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RESUMO 
 
 
O tema deste estudo é a investigação do sentido do Tempo Presente em manchetes 
de jornais online que informam sobre fatos já ocorridos. A Internet com as suas 
novas ferramentas e tecnologia provocou diversas transformações no modo de 
abordar a notícia. Em razão disso, as formas e formatos de difusão das notícias 
também se adaptaram a esta nova realidade. O resultado é um produto jornalístico 
que busca empregar uma linguagem em tempo real. O objetivo da pesquisa é 
analisar, sob a perspectiva do funcionalismo linguístico (nos moldes de Givón, 
Hopper e Thompson, entre outros), o emprego dos verbos no Tempo Presente em 
manchetes que informam sobre fatos passados, e que, aparentemente, não 
correspondem ao Presente Histórico. Tomando como base a conceituação dos 
tempos verbais em gramáticas normativas e descritivas, pretende-se definir e 
compreender este “novo uso” do verbo e sua relevância e contribuição para os 
estudos da linguagem. O modelo teórico adotado parte de uma análise baseada no 
uso e vai buscar explicar as regularidades da língua a partir das condições 
discursivas envolvidas no uso interativo da comunicação. Nosso corpus é composto 
de manchetes dos jornais online O Globo, Jornal do Brasil (JB), O Dia e O Extra, 
selecionadas da editoria de Capa. Esta editoria é constantemente atualizada, já que 
nela está sujeito o aparecimento de notícias de qualquer natureza, como os 
assuntos principais do dia, da economia, e o que acontece no Brasil e no mundo, 
que têm grande repercussão entre os leitores. 

 
 
Palavras-chave: tempo verbal, funcionalismo norte-americano, tempo dêitico, 
transitividade verbal. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The theme of this study is to investigate the meaning of Present Time in newspaper 
headlines online that tell historical facts. The Internet with its new tools and 
technology led to several changes in order to address the news. As a result, the 
forms and formats of broadcast news have also adapted to this new reality. The 
result is a journalistic product that seeks to use language in real time. The objective 
of the research is to analyze, from the perspective of linguistic functionalism (in the 
mold of Givón, Hopper and Thompson, among others), the use of verbs in the 
Present Tense in headlines that tell about past events, and that apparently does not 
correspond to present History. Based on the concept of tenses in normative and 
descriptive grammars, aims to define and understand this "new use" of the verb and 
its relevance and contribution to the study of language. The theoretical model part of 
an analysis based on usage and will seek to explain the regularities of language from 
the discursive conditions involved in the use of interactive communication. Our 
corpus consists of newspaper headlines online O Globo, Jornal do Brasil (JB), O Dia 
and O Extra, the editors selected Cover. This editorial is constantly updated, since it 
is subject to the appearance of any kind of news, as the major issues of the day, the 
economy, and what happens in Brazil and abroad, who have great repercussions 
among readers. 
 
 
 
Keywords: tense, functionalism north american, deictic time, verbal transitivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema do estudo surgiu em uma apresentação do trabalho final da disciplina 

Funcionalismo em Linguística, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Jussara Abraçado, no 

primeiro semestre de 2009, no Fórum de Estudos Linguísticos da UERJ. 

O título do trabalho que apresentamos foi A transitividade sob a ótica 

funcionalista cujo objetivo era o de analisar o grau de transitividade em manchetes 

de jornal, tendo como base teórica os autores Hopper e Thompson (1980) que 

consideram haver uma íntima correlação entre relevo discursivo e o grau de 

transitividade da sentença.  

A frequência dos verbos no presente do indicativo nas manchetes analisadas 

nos chamou a atenção. Esses verbos se relacionam semanticamente a ações mais 

pontuais, concluídas, afirmativas, controladas por sujeitos com a intenção de praticar 

os eventos. Terminada a apresentação, a professora Jussara Abraçado conversou 

conosco sobre a maior ocorrência do presente com o valor de passado recente, o 

que nos motivou a pesquisar sobre o assunto. Observando em alguns jornais online, 

encontramos um uso significativo do verbo no presente na maioria das manchetes 

que tratavam de fatos ocorridos há poucos minutos.  

O tema nos interessou logo no primeiro momento, já que a internet com suas 

novas ferramentas tem-se desenvolvido rapidamente e o jornalismo online ganha 

adeptos pela facilidade de acesso às informações em qualquer lugar. A forma como 

a linguagem jornalística tem-se adaptado para satisfazer aos usuários tornou-se um 

assunto instigante, e a relevância do estudo para a área de Teoria e análise 

linguística está em discutir as abordagens normativas e descritivas do presente do 

indicativo, e seu uso em referência ao passado recente, já que, até então, não 

existem estudos dedicados ao tema. 

