 

 

 

 Também neste grupo há uma relação bastante nítida com a noção de tempo geral, 

como a expressa pelo adjetivo “contemporânea”. Todavia, as palavras e expressões aqui 

agrupadas se referem especificamente ao presente das mulheres. A “medida do tempo” 

é, segundo a autora, uma das bases para que, a partir da análise do presente, do “gato 

diário” das tarefas desempenhadas pelas mulheres, se planeje um futuro em que a 
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divisão do tempo seja mais justa entre homens e mulheres.  

 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente: 

 

- Substantivos: transformação de natureza em cultura. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: prolongada anulação.  

 

 

 Tanto “transformação”, quanto “prolongada” veiculam uma representação de um 

tempo que é passado, mas se estende ao presente. Isso porque a “transformação de 

natureza em cultura” é a própria essência da civilização, segundo o texto.  

 

 Quanto ao adjetivo “prolongada” alerta para um histórico preconceito contra as 

mulheres que ainda não foi totalmente eliminado: “A prolongada anulação do valor 

civilizatório da vida privada conseguiu o prodígio de fazer com que todos acreditassem 

que o papel das mulheres na construção da civilização fora simplesmente a ausência.” 

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: tempo, nosso tempo, dias (2 vezes); segunda demanda; reivindicação 

reposicionamento das mulheres; esse reposicionamento.  

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 

 

 O título, “Nosso tempo nos pertence” aponta para aquilo que, segundo Rosiska 

Darcy, configura uma segunda etapa da revolução das mulheres. Já tendo conquistado o 

direito ao próprio corpo, agora elas reivindicam uma divisão mais igualitária do tempo. 

Sendo uma reivindicação, uma “segunda demanda”, pertence ao grupo do tempo futuro, 

pois é aquilo que se intenciona alcançar: o “reposicionamento das mulheres”, uma outra 

forma de distribuição de temporalidades, tarefas e responsabilidades. 
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 Nosso tempo nos pertence é uma interessante afirmação de desejo de futuro. Se, 

na segunda metade do século passado, às mulheres coube reivindicar o direito ao próprio 

corpo, dando, assim, início a toda uma revolução, hoje, segundo Rosiska Darcy, faz-se 

necessário dar continuidade ao processo de mudança, focando, porém,  em outro ponto.  

 

 As mudanças protagonizadas pelas mulheres são incontáveis e inestimáveis, pois 

saíram da “obscuridade”, das “relações invisíveis” de que era cercado o espaço privado. 

Elas provaram, também, que não são “homens defeituosos”, mas seres diferentes, com 

tanto direito ao espaço público quanto aqueles que mantinham a ocupação desse espaço 

como prerrogativa. 

 

 Todavia, embora, em grande medida, hoje o corpo feminino já pertença às 

mulheres, seu tempo ainda representa um desafio, um caminho a ser trilhado, isto é, um 

futuro diferente do presente. É uma “nova demanda”, já que “depois da conquista do 

corpo, trata-se, agora, da conquista de seus dias (das mulheres), de sua própria vida.”. 

Esta é a tese do texto. 

 

- Asserção de partida: o tempo das mulheres, dividido entre vida pública e vida privada, 

não é valorizado pela sociedade. 

 

- Asserção de passagem: a histórica anulação da importância da mulher na construção da 

sociedade precisa revista. 

 

- Asserção de chegada: a valorização do tempo das mulheres será efetuada a partir de 

“um olhar respeitoso e valorizante que pouse, enfim, sobre a desprestigiada vida 

doméstica.”. 
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Texto 7 

A vida doméstica 

 

 Na minha infância, minha avó lia uma revista muito querida pelo público 

feminino, chamada Vida Doméstica. Aos olhos de hoje, ela não passaria de um 

miserável apanhado de anúncios de produtos de beleza e de assuntos voltados para o 

universo privado, tratados com superficialidade ou dita leveza.  

 

 O conceito de vida doméstica, usado tão frequentemente pela sociologia da família, 

prossegue sendo tratado com a mesma "leveza", embora a vida doméstica seja de 

imensa complexidade. Nela estão entrelaçadas as mais intricadas e fundamentais 

relações humanas, com seus ditos e não ditos, seus segredos conscientes e 

inconscientes. Igualmente escondidos, estão dificílimos problemas de economia, 

verdadeiros desafios a conceitos como trabalho remunerado e atividades sem fins de 

mercado.  

 

 A vida doméstica não é um bloco homogêneo de gestos cotidianos que se repetem, 

mas uma teia de situações de natureza diferente, às vezes antagônicas, que se tecem ao 

longo dos dias - e cada dia é diferente do outro - envolvendo sentimentos e também os 

hábitos mais banais e rotineiros, que garantem a sobrevivência.  

 

 Amar e educar os filhos, não apenas criá-los, comporta um número de operações 

psíquicas completamente diferentes de fazer compras no mercado. A família sempre foi o 

lugar não apenas do sustento material, ninho, abrigo, mas sobretudo o lugar primeiro da 

educação, ali onde os seres humanos são iniciados à sua própria humanidade e à 

humanidade dos seus semelhantes.  

 

 Essa passagem da condição animal à condição humana implica um investimento 

cotidiano, vigilância e escultura das personalidades, sem a qual a condição animal 

prevalece, com suas cargas instintivas agressivas e sua ignorância do que chamamos 

civilização.  

 

 Essa escultura sempre foi primordialmente uma arte feminina, não porque os 

homens não sejam para isso dotados, mas simplesmente porque as mulheres passavam 

mais tempo no corpo a corpo com as crianças, e interiorizaram o sentimento de que lhes 
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cabia bem trabalhar a argila humana.  

 

 Com isso, fica a história devendo às mulheres nada mais nada menos do que a 

própria humanização de todos nós. Quando a escola assume a educação formal das 

crianças, já trabalha sobre uma imensa soma de conhecimentos práticos, gestos 

aprendidos, atitudes consentidas ou proibidas, agressividades domadas, que conferem 

densidade às personalidades, sem o quê seria não só inútil como impossível tentar 

ensinar a ler, a escrever e a efetuar as quatro operações.  

 

 Se o valor social desse conjunto de conhecimentos e atitudes, transmitido na 

primeira infância pelas mulheres, fosse calculado do ponto de vista da economia, teria o 

valor do alicerce numa construção. Se a economia não faz esse cálculo, é porque a 

natureza do que fazem as mulheres não pode, nem deve ser chamada de" trabalho". O 

que não quer dizer que não dê muito trabalho, enquanto gasto de energia física e 

psíquica, e que não seja consumidora de muito tempo. Segundo cálculos realizados na 

Holanda, o equivalente a uma jornada de trabalho em tempo integral.  

 

 

 É importante estabelecer uma diferença clara entre a natureza da vida doméstica e 

a natureza do trabalho remunerado. O trabalho é uma atividade pública, solicitada e 

valorizada por outros e por eles remunerada. Tanto mais importante é estabelecer essa 

diferença quanto, nos anos 70, no afã de fazer reconhecer a contribuição que dão as 

mulheres à sociedade, setores do movimento de mulheres inventaram o conceito de 

salário doméstico e embaralharam, assim, as cartas da compreensão da vida doméstica.  

 

 

Análise do texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: minha infância; minha avó; tempo; história. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: primeira infância. 
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 Neste grupo podemos verificar a presença de palavras comumente associadas a 

tempo passado: “história”, “primeira infância” e as expressões “minha infância” e “minha 

avó”, que se referem às memórias da autora. 

 

 

 No caso do substantivo “tempo”, a classificação como passado pode ser explicada 

pelo contexto em que aparece, que remete a uma prática histórica dos afazeres 

femininos: “Essa escultura sempre foi primordialmente uma arte feminina, não porque os 

homens não sejam para isso dotados, mas simplesmente porque as mulheres passavam 

mais tempo no corpo a corpo com as crianças, e interiorizaram o sentimento de que lhes 

cabia bem trabalhar a argila humana.”  

 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: tempo; jornada de tempo integral. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: jornada de tempo integral. 

 

 

 No caso de “jornada de tempo integral” o presente está marcado pela alusão à 

pesquisa feita na Holanda sobre a equivalência entre o tempo empregado pelas mulheres 

no cuidado com a casa e o tempo de trabalho masculino na atualidade. 

 

 O substantivo “tempo”, que também está no grupo de sentidos do passado, aqui se 

refere ao presente, pois alude às múltiplas tarefas exercidas pelas mulheres na 

atualidade, depois da revolução por elas protagonizada. : “Se a economia não faz esse 

cálculo, é porque a natureza do que fazem as mulheres não pode, nem deve ser 

chamada de" trabalho". O que não quer dizer que não dê muito trabalho, enquanto gasto 

de energia física e psíquica, e que não seja consumidora de muito tempo." 

  

 

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente: 

 

- Substantivos: dia; hábitos mais banais e rotineiros; passagem da condição animal à 
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condição humana. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: gestos cotidianos; hábitos mais banais e rotineiros. 