O modelo teórico adotado neste estudo é o funcionalismo linguístico. Diferente 

das correntes linguísticas formais como o estruturalismo e o gerativismo, o 

funcionalismo parte de uma análise baseada no uso e vai buscar explicar as 

regularidades da língua a partir das condições discursivas envolvidas no ato 

interativo da comunicação. 

A língua não é mais considerada um organismo autônomo, independente, mas 

está diretamente relacionada ao comportamento social do falante, por isso os fatores 

externos rejeitados pelas abordagens formais são incorporados à análise 
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funcionalista, assim como a semântica e a pragmática. 

Nossa proposta é a de investigar o emprego do tempo presente (modo 

indicativo) em manchetes de capa dos jornais online O Globo, Jornal do Brasil (JB), 

O Dia e O Extra que informam sobre fatos passados recentes. O presente do 

indicativo é normalmente utilizado para abordar assuntos no momento em que 

falamos, para fazer previsões sobre o futuro, indicar ações habituais, ou ainda para 

atribuir mais vivacidade e dinâmica aos fatos passados. A Internet com as suas 

novas ferramentas e tecnologia provocou diversas transformações no modo de 

abordar a notícia. O resultado é um produto jornalístico que busca empregar uma 

linguagem em tempo real. 

Tomando como base a conceituação dos tempos verbais em gramáticas 

normativas e descritivas, pretendemos discutir esse emprego do tempo verbal 

presente e sua relevância e contribuição para os estudos da linguagem, 

considerando que os manuais de gramática tradicional apenas apresentam algumas 

situações em que o presente ocorre, mas não discutem as suas funções discursivas. 

No primeiro capítulo, discutiremos o conceito de tempo pelos filósofos e 

linguistas; no segundo capítulo abordaremos a questão da Dêixis relacionada ao 

tempo na situação comunicativa; no terceiro capítulo apresentaremos as abordagens 

normativa e descritiva do tempo verbal nas gramáticas; no quarto capítulo 

trataremos da fundamentação teórica da pesquisa, os princípios do Funcionalismo 

Linguístico e considerações gerais acerca da Transitividade Verbal sob a ótica 

normativa e descritiva; no capítulo cinco discutiremos a linguagem midiática e suas 

novas ferramentas. Os últimos capítulos tratam dos Procedimentos Metodológicos, 

Resultados e discussão, Conclusão final e as Referências Bibliográficas. 
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1. O CONCEITO DE TEMPO 

 

A definição de tempo já intrigou diversos filósofos e linguistas e, geralmente, a 

divisão mais encontrada em estudos linguísticos compreende o tempo cronológico, o 

tempo psicológico e o tempo gramatical. A autora Maria Luiza Monteiro Corôa 

(2005), em seu livro O Tempo nos verbos do português, apresenta algumas 

definições de estudiosos sobre o tema e explica que esta divisão tripartida de tempo, 

organizada por Santos (1974), é a mais comumente aceita.  

 

(...) O primeiro - tempo cronológico - é caracterizado por um ponto em 
contínua deslocação em direção ao futuro, de duração constante, uniforme, 
irreversível. O segundo - psicológico - não tem duração constante e 
uniforme porque existe em função do mundo interno do indivíduo: pode 
parar, retroceder, acelerar-se etc. O terceiro - gramatical - é aquele 
caraterizado em português por um radical acrescido dos morfemas típicos 
(SANTOS, 1974, apud CORÔA, 2005: 24). 
 

A autora explica que a resposta sobre a definição de tempo transcende as 

indagações dos gramáticos, e que, antes de haver uma preocupação com a língua e 

sua relação com a noção temporal, os lógicos e filósofos antigos e medievais já 

discutiam as questões relacionadas ao seu conceito, e nos expõe os motivos 

principais: "(1) as reflexões lógicas esbarravam frequentemente nas distinções dos 

tempora; (2) o que é verdadeiro em um tempo pode ser falso em outro" (2005: 24). 

Reinchenbach (1948, apud CORÔA, 2005: 25) é considerado o primeiro a dar 

uma interpretação temporal às línguas naturais a partir da lógica e a reconhecer que 

a teoria da relatividade afetou não só os conceitos da física, mas também as 

verdades filosóficas. Para entender melhor as teorias que envolvem a questão do 

tempo, a autora apresenta três visões diferentes do mundo: o tempo absoluto, o 

tempo relacional e o tempo relativo.  

A primeira teoria fundamenta-se em Newton e Galileu e define que o tempo 

tem existência ontológica e existe fora dos eventos, considerado um tempo absoluto 

e uniforme, isso significa que o tempo não sofre interferência de elementos externos. 

A autora explica que nesse tipo de teoria há dísticos de entidades temporais: 

momentos e eventos.  

 

Os momentos são posições temporais e não dependem de eventos para 
existir. Eventos são ontologicamente separados dos momentos, mas se dão 
necessariamente neles. Assim, as relações temporais entre eventos são 
derivadas dos momentos em que ocorrem (CORÔA, 2005: 26). 



16 

 

A segunda teoria é definida a partir de Aristóteles: "Tempo é número de 

movimento com respeito a 'antes' e 'depois" (2005: 26). Nessa teoria, o tempo é 

constituído a partir dos eventos e suas relações, portanto, os momentos são 

estabelecidos com base nos eventos.  

A terceira e última teoria causou uma revolução nos estudos sobre o tempo. A 

Teoria da Relatividade Especial (TRE) foi formulada inicialmente por Albert Einstein 

modificando o esquema newtoniano. Essa teoria apresenta uma nova visão sobre a 

relatividade na percepção do evento, ou seja, os seus exemplos clássicos trazem 

uma reflexão de que as relações temporais entre percepções de eventos não se 

assemelham diretamente às relações temporais entre os eventos.  

Reichenbach explica que a TRE "despiu o tempo de seu caráter de processo 

irreversível e mostrou que existem eventos cuja sucessão temporal pode ser 

considerada na direção oposta" (REICHENBACH, 1965: 2, apud CORÔA, 2005: 29).  

A interessante contribuição dessa teoria apresenta o tempo definido de uma 

perspectiva do observador, a simultaneidade e a sucessividade dos eventos 

dependem de sua posição, e o caráter unidirecional do tempo e sua irreversibilidade 

dependem do seu referencial. Esse observador, como explica a autora, seria "um 

sistema fixo de referência dentro do qual o conjunto temporal se encontra" (2005: 

30).  

Reichenbach (1948, apud CORÔA, 2005: 35) baseia-se na Teoria da 

Relatividade Especial (TRE) para o estudo dos tempora verbais construídos em 

torno de três pontos temporais: momento do evento, momento da fala e sistema de 

referência. Corôa reconhece que as combinações reais de cada língua 

desenvolvem-se historicamente, mantendo as características de indivíduo, sendo 

definidos por oposição aos outros indivíduos do mesmo sistema. 

Para entendermos melhor, vejamos a representação dos tempos criada pelo 

autor para o inglês, que dentre as treze possibilidades faz uso de apenas seis por 

meio de forma verbal específica. No esquema, E, R e S significam, respectivamente, 

momento do evento, ponto de referência e momento da fala, cuja origem é do inglês 

event, reference e speech, os traços significam precedência ou anterioridade 

temporal, e as vírgulas, simultaneidade. 
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Tabela 1.1: Representação de Reichenbach do momento do evento, ponto de referência e 
momento da fala, do inglês event, reference e speech.  
 
 
Structure                             New name                                     Traditional name 
 
E – R – S                              Anterior past                                   Past perfect  
E, R – S                                Simple past                                    Simple past 
R – E – S                            
R – S, E                                Posterior past 
R – S – E                              
E – S, R                               Anterior present                               Present perfect 
S, R, E                                 Simple present                                 Present 
S, R – E                               Posterior present                              Simple future  
S – E – R   
S, E – R                               Anterior future                                   Future perfect  
E – S – R  
 
S – R, E                              Simple future                                      Simple future 
S – R – E                            Posterior future                                
 

Fonte: REICHENBACH (1948: 297, apud CORÔA, 2005: 35). 

 

Corôa (2005: 38) explica que o momento do evento é aquele que se manifesta 

de forma mais concreta e consegue captar objetivamente o intervalo de tempo em 

que ocorre o processo, evento, ação ou estado. O momento da fala está mais 

relacionado ao ato comunicativo e à pessoa do discurso, sendo considerado mais 

uma classe de indivíduos do que um intervalo de tempo concreto, e o momento de 

referência é o mais complexo dos construtos, já que sua natureza é estritamente 

teórica e, por esse motivo, está mais afastado do ato de comunicação do que o 

momento da fala.  

 A autora apresenta alguns exemplos no tempo presente (2005: 40):  

a) Em 1914 eclode a Primeira Guerra. 

b) Em 1939 eclode a Segunda Guerra. 

c) Em 2005 o Brasil vota sobre a venda de armas. 