 

 

 Estão agrupados aqui palavras e expressões que remetem ao trabalho doméstico e 

familiar feito pelas mulheres que permanece inalterado há muitos séculos apesar de sua 

atual participação no mercado de trabalho, como podemos comprovar na seguinte 

passagem: “A vida doméstica não é um bloco homogêneo de gestos cotidianos que se 

repetem, mas uma teia de situações de natureza diferente, às vezes antagônicas, que se 

tecem ao longo dos dias - e cada dia é diferente do outro - envolvendo sentimentos e 

também os hábitos mais banais e rotineiros, que garantem a sobrevivência.”.  

 

  

 O mesmo processo se dá com “passagem da condição animal à condição 

humana.” Essa “passagem” não é resultado de um processo “natural”, mas da forma 

como as mulheres educam as crianças. É, portanto, uma “mudança” no sentido 

aristotélico do termo, uma “transformação”. E, como já vimos, “transformação” significa 

tempo.  

 

 É também um tempo contínuo, pois as mulheres exerciam tal papel no passado e 

hoje, a despeito de seu trabalho fora de casa, continuam a exercê-lo. 

 

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: desafios; crianças. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 

 

 O substantivo “desafios” indica futuro porque representa um obstáculo a ser 

vencido, um vir a ser. E “criança” porque a maior parte do tempo de sua vida ainda está 

por vir. 
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 Este texto faz uma análise sobre a "vida doméstica" e sua histórica desvalorização.  

A "superficialidade", ou "leveza" com que assuntos relativos a esse universo eram 

tratados há algumas décadas dá lugar, hoje, à constatação do não reconhecimento da 

importância do trabalho feminino na construção desse espaço.  

 

 Tanto é que o valor do trabalho doméstico sequer é computado em termos 

econômicos, como se fosse inteiramente destituído de importância, inclusive, para a 

construção do espaço público, onde convivem aqueles que, naturalmente, foram 

moldados em seus espaços privados, onde, ainda de acordo com o texto, foram 

humanizados. Esta é a tese de “A vida doméstica”. 

 

 

- Asserção de partida:  a vida doméstica, gerenciada pelas mulheres, nunca foi 

socialmente reconhecida, e seu valor econômico nunca foi computado. 

 

- Asserção de passagem:é necessário valorizar o papel da mulher na vida doméstica, pois 

ele é o alicerde da vida em sociedade. 

 

- Asserção de chegada: reconhecida a diferença entre a natureza do trabalho doméstico e 

do trabalho remunerado, será mais exequível uma sociedade que reconheça o papel da 

mulher. 
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Texto 8 

"Prendas do lar" 

 

 Já houve um tempo, não muito remoto, em que a mulher que não tinha um trabalho 

remunerado declarava ser sua profissão "prendas do lar". As moças de então eram 

"prendadas", e é necessário explicar às novas gerações que isso significava que tinham 

os dotes, as qualidades de uma "boa dona de casa". Esses eufemismos cobriam o 

esforço insano das mulheres na gestão da família e da casa.  

 

 O Dicionário Aurélio, nos dois sentidos que atribui à palavra "prendas", nos dá a 

chave da ambiguidade que se instalou sobre a vida doméstica. Prendas são dons, 

talentos que se tem. Mas prendas também são dádivas que alguém oferece a outra 

pessoa. As mulheres prendadas, supostamente dotadas para serem donas de casa, na 

verdade eram aquelas que se doavam inteiramente à casa e à família, deixando aí toda a 

sua energia e uma imensa dose de frustração por outras vidas que não viviam. Com esse 

sentido sub-reptício de doação de si, escamoteava-se o quão árdua era a tarefa das mães 

de família e donas de casa.  

 

 Na inestimável desmistificação que os movimentos de mulheres fizeram da 

maneira supostamente valorizante com que se encobria a exploração das mulheres, 

alguns grupos se empenharam em fazer a sociedade reconhecer como trabalho as 

tarefas repetidas a cada dia, cuja finalidade é a manutenção da própria família, atribuindo-

lhes um valor monetário. E foi aí que tropeçaram.  

 

 Criaram uma outra ambiguidade, o contrário simétrico das "prendas do lar". 

Entraram no vocabulário feminista expressões como " reprodução da força de trabalho" 

para qualificar tudo que se referisse à criação dos filhos. No esforço de conferir 

respeitabilidade social a seu cotidiano doméstico, algumas  mulheres procuraram encaixar 

suas vidas de cada dia em conceitos respeitados pelos homens, mas completamente 

estranhos à  natureza mesma do que faziam. Apelaram ao econômico  para legitimar o 

afetivo.  

 

 Essa abordagem tornou constrangedoras as discussões sobre o trabalho doméstico. 

Ao imaginar as formas de implementação desse salário, configurava-se a imagem 

patética de uma dona de casa transformada em funcionária pública,  prestando contas da 
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qualidade de vida de sua família.  

 

 Um dos mais graves defeitos da teoria sobre salário doméstico foi não ter estabelecido 

com clareza as diferenças fundamentais entre serviços domésticos, função educacional e 

vida afetiva. Os serviços domésticos são avaliáveis a preço de mercado _ em geral, um 

preço vil - e representam o emprego de uma grande parte da mão de obra feminina nos 

países pobres.  

 

 Tanto em sua natureza quanto em seu valor, não podem ser confundidos com as 

funções afetivas e educacionais, ambas diluídas no magma indiferenciado do que se 

chama vida privada. O chamado trabalho doméstico, que inclui a prestação de serviços 

cotidianos ligados à sobrevivência, como comida e limpeza, pode ser delegado, seja a 

uma mão de obra mais ou menos qualificada, seja a serviços prestados por empresas, 

que ocupam um espaço cada vez mais importante nas economias mais desenvolvidas.  

 

 Já as responsabilidades afetivas não são delegáveis e constituem um núcleo 

insubstituível dos indivíduos, representam relações formadoras e intransferíveis. Nesse 

sentido, pouco importa qual seja a qualificação de pais e mães enquanto profissionais ou 

mão de obra, importa se são capazes de transmitir aos filhos a certeza de amor e 

proteção, e o conjunto de valores que os introduz ao mundo civilizado.  

 

 Atualmente, com as atribulações no uso do tempo pelas famílias, os indivíduos 

experimentam um distanciamento das vivências uns dos outros que é quase uma 

orfandade. Elizabeth Bishop, poeta norte-americana que residiu no Brasil nos anos 50 e 

60 _ ela mesma uma órfã que não tinha conhecido um universo familiar estável-, 

encantou-se com a descrição do cotidiano de uma jovem de catorze anos, no fim do 

século XIX, em Diamantina. Minha vida de menina, de Helena Morley, apresenta as 

análises, às vezes espirituosas, às vezes comovidas, que uma adolescente faz do seu dia 

a dia, entre pais, irmãos, primos, tias, avós, colegas e serviçais. Por contrastar com a 

opacidade da biografia da poeta, ressaltou aos seus olhos a riqueza dos relacionamentos 

domésticos, não só os desvelos e as atenções, mas também as picuinhas e as ciumeiras, 

as dúvidas e os sobressaltos, as brigas e as reconciliações. O entremear desses fios, 

propiciando o autoconhecimento e a formação de juízos de valor, é que imprime 

intensidade à pessoa.  
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- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: tempo; século XIX; avós. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: remoto; moças de então. 

 

 

 As expressões “remoto”, “século XIX” e “moças de então” remetem 

necessariamente ao passado. 

 

 Já “tempo”, figura no contexto: “Já houve um tempo, não muito remoto, em que a 

mulher que não tinha um trabalho remunerado declarava ser sua profissão "prendas do 

lar". Desse modo, embora o substantivo "tempo" não se refira a um tempo específico, 

neste contexto ele representa o passado. 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: novas gerações. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: novas gerações;  

 

 

 A expressão “novas gerações” está no grupo relativo ao presente porque 

caracteriza a geração jovem deste início de século, que desconhece em grande parte 

tanto as práticas quanto a nomenclatura utilizada para representação feminina de 

algumas décadas atrás, como podemos comprovar pela seguinte passagem do texto: “As 

moças de então eram "prendadas", e é necessário explicar às novas gerações que isso 

significava que tinham os dotes, as qualidades de uma "boa dona de casa"." 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente:  

 

- Substantivos: cotidiano doméstico. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: tarefas repetidas; prestação de serviços cotidianos. 
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 “Cotidiano doméstico”, “tarefas repetidas”, assim como prestação de serviços 

cotidianos  fazem referência às práticas femininas rotineiras no âmbito doméstico, alvo de 

releitura das próprias mulheres em sua revolução. No entanto, trata-se de um passado 

que permanece presente porque tal cotidiano não foi alterado, ainda que hoje as mulheres 

dividam seu tempo entre as tarefas domésticas e aquelas exercidas fora de casa. 

 

 É muito interessante observar como cada texto se constrói para atingir o objetivo 

de persuadir o leitor. No caso de Prendas do lar, o foco está no passado e não há o grupo 

relativo ao futuro. 

 

 O grupo de sentido do passado pode ser dividido em dois momentos diferentes. O 

primeiro refere-se ao tempo em que as moças prendadas dedicavam-se apenas à ”gestão 

da família e da casa.”, ou seja um tempo anterior à revolução das mulheres. Essa 

revolução marca o passado mais recente, no qual está inscrita a “a inestimável 

desmistificação que os movimentos de mulheres fizeram da maneira supostamente 

valorizante com que se encobria a exploração das mulheres.". 

 

 A etapa pós revolução, segundo a autora, foi marcada também por um equívoco, o 

de tentar atribuir valor monetário ao trabalho exercido pelas mulheres no âmbito 

doméstico. Assim, "apelaram ao econômico  para legitimar o afetivo", o que obscureceu 

as diferenças entre "serviços domésticos, função educacional e vida afetiva”. 

 

 Já o presente traz a tese do texto. É momento em que as pessoas vivenciam uma 

“orfandade”, “um distanciamento das vivências uns dos outros”, exatamente porque o 

tempo não está sendo bem empregado e as relações do espaço doméstico foram sendo 

desestruturadas. 

  

 

- Asserção de partida: a revolução das mulheres se equivocou ao tentar atribuir valor 

econômico ao trabalho doméstico exercido pelas mulheres. 

 

- Asserção de passagem: vive-se, hoje, um distanciamento nas relações privadas. 

 

- Asserção de chegada: não há asserção de chegada, pois não há uma proposta de 

intervenção no presente, uma proposta de futuro. 
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Texto 9 

Foi ela! 

 

 As responsabilidades afetivas não são transferíveis, sequer à escola. E são as que 

mais vêm sendo feridas pela falta de tempo de homens e mulheres que se dedicam em 

horário integral à vida profissional.  

 

 

 Assumida essencialmente pelas mulheres nas sociedades tradicionais, no 

momento em que essas sociedades entram em decadência e que as mulheres investem 

em tempo integral no mercado de trabalho, a atenção de pessoa a pessoa se vê 

esvaziada. É nesse momento que intervém o pensamento conservador, sempre pronto a 

acusar as mulheres de todos os males do mundo, das taras sociais, da perdição dos 

jovens ao abandono dos velhos.  

 

 O pensamento conservador nunca aceitou verdadeiramente o direito das mulheres 

sobre suas próprias vidas, seus desejos de realização profissional, e muito menos a 

obrigação afetiva dos homens na criação dos filhos ou no apoio às pessoas idosas ou 

dependentes.  

 

 O pensamento conservador sempre dividiu o mundo em esferas estanques, em 

que as mulheres cuidavam das pessoas e os homens de ganhar dinheiro. É fácil, 

portanto, concluir que elas jamais deveriam ter saído de seu lugar doméstico e que, se o 

fizeram, o mínimo que merecem como punição é ter que multiplicar-se em muitas, ao 

longo de um mesmo dia, acompanhadas permanentemente pelo sentimento de culpa ou 

de incompetência em tudo que fazem.  

 

 É esse sentimento de culpa, que está de fato presente nas mulheres, que o 

pensamento conservador explora. Porque elas estão atentas ao que se passa com seus 

filhos e estão percebendo que há, aí, um problema real. Manifesta-se uma situação de 

crise, quando os filhos, sem grandes expectativas de serem assistidos pelos pais, 

atribuem às mães o sentimento de abandono que experimentam.  

 

 São elas que constatam, no prosaico dia a dia, o que falta às crianças em termos 

afetivos e materiais, sem que encontrem tempo para responder a essas necessidades. 
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São elas que estão vendo mais de perto a deriva dos jovens.  

 

 E é essa consciência de uma situação insustentável que as leva a pedir a 

reengenharia do tempo, estratégia que é o contrário mesmo do pensamento conservador, 

que gostaria de reconstruir a família tradicional ou, na impossibilidade de fazê-lo, de 

castigar as mulheres com uma permanente responsabilização e culpabilização pelos 

problemas que explodem dentro das famílias.  

 

 Na reengenharia do tempo está implícita não só a ampliação do tempo de acolhida 

afetiva, mas também a partilha entre homens e mulheres dessa acolhida, para responder 

ao problema real que é o tempo das crianças.  

 

 

Análise do texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: velhos. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: sociedades tradicionais; pensamento conservador (4 

vezes); família tradicional. 

 

 

 Neste grupo os adjetivos são claramente relacionados ao tempo passado: 

“tradicional” e “conservador”. 

 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: horário integral; tempo integral; prosaico dia a dia; tempo. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: falta de tempo; escassez de tempo. 

 Tanto “horário integral” quanto “tempo integral” estão no grupo do presente porque 

definem o trabalho exercido fora de casa por homens e mulheres na atualidade.  



190 

 

 Já “dia a dia” e “tempo” são vocábulos que remetem ao dilema das mulheres ao 

tentar equilibrar seus afazeres atuais, como se verifica no trecho a seguir: “São elas que 

constatam, no prosaico dia a dia, o que falta às crianças em termos afetivos e materiais, 

sem que encontrem tempo para responder a essas necessidades. São elas que estão 

vendo mais de perto a deriva dos jovens.”  

 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente:  

 

- Substantivos: sentimento de culpa. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: permanente responsabilização e culpabilização. 

 

   

 O adjetivo “permanente” caracteriza a voz do “pensamento conservador” que atribui 

às mulheres as supostas falhas no gerenciamento do ambiente doméstico. Agrupamos tal 

adjetivo no tempo passado que permanece presente, pois esse foi o discurso conservador 

por ocasião da revolução das mulheres, na segunda metade do século XX, e continua 

sendo a versão antiprogressista sobre o papel feminino.  

 

 Já o substantivo “culpa” indica um sentimento presente originado em uma ação no 

passado.  

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: expectativas; jovens; reengenharia do tempo (2 vezes); crianças (2 

vezes) ampliação do tempo de acolhida. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

 

 

 Aqui os vocábulos “expectativas”, “jovens”, “reengenharia” e crianças” nitidamente 

fazem referência ao tempo futuro. Já o substantivo “tempo” e a  locução “do tempo”, 

apesar de não estarem ligados a um tempo específico, aludem, neste caso, ao futuro, por 

significarem aquilo que se deseja construir. 
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 Neste último texto do capítulo intitulado A ocultação do privado, Rosiska Darcy 

mostra ao leitor de que modo aquilo que foi construído historicamente em torno da figura 

feminina permanece nos dias de hoje e representa, ainda, um grande obstáculo a ser 

superado. 

 

 Tal abordagem fica clara quando observamos que os dois grupos de sentido 

temporais mais marcantes nos textos se referem ao presente e ao passado que 

permanece presente, embora numericamente os grupos do passado e do futuro tenham 4 

vocábulos cada um. 

 

 “As responsabilidades afetivas” parecem configurar o epicentro desse desafio que 

é, para as mulheres, gerenciar o tempo entre afazeres e cobranças tão diversas quanto 

cotidianas. Uma das maiores cobranças, ainda em consonância com o texto, vem dos 

setores conservadores que atribuem à participação da mulher no mercado de trabalho a 

falência na criação dos filhos e na administração do lar. Assim, elas falham porque 

ousaram, de acordo com essa visão que lhes culpa pela “perdição dos jovens” e pelo 

“abandono dos velhos”.  

 

 Essa atribuição da responsabilidade pela “falência” do gerenciamento da casa 

aparece já no título do texto: Foi ela! O tom acusatório e intransigente da frase, enfatizado  

pelo uso do ponto de exclamação, não deixa dúvida de que certos grupos sociais não 

estão dispostos a colaborar para resolver os problemas de distribuição do tempo que 

concernem a homens e mulheres. Tais grupos preferem simplesmente acusá-las, 

eximindo-se de sua participação numa sociedade que, evidentemente, envolve a todos. 

 

 No entanto, as mulheres estão conscientes desse desequilíbrio, e por isso mesmo 

demandam uma “reengenharia do tempo”, para que, finalmente, possam conciliar suas 

escolhas afetivas com as exigências rotineiras, de acordo com a tese do texto.  

 

- Asserção de partida: o pensamento conservador acusa as mulheres pelas falências no 

espaço doméstico. 

 

- Asserção de passagem: é preciso proceder a uma reengenharia do tempo, pois homens 

e mulheres são agentes da “acolhida afetiva”, elemento essencial a estruturação do 

espaço doméstico. 
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- Asserção de chegada: expectativa de uma sociedade menos acusatória e mais 
equilibrada em suas responsabilidades. 
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Texto 10 

O que não tem preço 

 As escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas dependem fundamentalmente 

daquilo a que atribuímos valor. Substituímos uma coisa por outra, lutamos mais por uma 

do que por outra, em função do que cada uma vale para nós. Os valores têm uma 

existência intrínseca, "valem" pelo que são.  

 

 Na economia é diferente. Não se pergunta sobre o que vale alguma coisa, mas 

quanto vale. A existência do valor é relativa, e conversível a uma moeda de troca, que 

em geral é o dinheiro.  