 

De acordo com Corôa, esses três usos do presente são distintos, e sua 

compreensão está relacionada à indicação do momento de referência, o ano em que 

ocorrem os fatos. Sem as datas, a única aceitável é a última, visto que o ano de 

referência é o atual. Nas suas palavras, a cronologia entre as sentenças é percebida 

por essa medida de tempo, e a relação entre os usos do presente é mantida dentro 

de um sistema referencial. 
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Jespersen (1954, apud CORÔA, 2005: 41) afirma que o presente pode ser 

visto como "ponto sem duração (limite entre passado e futuro) que se move 

continuamente para a direita e cuja extensão varia com as circunstâncias". Logo em 

seguida, Corôa apresenta o esquema dos três momentos:  

 

Momento do Evento (ME): é o momento em que se dá o evento (processo 
ou ação) descrito; é o tempo da predicação. 
Momento da Fala (MF): é o momento da realização da fala; o momento em 
que se faz a enunciação sobre o evento (processo ou ação); é o tempo da 
comunicação. 
Momento de Referência (MR): é o tempo da referência; o sistema temporal 
fixo com respeito ao qual se definem simultaneidade e anterioridade; é a 
perspectiva do tempo relevante, que o falante transmite ao ouvinte, para a 
contemplação do ME (JESPERSEN, 1954, apud CORÔA, 2005: 41). 
 

 

Há uma explicação sobre o presente histórico ou dramático, para a autora esse 

tempo não é considerado uma exceção, mas sim um tempo psicológico, no qual o 

falante narra os eventos a partir de uma perspectiva que vai além do tempo da 

enunciação. Nesse caso, o tempo é analisado como algo flexível, em que o falante e 

o ouvinte o reconhecem como um sistema de referência temporal, em que se situam 

também o MF e o ME.   

Nesse sistema apresentado por Reinchenbach, um mesmo evento pode ser 

visto de diferentes perspectivas, ou seja, no momento em que o evento ocorre (ME), 

o momento de referência (MR) pode ser anterior, posterior ou simultâneo ao 

momento da fala (MF). Do mesmo modo, o momento do evento (ME) pode ser 

anterior, posterior ou coincidir com o momento de referência (MR). Isso siginifica que 

o sistema temporal é estabelecido a partir da referência do observador, que pode ou 

não coincidir com o momento do evento. 

Fiorin (2010), em seu livro As astúcias da enunciação, apresenta uma 

classificação bastante interessante a respeito do tempo. Ele o divide em algumas 

categorias: o tempo dominado, o tempo demarcado, o tempo sistematizado, o tempo 

transformado, o tempo harmonizado, o tempo subvertido e, por último, o tempo 

desdobrado. 

Na introdução, o autor nos mostra que o tempo sempre foi uma preocupação 

que intrigou a humanidade, desde a mitologia grega com o mito de Mnemosyne, a 

memória que preside à função poética, que juntamente com Lethe, o Esquecimento, 

forma um par de forças religiosas. Ele também descreve o desenvolvimento de uma 
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mitologia de Chronos, o Tempo: "Chronos está na origem do cosmo, pois gera o ovo 

cósmico que, ao se partir, dá origem ao céu e à terra e faz surgir Phanes, divindade 

hermafrodita, que concilia a oposição macho-fêmea (cf. Vernant, 1973: 88-89)" 

(FIORIN, 2010: 128). 

Para falar sobre como o tempo foi analisado na filosofia, o autor cita Santo 

Agostinho (1989) que elabora uma teoria sobre o tempo em seu livro XI das 

Confissões. A reflexão do filósofo busca auxílio na meditação das relações entre o 

tempo e a eternidade, e parte das incertezas de Aristóteles: o ser e o não ser do 

tempo e a medida do que não é. Agostinho observa que o passado não tem ser 

porque não é mais, o futuro, porque ainda não é, e o presente, porque não 

permanece (XIV, 17). Sobre o presente, especificamente, ele explica que é 

importante compará-lo com a eternidade: "'Com efeito, se o presente fosse sempre 

presente e não transitasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade (XIV, 

17)'" (FIORIN, 2010: 129). 

A partir deste pensamento, Santo Agostinho questiona como podemos medir 

o tempo em longo ou curto, se ele não existe?  O filósofo faz também uma reflexão 

sobre o presente e conclui que esse é o tempo que não permanece e que não tem 

extensão. 