 

 Quando o valor no sentido econômico começa a invadir o campo dos valores que 

vêm de dentro de cada um de nós, e cujo sentido independe do seu valor de troca, uma 

mudança de sociedade está em curso. Uma mudança para pior.  

 

 Em um artigo admirável, Patrick Viveret propõe uma engenhosa maneira de 

apreciar a hierarquia dos valores. "No caso dos atentados contra o World Trade Center e 

o Pentágono, dois fatos significativos que eu proponho chamar de 'fundamentos 

antropológicos' surgiram como uma evidência trágica.  

 

 "O primeiro é que as pessoas que dispunham de um meio de comunicação, como 

um telefone celular, procuraram falar com seus entes queridos para fazer declarações de 

amor, e não com seus banqueiros ou seus superiores, para saber o estado da sua conta 

ou da sua carreira.  

 

 "Esse ato, que nos parece natural, mostra que, diante da morte, as duas paixões 

humanas mais fortes não são nem a riqueza nem o poder, mas o sentido (e o 

conhecimento) e o amor (ou o reconhecimento).  

 

 (...) "O segundo fato notável foi a reação espontânea de muitos americanos - mas 

também de estrangeiros - que doaram sangue, em sinal de solidariedade. Diante do 

golpe, é a doação que melhor exprime a solidariedade entre os humanos e a capacidade 

de confiança no futuro. Imaginemos, um só instante, que as mesmas pessoas tivessem 

proposto 'vender seu sangue', prática aliás corrente nos Estados Unidos. Esse gesto teria 
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sido considerado, com razão, obsceno."  

 

 Viveret escolheu dois exemplos pungentes para estabelecer a diferença entre o 

que são valores em si - o amor, a solidariedade - e os outros valores, determinados por 

indicadores monetários.  

 

 Ora, as sociedades de mercado consideram sem valor tudo aquilo que não tem 

preço, e a melhor demonstração ainda é Viveret quem nos traz, quando lembra que "na 

França, a catástrofe de Toulouse e o debate sobre a reabertura do túnel do Mont-Blanc 

ilustraram essas contradições. Em Toulouse, todos os fluxos monetários gerados pela 

explosão da usina química AZF (consertos e seguros em particular) serão contabilizados 

positivamente, segundo a atual metodologia de cálculo do PID. Todas as intervenções 

benévolas, sem as quais a tragédia seria mais dolorosa ainda, serão ignoradas".  

 

 Um dos flagelos da sociedade de mercado é contaminar com sua lógica tudo que a 

cerca, na ânsia de colocar em números, de medir, de calcular tudo que existe, para só 

então decidir se tem ou não valor.  

 

 Essa contaminação atinge a linguagem e introduz no vocabulário conceitos como 

capital humano, recurso humano, subentendendo que cada ser humano é ele mesmo 

passível de avaliação monetária.  

  

 Resta saber se seremos capazes de sair dessa sociedade de mercado, que reifica 

as relações sociais, construindo um sentido para a vida em si mesma, na fruição dos 

momentos, que não serão nem vendáveis nem compráveis.  

 

 A reengenharia do tempo traz embutida uma crítica severa à cultura difundida pela 

sociedade de mercado, que atribui um preço a todas as coisas e torna invisível o que 

não anuncia seu preço. Na reengenharia, tempo não é dinheiro.  

 

 A reengenharia do tempo é mais do que uma mera discussão sobre a 

reorganização do mundo do trabalho ou das relações familiares, pondo fim aos papéis 

sexuais. É uma maneira de reintroduzir o debate, hoje tão relegado e esquecido, sobre 

o sentido da vida. A organização do tempo é a exteriorização de um debate íntimo, mas 

também público, sobre a felicidade, o bem-estar e a responsabilidade moral.  
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 Uma época que não se cansa de apregoar o primado do indivíduo, debruça-se 

pouco sobre a possibilidade que esse indivíduo tem, de fato, de ser feliz, enredado nas 

obrigações de performance, nas expectativas de sucesso que se medem pela renda ou 

visibilidade, tendo que pagar, por isso, o preço de uma espécie de "fome de tempo", na 

expressão feliz do economista americano Stefan Linder.  

 

 Quando escreveu, trinta anos atrás, Linder já se perguntava como redirecionar um 

modelo de sociedade que levou a uma tal afluência de bens e a uma tal escassez de 

tempo para realizar outros aspectos significativos na vida de uma pessoa.  

 

 Referia-se, então, somente aos homens, antes que a fome de tempo, a fobia da 

perda de tempo, se generalizasse também às mulheres, instituindo no coração da 

abundância uma experiência de miséria e transformando a agenda no livro mais 

consultado ao longo dos dias, a Bíblia da atualidade.  

 

 Trata-se agora, para todos, de auto-organizar-se em função dos valores atribuídos 

a cada situação existencial. Trata-se de saber quem queremos ser e em que tipo de 

sociedade queremos viver.  

 

Análise de texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: Bíblia. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: esquecido. 

 

 Tanto “Bíblia”  quanto “esquecido” são vocábulos que ordinariamente evocam a 

noção de passado. 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: instante; época; fruição dos momentos; fome de tempo (2 vezes); 

escassez de tempo; fobia da perda de tempo; agenda. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: Bíblia da atualidade. 
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 “Instante”, “época”, “momentos”, “tempo” e “agenda” remetem à representação 

geral do tempo. Foram, no tentando agrupados no presente porque, no texto, referem-

se a esse momento específico, `definido como aquele caracterizado pela reificação de 

sentimentos e relações humanas, em que o valor monetário sobrepuja o valor dos 

sentimentos. É a “época que não se cansa de apregoar o primado do indivíduo.” 

 

 A locução adjetiva “da atualidade” remete claramente ao presente. 

 

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: mudança da sociedade; mudança; futuro; reengenharia do tempo (2 

vezes); reorganização do mundo do trabalho ou das relações familiares; fim; 

organização do tempo; expectativa de sucesso. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: não há. 

  

 

 Os vocábulos “mudança”, “futuro”, “reengenharia” e “reorganização” e 

“organização” têm sentido muito próximo no texto de Rosiska Darcy. Definem as relações 

e os valores que precisam, na opinião da autora, ser modificados para que a sociedade 

volte a se humanizar.  

.  

 O substantivo “tempo”, por sua vez, está no grupo relativo ao futuro porque 

complementa “reengenharia” e também “organização”. Já o substantivo “fim”, aparece 

no seguinte contexto: “A reengenharia do tempo é mais do que uma mera discussão 

sobre a reorganização do mundo do trabalho ou das relações familiares, pondo fim aos 

papéis sexuais.” Remete, portanto, a um desejo de futuro necessariamente diverso da 

situação presente.  

 

 Já “expectativas” representa aquilo que se espera, aquilo que se deseja para o 

futuro. 

 

 

 Intitulado O que não tem preço, este é o primeiro texto dos três que compõem o 
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capítulo final do livro. Aqui, a autora expõe fundamentalmente uma situação presente 

que desequilibra a busca por uma vida mais plena: a reificação das pessoas, do tempo, 

das coisas em geral, todas transformadas em mercadorias ás quais se atribui um valor 

econômico. 

 

 Nesse contexto, o valor econômico mede todas as instâncias da sociedade e do 

ser humano, e invade “o campo dos valores que vêm de dentro de cada um de nós”. 

Segundo a autora, esse é um sinal de que a sociedade está operando uma mudança 

extremamente preocupante em seu curso, pois “as sociedades de mercado consideram 

sem valor tudo aquilo que não tem preço”, como o conhecimento, a solidariedade, o 

amor. 

 

 A tese do texto, portanto, é de que a reengenharia do tempo pode reestruturar 

essas relações sociais corrompidas pela lógica de mercado, resgatando valores mais 

humanos e construindo uma sociedade a partir da valorização das relações humanas 

positivas. 

 

 Em termos da divisão dos grupos de sentido, notamos que o grupo do passado e 

o do presente têm o mesmo número de vocábulos. O foco do texto está nas influências 

da lógica de mercado, que incide nas relações humanas, e o modo como o resultado de 

tal interferência tem sido desastroso para a “arte de viver”.  

 

 A autora mostra de que modo estamos sendo coisificados por uma lógica dos 

valores econômicos se configura, neste texto, como o argumento central para convencer 

o leitor de que precisamos pensar um futuro distinto do cenário que vivemos hoje. Aí 

entra o grupo do futuro, mostrando que é possível mudar o curso de um processo brutal 

que vem nos tornando cada vez menos humanos. 

 

 Supomos não haver neste texto o grupo do passado que permanece presente. 

Embora, certamente, as consequências dos valores da sociedade de mercado nas 

relações humanas sejam um processo, portanto começaram no passado e se estendem 

até hoje, no texto essa permanência não nos parece marcada. 

 

- Asserção de partida: os valores da sociedade de mercado têm influenciado 

negativamente as relações humanas. 
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- Asserção de passagem: é fundamental resgatar o tempo das pessoas, assim com 

valores essenciais para o bom funcionamento da sociedade, tais como amor e 

solidariedade. 

 

- Asserção de chegada: com tais mudanças, será possível construir uma sociedade mais 

humanizada. 
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Texto 11 

Soltar as amarras 

 A primeira batalha a ser ganha por quem decide quebrar preconceitos e afirmar-se 

como um ser autônomo é acreditar que tem recursos espirituais e materiais para 

desenhar sua vida à imagem e semelhança de seus desejos. É preciso superar o 

intenso sentimento de insegurança sobre um futuro em que já não se pode depositar 

expectativas de estabilidade que, no passado, teriam sido legítimas, em termos de 

relações afetivas e emprego.  

 

 Risk society é o conceito dominante da sociologia do mundo contemporâneo. 

Anthony Giddens conta a origem da palavra "risco", que proviria dos riscos que corriam 

os descobridores, em busca de novos continentes. Foi assim que a incerteza e a 

imprevisibilidade impregnaram a palavra "risco" na língua portuguesa, que passou para 

as outras línguas com essa mesma conotação.  

 

  

 É a essa viagem rumo a uma terra incógnita, munidos de instrumentos precários e 

dessa vez cada um sendo seu próprio comandante - mas sempre em busca de um novo 

mundo - que os indivíduos de hoje estão destinados.  

 

 Mas, se a perda dos referenciais da tradição nos deixa sem bússola, por outro lado 

esse descaminho alarga a margem de liberdade. Um dos aspectos mais instigantes do 

mundo contemporâneo é a possibilidade de, pelo menos no plano individual, fazer 

escolhas sobre as quais pesam muito menos as normas que no passado costumavam 

reger a vida de cada um.  

 

 É o caso das relações homem/mulher, das representações sociais da virilidade e 

da feminilidade. Confrontados à crise da família e à crise do trabalho, abre-se a ambos os 

sexos um leque de possibilidades que dependem das opções de cada um. Assumir essas 

opções, escolher, decidir, ser autor de sua própria vida representa um esforço de reflexão 

cujo prêmio é alguma coisa parecida com a liberdade.  
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Na opinião de Giddens, esse trabalho de reconstrução faz as sociedades mais 

energizadas e inteligentes. Não porque as pessoas hoje sejam intelectualmente mais 

bem-dotadas do que as gerações anteriores, mas porque são constantemente chamadas 

a produzir juízos de valor e a substituir pela vontade própria o que antes era conformação 

a um destino preestabelecido.  

 

 À medida que as mudanças ocorrem em ritmo cada vez mais acelerado, as 

pessoas vão aprendendo a conviver com a ideia de um futuro, pessoal e coletivo, aberto 

e problemático. Já não se herda uma identidade, ela tem que ser ativamente construída.  

 

 Isso implica que todos adotem uma postura ativa em relação à sua existência, e 

são essas posturas que acabam estruturando de um modo diferente as próprias 

instituições, redefinindo seu sentido, a exemplo do que aconteceu com a família.  

 

 Numa fórmula particularmente oportuna, Giddens sublinha que o indivíduo de hoje 

não tem outra escolha senão fazer escolhas, e que elas definem o seu destino.  

 

 A personalidade dos indivíduos é fortemente moldada pela família - e a família 

está em crise -, e pela identidade profissional - e o trabalho está em crise -, logo as 

personalidades estão submetidas a um processo de reconstrução permanente, já não se 

definem por adaptação a papéis sociais predeterminados que perderam o sentido. São 

as pessoas que produzem formas de sociabilidade, mais do que seguem modelos de 

comportamento, conclui Giddens.  

 

 

 Apesar da evidente decadência das tradições, ainda assim resta avaliar quais são 

as chances reais de fazer escolhas na "selva institucional e burocrática" de que fala o 

sociólogo alemão Ulrich Beck.  

 

 Beck matiza o pensamento de Giddens que, mais otimista, aposta na possibilidade 

do construído substituir o dado, permitindo aos indivíduos escapar do cárcere das 

tradições. Beck enfatiza que nossa época de fato força o indivíduo a escrever a própria 

biografia. Mas lembra que, se é verdade que caem por terra as tradições constritivas, por 

outro lado entra em cena um conjunto de diretrizes institucionais e regulamentos que nos 

enredam.  
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 São essas diretrizes que, com suas injunções, se apropriam do tempo, 

manipulando assim a própria matéria-prima da vida e impondo uma impecável fidelidade a 

um modelo produtivista, predador de tudo aquilo que o contraria.  

 

 Homens e mulheres que julgavam resolver o problema do tempo organizando-se 

entre si ou desorganizando-se enquanto relação amorosa, na verdade estavam dando 

uma resposta que acreditavam pessoal a um problema criado e imposto pela sociedade 

de mercado. Casais que se dilaceram pelo tempo são presas de uma sociedade que não 

reviu as articulações entre vida privada / mundo do trabalho.  

 

 Em nossas vidas, tendo a impressão de que estamos fazendo escolhas 

autônomas, damos soluções biográficas a contradições sistêmicas. A grande contradição 

estaria entre a capacidade de fazer escolhas e a incapacidade de controlar os fatos 

sociais que tomam cada escolha factível ou realizável. Beck não acredita que o destino de 

cada um seja apenas uma questão de ordem íntima.  

 

 Os desejos, as escolhas que serão feitas, esbarrarão em anacronismos sociais, 

aqueles que nos fazem trabalhar desnecessariamente, em tempos longos e 

desperdiçados, que mantêm os hábitos centenários da jornada de oito horas, ignorando 

que a tecnologia moderna fez da energia humana um fator de produção negligenciável. 

Que criam desemprego onde poderia haver menos trabalho. Para todos.  

 

 Anacronismos que definem os homens como incapazes de funções que envolvam 

cuidados e atenções com os outros, desinteressados pelos laços familiares, o que é, no 

mínimo, uma capitis diminutio que eles não deveriam sofrer.  

 

 Mas os maiores obstáculos às escolhas reais não provêm do passado, como as 

tradições familiares que agonizam. Provêm de uma ideia presente do que deve ser o 

futuro. Obstáculo será a definição de sucesso que se vai universalizando e que se mede 

pelos níveis de consumo. Ninguém melhor que Naomi Klein, em seu No logo, descreveu e 

analisou a servidão às marcas, enquanto símbolos de status, que pesa sobre todos nós.  

 

 Nesse livro herético, Klein quebrou um tabu da contemporaneidade: pôs no ridículo 

a sociedade de consumo, cuja maior vitória ideológica, até então, vinha sendo convencer 

a todos, como se fora o senso comum, que a simples ideia de discuti-la já era coisa do 
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passado. Klein teve a coragem de pôr a nu aspectos essencialmente grotescos da 

submissão às marcas, mostrando que estas já não sugerem suas qualidades intrínsecas - 

um bom carro, uma boa geladeira - mas um estilo de vida de "sucesso", associada a 

esses produtos. Em outras palavras, comprando uma geladeira você acredita que mora 

numa mansão, é casada com um homem lindo, tem filhos maravilhosos e motivos para 

sorrir ininterruptamente para a vida.  

 

 É no enfrentamento dos vestígios do passado e das mentiras sobre o futuro que os 

pioneiros abrem espaço para escolhas reais e é nesse processo que dinamizam as 

sociedades contemporâneas.  

 

 

Análise de texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado: 

 

- Substantivos: preconceito; passado (3 vezes); origem da palavra; descobridores; 

referências de tradição; decadência das tradições; construído; dado; tradições 

constritivas; passado; tradições familiares; vestígios do passado; pioneiros. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: papéis sociais predeterminados; gerações anteriores; 

destino preestabelecido; cárcere das tradições; coisa do passado; vestígios do passado; 

 

 

 As palavras ordinariamente relacionadas à ideia de tempo, neste grupo do 

passado, são: “passado”, “origem”, “descobridores”, “tradição”, “construído”, “dado”, 

“vestígios”, “pioneiros”, “primeiras”, “predeterminados”, “anteriores”, “preestabelecido”, 

“passado” e “do passado”. 

 

 Já no caso de “hábitos centenários da jornada de oito horas”, o substantivo 

“jornada”, embora remeta a um tempo não específico, aqui está agrupado no passado 

porque se refere a um período de trabalho já tradicional. 

 

 

 



203 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

 

- Substantivos: nossa época; tempo, tempos longos e desperdiçados. 

  

- Adjetivos e locuções adjetivas: mundo contemporâneo; indivíduos de hoje; pessoas 

de hoje; mundo contemporâneo; tempos longos e desperdiçados; tecnologia moderna; 

ideia presente; tabu da contemporaneidade; sociedades contemporâneas. 

 

 

 Também neste grupo os vocábulos e expressões são facilmente reconhecidos 

como indicadores do tempo presente: “contemporâneo”, “de hoje”, “longos”, “moderna” e 

“presente”. 

 

 O substantivo “época”, aqui, refere-se ao presente porque é determinado pelo 

pronome possessivo “nossa”, que expressa uma referência anafórica à 

contemporaneidade. 

 

 Já o substantivo “tempo” está marcado como presente porque alude a um dos 

aspectos da vida contemporânea, que, segundo a autora, devem ser modificados pelo 

processo de reengenharia do tempo: “São essas diretrizes que, com suas injunções, se 

apropriam do tempo, manipulando assim a própria matéria-prima da vida e impondo uma 

impecável fidelidade a um modelo produtivista, predador de tudo aquilo que o contraria.” 

O mesmo sentido se aplica à expressão “tempos longos e desperdiçados”, que 

caracterizam um modelo presente de distribuição do tempo que, de acordo com o texto, já 

se mostra obsoleto. 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente: 

 

- Substantivos: hábitos centenários da jornada de oito horas; anacronismos sociais; 

anacronismos. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: hábitos centenários da jornada de oito horas, 

reconstrução permanente. 
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 Os “hábitos” da jornada de trabalho, aos quais o texto se refere, foram 

estabelecidos no passado e permanecem no presente. Têm uma origem “centenária”, e, 

exatamente por isso, são anacrônicos, dadas as especificidades de um presente que 

em quase tudo difere do passado. Tal anacronismo se dá porque “as personalidades 

estão submetidas a um processo de reconstrução permanente, já não se definem por 

adaptação a papéis sociais predeterminados que perderam o sentido.”. 

 

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: desejos; futuro (2 vezes), expectativas de estabilidade; busca de novos 

continentes; leque de possibilidades; reconstrução; mudanças; ritmo; ideia de futuro; 

chances reais; possibilidade; mentiras sobre o futuro;  

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: primeira batalha; busca de novos continentes; novo 

mundo; factível; realizável. 

 

 Também aqui há as palavras frequentemente associadas à noção de tempo 

futuro, como: “desejo”, “futuro”, “expectativas”, “busca”, “chances” “possibilidades”, 

“reconstrução”, “novos”, “factível” e “realizável”. 

 

 O substantivo “ritmo” faz uma referência clara à noção de tempo, embora não 

especificamente a um tempo determinado. Aqui está agrupado no futuro porque se 

refere às mudanças desejadas, à “ideia de futuro” que se deseja construir. O mesmo se 

aplica ao numeral adjetivo “primeira”. 

  

 

 O expressivo grupo de sentido do passado marca o penúltimo texto do livro. A 

autora busca esmiuçar, por meio da análise do passado, as delicadas relações que 

formam aspectos de uma contemporaneidade que demanda mudanças, dada a 

insatisfação permanente dos indivíduos. Os “anacronismos sociais” obrigam homens e 

mulheres a conviverem ainda com modelos obsoletos de trabalho, gerando ainda mais 

frustração e angústia em relação ao tempo. 
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Entretanto, ainda segundo Rosiska Darcy, o maior desafio não está em superar 

estruturas que herdamos do passado e que não desejamos mais. O real obstáculo será 

achar alternativas para um futuro que está sendo construído em torno da ideia do 

consumismo como redenção. As “escolhas reais”, isto é, o futuro, deverá ser desenhado 

“no enfrentamento dos vestígios do passado e das mentiras sobre o futuro.”. 

 

 É interessante analisar o modo como a construção argumentativa se faz por meio 

das relações temporais. 

 

 Assim, no meio do 19º parágrafo temos o seguinte: Nesse livro herético, Klein 

quebrou um tabu da contemporaneidade: pôs no ridículo a sociedade de consumo, cuja 

maior vitória ideológica, até então, vinha sendo convencer a todos, como se fora o 

senso comum, que a simples ideia de discuti-la já era coisa do passado.(rifo nosso). 

Aqui o sentido de passado, de algo já superado, que não acontece mais, é o desejo da 

sociedade de consumo que não quer que os indivíduos questionem a validade de suas 

verdades. Deixar a discussão sobre a sociedade de consumo num “passado” é uma 

tentativa de ridicularizar, anular, neutralizar aqueles que se opõem a essa manobra de 

marketing e pretendem questioná-la. Questionando-a, eles tiram a discussão do 

“passado” e a recolocam no presente, expondo, dessa forma, o descontentamento com 

um futuro que está sendo construído à base de preceitos consumistas. 

 

 Por fim, é bastante elucidativo observar as relações temporais que se dão no 

último parágrafo e que constituem a tese deste texto: É no enfrentamento dos vestígios 

do passado e das mentiras sobre o futuro que os pioneiros abrem espaço para escolhas 

reais e é nesse processo que dinamizam as sociedades contemporâneas. (grifos 

nossos). 

 

 Neste trecho, passado e futuro se encontram em um ponto, que é o 

“enfrentamento”. Ao enfrentarem aquilo de que discordam no passado e remodelarem  

as bases para a construção do futuro, os “pioneiros” moldam a ação no presente, aquilo  

que marca a confluência do passado e do futuro. 

 

- Asserção de partida: homens e mulheres vivem hoje a  perda das tradições que 

justificou seu modo de vida durante muito tempo. 

- Asserção de passagem: é necessário correr riscos para se construir um futuro sem as 
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mentiras que têm marcado as relações humanas. 

- Asserção de chegada: o futuro, evidentemente, é desconhecido, mas é preciso planejá-

lo a partir de “escolhas reais”, pois é nesse “processo que dinamizam as sociedades 

contemporâneas”. 
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Texto 12 

Saudades do futuro  

 As vidas pioneiras, a dissidência social são a brecha por onde o novo penetra. São 

o ponto de partida das transformações.  

 

 Porque há que lembrar que as sociedades contemporâneas são sistemas abertos, 

dinâmicos e complexos. Nesses sistemas, a transformação social não se opera de cima 

para baixo, a partir de ordens e decisões emanadas de um ponto central de comando e 

controle. O processo se dá de baixo para cima, com os inputs para mudança provindo da 

base da sociedade, a partir de uma multiplicidade de ações e interações entre seus 

membros.  

 

 São essas micromúltiplas interações entre agentes pioneiros que alavancam novas 

formas de organização, mais complexas.  

 

 Interações imprevistas, inovadoras e descentralizadas _ por vezes imperceptíveis 

e insondáveis aos olhos de seus próprios autores - produzem, por agregação, um 

impacto sobre o sistema como um todo, questionando velhos modelos e valores, 

propondo novas formas de visão e de organização.  

 

 Mas para que a emergência do novo se produza são necessárias massa crítica, 

diversidade de informações, experimentação e inovação, interações imprevistas e 

multiplicidade de inputs.  

 

 Tome-se o exemplo de uma cidade. Sua ordem e vitalidade provêm das 

interações espontâneas e variadas dos indivíduos que habitam suas ruas e bairros. 

Jane Jacobs, autora de Death and life of the great American cities, argumenta que 

cidades cheias de vida e história vão-se configurando, de forma aparentemente 

desorganizada, ao longo do tempo. São os encontros, as transações e as conexões 

cotidianas entre os seus habitantes que exprimem preferências, opções e decisões, 

cuja resultante, em determinado momento, é maior que a soma de suas partes. Com o 

recuo no tempo, de repente percebe-se a emergência de uma nova morfologia no 
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organismo global da cidade.  

 

 Cidades como Jerusalém, Barcelona, Florença, Nova York, Istambul ou Rio de 

Janeiro exprimem uma impalpável obra centenária ou milenar, de construção coletiva. 

É a soma de uma miríade de micromotivações e conexões que, em cada caso, 

configura um modo específico e inconfundível de organizar o espaço urbano, e que dá 

a cada cidade não só seu charme mas também sua identidade.  

 

 As cidades são sistemas vivos, capazes de aprender e de se transformar, 

modelando gradualmente um padrão de organização mais complexo que a soma de suas 

partes.  

 

 Assim também são as sociedades contemporâneas, teias tecidas por incontáveis,  

incansáveis aranhas. Nelas a transformação é constante e se faz a partir de múltiplos 

atores e interações. A inovação se irradia com imensa velocidade, retransmitida por 

amplificadores com grande poder de influência. As mudanças de qualidade, escala ou 

estado são fruto de um processo imperceptível de ações individuais, marcadas pela 

constante experimentação, aprendizado, redirecionamento e mudança.  

 

 Os atores da transformação nascem sempre de uma situação de crise. Crise, na 

lúcida conceituação da psicanalista Carmen Lent, ocorre quando alguém "já não pode 

continuar a ser quem era, ainda não pode ser outra pessoa, e não pode, salvo morto ou 

delirante, deixar de ser". Nesses momentos de Terra de Ninguém, seus pacientes sempre 

ouvem dela que têm que se transformar na "impensável barriga de si mesmos". Naqueles 

que dão à luz um novo eu, construído com o que lhe é dado naquele momento de sua 

existência.  

 

 Assim é hoje nas sociedades complexas, onde a crise, observando-se a definição 

de Carmen Lent, é permanente. Mas transformar-se em "barriga de si mesmo" implica 

resistir a pressões que tentam moldar as personalidades em série, levando todos a aderir 

a comportamentos supostamente individuais que, de tão generalizados, já se tomaram 

uma condenação em massa.  
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 Que se distinga, pois, claramente, o indivíduo que nasce a cada dia de sua própria 

crise e que enfrenta os vestígios do passado e as mentiras sobre o futuro para realizar 

seu destino, do "indivíduo", tão decantado pela propaganda, "livre" para escolher entre 

centenas de produtos e serviços similares, que se lhe tornaram indispensáveis, sem 

que ele saiba por quê.  

 

 Este faz escolhas triviais que, de certa forma são o contrário da liberdade. 

Escolhas que se multiplicam com a mesma intensidade com que se multiplica a 

quantidade de produtos, e se tomam peremptas com a mesma rapidez com que esses 

produtos obedecem a uma obsolescência planejada.  

 

 O grande desafio que nossa época coloca aos pioneiros é encontrar a liberdade 

lá onde ela se esconde, dentro de cada um, na intimidade de seus desejos genuínos. 

Os pioneiros são gente que aspira a uma vida que faça sentido. Eles se reconhecem 

nas palavras de Carmen Lent: "Certamente tenho saudades do futuro, porque acho 

que, então, será habitual considerar que fazer sentido é, de fato, um fazer; que o 

sentido não vem  dado, nem tem, portanto, como ser achado."  

 

 O uso do tempo é um excelente revelador químico de novos sentidos que 

homens e mulheres pioneiros farão, reconstruindo as noções de família, de trabalho, 

de conhecimento e de cidadania. Todas essas instituições e relações estarão 

doravante submetidas a um processo de abertura a um mundo de formas e de 

possibilidades que se evidenciarão pelo uso que dermos a nossas horas. Quem está 

procurando fazer sentido fará uma reengenharia em seu tempo.  

 

 Introduzir em nossas vidas uma reengenharia do tempo é construir, com nossos 

fragmentos, figuras coerentes, inteligíveis e luminosas como um vitral. O que é obra de 

artistas,  entregues à arte de viver.  

 

 

Análise de texto 

 

- Grupo de sentido relativo ao passado:  
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- Substantivos: história; recuo no tempo; vestígios do passado; obsolescência 

planejada; saudades do futuro. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: velhos modelos e valores;  vestígios do passado; obra 

centenária ou milenar. 

  

 “História”, “recuo”, “vestígios”, “obsolescência” e “saudades” apresentam uma clara 

relação com o passado, assim como “velhos”, “do passado”, “centenária” e “milenar”. 

  

 

 

- Grupo de sentido relativo ao presente: 

 

- Substantivos: transformação social; nossa época. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: sociedades contemporâneas (2 vezes); dinâmicos; 

conexões cotidianas. 

 

 

 O substantivo “época”, bem como os adjetivos “contemporâneas”, “dinâmicos” e 

“cotidianas” fazem uma nítida alusão à ideia de tempo. Estão agrupados no presente já 

que definem a sociedade atual segundo Rosiska Darcy. 

 

 O vocábulo “transformação” tem um sentido temporal considerando-se a 

perspectiva aristotélica, segundo a qual tempo é mudança. Além disso, “transformação 

social”, aqui, refere-se ao presente porque caracteriza o modo como as sociedades 

contemporâneas se modificam: “Porque há que lembrar que as sociedades 

contemporâneas são sistemas abertos, dinâmicos e complexos. Nesses sistemas, a 

transformação social não se opera de cima para baixo, a partir de ordens e decisões 

emanadas de um ponto central de comando e controle.”. 

 

  

- Grupo de sentido relativo ao passado que permanece presente: 

 

- Substantivos: aprendizado. 
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- Adjetivos e locuções adjetivas: constante experimentação; aprendizado. 

 

 

 O “aprendizado” é um processo que tem início no passado, mas que continua no 

presente. O mesmo se verifica com o sentido do adjetivo “constante”, pois define aquilo 

que persiste. 

 

 

- Grupo de sentido relativo ao futuro: 

 

- Substantivos: transformações; emergência do novo; inovação (2 vezes); emergência; 

mudanças de qualidade, escala ou estado; redirecionamento e mudança; mentiras sobre 

o futuro; desafio; grande desafio; pioneiros; futuro; uso do tempo; possibilidades; nossas 

horas; reengenharia em seu tempo; reengenharia do tempo. 

 

- Adjetivos e locuções adjetivas: vidas pioneiras; novas formas de organização; 

interações imprevistas e inovadoras; novas formas de visão e organização; emergência 

do novo; nova morfologia; atores da transformação; novo eu; novos sentidos; homens e 

mulheres pioneiros. 

 

 

 Dentre os substantivos, “transformação”, “emergência”, ”redirecionamento”, 

“mudança”, “futuro” “desafio”, “possibilidades” e “reengenharia” são comumente 

reconhecidos como referentes ao futuro.  

 

  

 A expressão “uso do tempo”, no texto, refere-se ao planejamento do futuro, a um 

dos aspectos da  reengenharia do tempo: “O uso do tempo é um excelente revelador 

químico de novos sentidos que homens e mulheres pioneiros farão, reconstruindo as 

noções de família, de trabalho, de conhecimento e de cidadania.”.  

 

  

 O mesmo sentido de construção do futuro está presente em “nossas horas”, como 

se pode verificar pelo contexto: “Todas essas instituições e relações estarão doravante 
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submetidas a um processo de abertura a um mundo de formas e de possibilidades que se 

evidenciarão pelo uso que dermos a nossas horas.”. 

 

 As várias ocorrências do adjetivo “novo” (e suas variações) são evidentes marcas 

temporais do futuro, assim como “imprevistas”, “inovadoras” e “de transformação”. 

 

 No caso de “pioneiros”, embora seja um vocábulo que possa marcar o passado, no 

texto que estamos analisando marca o futuro, uma vez que define os homens e mulheres 

que serão os protagonistas das mudanças necessárias, aquelas que compõem a 

reengenharia do tempo: “O uso do tempo é um excelente revelador químico de novos 

sentidos que homens e mulheres pioneiros farão, reconstruindo as noções de família, de 

trabalho, de conhecimento e de cidadania.”.  

 

 Como “as sociedades contemporâneas são sistemas abertos, dinâmicos e 

complexos”, as mudanças ocorrem a partir de movimentos dos indivíduos insatisfeitos 

com determinadas situações. As inovações acontecem com aceleradamente e desafiam 

setores conservadores a todo momento.  

 

 Ainda segundo a autora, momentos de crise fazem surgir soluções, pois os 

indivíduos se recriam e recriam relações sociais que não se atendem mais àquilo que 

desejam. Porém, homens e mulheres lidam cotidianamente com o desafio de encontrar 

a liberdade dentro de si mesmos, pois o mundo do consumo vende a ideia de que tudo 

se torna passado com espantosa rapidez. Essa “obsolescência programada”, termo 

usado na indústria, se aplica também aos desejos criados pelo consumo, resultando, 

daí, a falsa impressão de que são desejos genuinamente pessoais. 

 

 O futuro, aquele do qual se sente “saudade”, é tempo que “homens e mulheres 

pioneiros farão, reconstruindo as noções de família, de trabalho, de conhecimento e de 

cidadania.” É o momento de juntar as partes de que somos constituídos e construirmos 

“um vitral” que “é obra de artistas, entregues à arte de viver.”. A “saudade”, portanto, se 

refere ao passado, mas, ao mesmo tempo, aponta para aquilo que se intenta construir 

no futuro. Argumentando que o futuro pode ser melhor que o passado e o presente, 

mais uma vez o texto recorre às marcas temporais para estruturar suas estratégias 

argumentativas.  
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 É interessante notar os movimentos temporais que tecem a argumentação do 

texto. No final do 6º parágrafo, temos o seguinte período: Com o recuo no tempo, de 

repente percebe-se a emergência de uma nova morfologia no organismo global da 

cidade. É, portanto, necessário, de acordo com a tese defendida aqui, recuar no tempo, 

revisitar o passado para, analisando-o criticamente, perceber as transformações ora em 

curso. De acordo com o texto, as cidades, assim como a sociedade, “vão se 

configurando de forma aparentemente desorganizada ao longo do tempo.”. E é a partir 

desse mosaico de desejos, frustrações e expectativas humanas que se formam novas 

demandas de transformações, isto é, o futuro. 

 

 

- Asserção de partida: as sociedades contemporâneas são sistemas abertos e 

dinâmicos que permitem transformações aceleradas protagonizadas pelos indivíduos. 

 

- Asserção de passagem: é urgente a construção de um futuro que distribua o tempo de 

acordo com o sentimento de homens e mulheres em relação às suas tarefas no âmbito 

da família e do trabalho. 

 

- Asserção de chegada: o futuro poderá ser o momento em que, tendo aprendido com o 

passado, os indivíduos desfrutem da “arte de viver”. 

 

 

 A análise do corpus nos mostra que as descrições do passado e do presente 

marcam um descontentamento quanto ao uso do tempo e a desigualdade de papéis 

sociais de homens e mulheres. O futuro, então, é visto como a possibilidade de 

construção coletiva de um momento em que todos usufruam de um tempo mais 

equilibrado. Portanto, as marcas do tempo não são apenas descritivas. Elas são 

recursos discursivos que fundamentam e sustentam as estratégias argumentativas. 
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6.3 - Análise dos dados 

6.3.1 - Dados relativos às classes de palavras 
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6.3.2 – Dados relativos aos grupos de sentido temporais 
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A estrela – Ferreira Gullar 
 
 

Gatinho, meu amigo, 
fazes ideia do que seja uma estrela? 

 
Dizem que todo este nosso imenso planeta 

coberto de oceanos e montanhas 
é menos que um grão de poeira 

se comparado a uma delas 
 

Estrelas são explosões nucleares em cadeia 
numa sucessão que dura bilhões de anos 

 
O mesmo que a eternidade 

 
Não obstante, Gatinho, confesso 

que pouco me importa 
quanto dura uma estrela 

 
Importa-me quanto duras tu, 

querido amigo, 
e esses teus olhos azul safira 

com que me fitas  
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7 – CONCLUSÃO 

 

 

 Os dados obtidos a partir do levantamento estatístico do corpus nos revelam uma 

série de aspectos que procuraremos analisar a seguir. 

  

 

Para lidar com esses dados, é preciso ter em mente a temática dos textos que 

compõem o corpus. Como vimos, “Nunca mais”, da autora Rosiska Darcy, estabelece a 

comparação entre a repercussão de dois filmes: “Batismo de sangue”, de Helvécio Ratton 

e “Tropa de elite”, de José Padilha. Segundo o texto, de 2007, a sociedade brasileira 

estaria mais condescendente com a prática da tortura no presente, em oposição ao 

passado, representado pelos anos da ditadura militar, em que a prática da tortura era 

veementemente rechaçada. 

 

 Os demais textos pertencem ao livro “Reengenharia do tempo”, da mesma autora, 

tem com objetivo propor uma nova distribuição do tempo entre homens e mulheres, tanto 

no ambiente profissional quanto no doméstico para que, então, a revolução protagonizada 

pelas mulheres na segunda metade do século XX traga, de fato, uma igualdade de 

direitos e deveres.  

 

 Embora, como se pode observar na análise de dados, a distribuição do número de 

ocorrências de classes de palavras nos grupos de sentidos temporais varie em cada 

texto, o total nos aponta para uma conclusão.  

 

 Nos doze textos analisados, o foco é o futuro, as mudanças necessárias na 

sociedade em geral, nas relações pessoais, nas famílias, na iniciativa privada e no Estado 

para que as mulheres concretizem aquilo que, segundo Rosiska Darcy, representa uma 

segunda etapa da revolução: a apropriação do tempo. 

 

 Não é de se estranhar, portanto, que o grupo de sentido mais numeroso seja o do 

futuro, pois a “reengenharia do tempo” constitui o núcleo mesmo da argumentação, uma 

chamada para uma tomada de posição que crie um futuro necessariamente diferente do 

presente. 
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 Para construir esse futuro, no entanto, é necessário, pelo que se observa nos 

textos, olhar criticamente para o passado. É a longa e penosa tradição de isolamento e 

silenciamento da mulher que cria um cenário extremamente complexo (e ainda não de 

todo extinto) que deverá dar as pistas para o planejamento de um futuro mais 

harmonioso. Desse modo, o segundo grupo de sentido temporal mais numeroso é o do 

passado, justamente porque é a partir da observação da tradição e das práticas 

conservadoras e opressoras que a autora propõe a “reengenharia”. 

 

 Assim, passado e futuro se combinam, nos textos analisados, para formar um 

caminho de reflexão e planejamento que constituirá, segundo a autora, o verdadeiro êxito 

da revolução das mulheres.  

 

 Nesse sentido, a “saudade do futuro” significa justamente a necessidade de se unir 

os dois tempos em prol da construção de um tempo mais justo para homens e mulheres. 

 

 Quanto à fundamentação teórica escolhida neste trabalho, acreditamos que  

sustenta as propostas apresentadas. 

 

 Os conceitos da Teoria Semiolinguística nos permitem ir além de uma teoria que 

leve em conta apenas o aspecto gramatical, visto que iremos considerar as situações 

comunicativas numa perspectiva discursiva. Assim, acreditamos ser possível identificar, 

nos textos efetivamente produzidos, isto é, no fluxo discursivo, marcas de tempo não 

consideradas como tais pela análise linguística tradicional. 

 

 A análise de dados relativa às classes de palavras nos mostrou a predominância 

dos substantivos (208 substantivos, 69% do total de sintagmas nominais analisados). 

Considerando-se que o substantivo é a classe de palavras por meio da qual se nomeia os 

seres, e, considerando ainda, que é sempre o núcleo de um sintagma nominal, tal 

resultado estatístico já era esperado. Lembremos que segundo Charaudeau (2005:14), as 

identidades nominais constituem a base da operação a partir da qual o sujeito apreende 

os seres do mundo e os conceitua. 

 

 Já os adjetivos e locuções adjetivas representaram o grupo menor (95 vocábulos e 

expressões, 31% do total analisado). Tal resultado também era suposto já que adjetivos 

determinam substantivos e, por esse motivo, são periféricos na relação com o núcleo do 
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sintagma nominal. Mais uma vez resgatando Charaudeau (loc. cit.), no processo de 

qualificação, os seres nomeados no processo de identificação agora são transformados 

em identidades descritivas, operação que os qualifica em decorrência de suas 

especificidades. 

 

 A segunda análise de dados, relativa aos grupos de sentido referentes ao tempo, 

evidencia que o menor grupo é constituído por vocábulos referentes ao passado que 

permanece presente (40 substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, 15% do total). Em 

segundo lugar está o grupo do presente (68 ocorrências, 23% do total). Em terceiro, 

encontra-se o grupo do tempo passado (87 ocorrências, 29% do total). Por fim, o mais 

numeroso dos grupos é o do futuro (101 ocorrências de substantivos, adjetivos e locuções 

adjetivas, 34%do total). 

 

 Acreditamos, portanto, que a ampliação da noção discursiva de tempo possa 

conduzir a um redimensionamento do trabalho de interpretação de texto no ensino médio. 

Assim, ultrapassando as definições tradicionais de classes de palavras como detentoras 

de determinadas noções, talvez possamos construir com nossos alunos um processo de 

interpretação textual que considere sobretudo a dinamicidade do discurso, ao invés da 

estaticidade de classificações que, embora tenham muito a contribuir para o ensino, não 

precisam ser vistas como dogmas cujos limites seriam intransponíveis. 

 

 A análise dos dados evidenciou a multiplicidade de recursos discursivos disponíveis 

para a construção das mais variadas noções de tempo. Tão diversas e singulares em 

suas especificidades que não se restringem a uma classe gramatical determinada. 

  

 Assim, numa visão discursiva, e não meramente gramatical, circunscrever os 

demarcadores temporais a verbos e advérbios de tempo reduziria as possibilidades de 

leitura e também poderia conduzir à suposição equivocada de que certas noções são 

exclusivas de determinadas classes de palavras. Essa visão reducionista muitas vezes 

pode dificultar a relação do aluno não apenas com o conhecimento dos mecanismos 

gramaticais, mas também com a interpretação de textos. 

  

 Observamos que os grupos de sentido, ou isotopias, se estruturam sobre uma 

oposição temporal. Portanto, fazer o levantamento dos recursos da língua que constituem 

esses grupos no âmbito do discurso pode ser um dos caminhos na muitas vezes árdua 
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tarefa de interpretação de texto em sala de aula. 

 

 Entendemos que, assim, será possível estudar, com nossos alunos, a língua no 

discurso e no texto. Afinal,  "o texto é o produto e o discurso, sem cujo conhecimento não 

se analisam textos, é o processo." (OLIVEIRA, 2003: 24). E a língua é a matéria dessa 

construção. 
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“O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém mo perguntar, eu sei; se o quiser 

explicar a quem me fizer a pergunta, já não o sei.” 

Santo Agostinho, Confissões 
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Resumo 

 

 

 

 Este trabalho consiste na investigação da noção de tempo em classes de palavras 

não prototipicamente relacionadas ao assunto, visto que as gramáticas em geral veiculam 

apenas verbos e advérbios à representação temporal. Para tanto, serão considerados 

sintagmas nominais, em seu funcionamento discursivo, que cumprem, nos textos 

estudados, o papel de veiculadores de representações do tempo. A análise dos textos tem 

como fundamentação teórica, sobretudo, a Semiolinguística de Patrick Charaudeau. 
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Abstract 

 

 

 

 

This work consists of an investigation about the notion of time in word classes not 

prototypically related to this issue, since, in general, the grammar books relate only verbs 

and adverbs to the time representation. For this purpose, noun phrases will be considered 

in their discursive functioning, which play, in the analyzed texts, the role of conveyors of 

time representation. The theoretical underpinning for the text analysis lies speacially in the 

study of Semiolinguistics proposed by Patrick Charaudeau. 
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