Se se concebe um ponto no tempo que não possa ser dividido em parcelas 
de tempo, por pequenas que sejam, é somente esse ponto que pode ser 
chamado presente e esse ponto é levado tão rapidamente do futuro para o 
passado que não tem nenhuma extensão, dividir-se-ia em passado e futuro: 
o presente não tem nenhuma extensão (XV, 20) (FIORIN, 2010: 129). 
 

Para o filósofo, o tempo é medido enquanto passa, pois o passado e o futuro 

não são mensuráveis, mas seu ser está ligado à linguagem, por isso se pode 

predizer o futuro e narrar o passado. A memória e a espera fazem parte de um 

presente alargado e estão relacionadas a uma imagem que já existe, que precede o 

acontecimento. 

Santo Agostinho então critica a classificação de tempo em passado, presente 

e futuro, e chega a conclusão de que existem três modalidades de presente: o 

passado (a memória), o presente (o olhar, a visão), e o futuro, (a espera). Para ele, o 

que sempre permite medir o tempo é a linguagem, o tempo não tem suporte 

cosmológico, e é na estrutura do triplo presente que se estabelece o fundamento da 

extensão e da medida do tempo. A extensão do tempo é a extensão da alma, 

quando medimos o tempo na verdade não medimos o futuro, que ainda não existe, 
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nem o presente, pois não tem extensão, nem mesmo o passado, já que não é mais, 

mas o tempo enquanto passa. Outra observação importante é a de que o tempo não 

está relacionado ao movimento exterior, mas é a impressão causada no espírito 

pelas coisas que passam. Entendemos, portanto, que o tempo só pode ser medido 

através da impressão causada pelas coisas vivenciadas. 

Santo Agostinho então abandona o tempo físico e se interessa pelo tempo 

linguístico, já que a linguagem é a que propicia ao homem a experiência temporal. 

Há também uma distinção entre temporalização e aspectualização do tempo, a 

primeira está relacionada à aplicação de uma categoria topológica: concomitância vs 

não-concomitância (anterioridade vs posterioridade) a um dado momento de 

referência, a segunda está relacionada à transformação de ações em processos.  

Fiorin (2010) explica que a temporalização e a aspectualização são categorias 

gramaticais diferentes, mas estão relacionadas, pois o processo mesmo sendo 

temporal só pode ser apreendido em sua aspectualidade. A temporalização se 

materializa na linguagem, na narração, em que se apresentam as mudanças, as 

sucessões dos acontecimentos, as antecipações, as memórias, pois a narrativa é 

uma transformação.  

Por último, Fiorin (2010) nos apresenta o argumento agostiniano de que ao 

criar o mundo, Deus cria o tempo, o espaço e os seres, e as categorias da 

enunciação existem a partir do momento em que são enunciadas. Assim, o homem 

também cria tempos, espaços e pessoas na enunciação. A diferença para Agostinho 

é a de que o Verbum divino é eterno, enquanto o uerba humanos está submetido ao 

tempo. Fiorin observa que há em Agostinho um embrião de uma teoria linguística do 

tempo ou uma teoria discursiva da temporalização, e conclui que o tempo é 

realmente uma categoria da linguagem manifestada diferentemente por cada língua.  

Na parte sobre o tempo demarcado, Fiorin (2010) introduz uma citação de 

Benveniste sobre a temporalidade, que para ele é produzida na e pela enunciação, a 

partir dela se instaura a categoria do presente, responsável pelo nascimento da 

categoria do tempo. Para Benveniste, situar um acontecimento no tempo crônico é 

diferente de inseri-lo no tempo da língua, já que o tempo linguístico não se restringe 

ao tempo crônico e comporta suas próprias divisões e sua própria ordem. O discurso 

é o ponto de partida para a instauração de um agora, momento da enunciação.  

O tempo presente é definido pelo linguista como a contemporaneidade entre o 

evento narrado e o momento da narração. A análise de Benveniste mostra que esse 
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presente não pode ser localizado em divisões do tempo crônico, pois ele admite 

todas e não exige nenhuma.   

Esse agora gerado pela linguagem torna-se um eixo que ordena a categoria 

topológica da concomitância vs não-concomitância, que articula-se em anterioridade 

vs posterioridade. Para ele, anterioridade e posterioridade são pontos de vista 

relacionados ao momento do fazer enunciativo, o eixo ordenador do tempo.  

Benveniste (1989) apresenta-nos três subdivisões que caracterizam a 

categoria de Tempo: o Tempo Físico, o Tempo Crônico e o Tempo Linguístico.  

O primeiro deles é caracterizado como linear, segmentável e unidirecional, 

sem sofrer influências externas dos acontecimentos. O segundo é o tempo que tem 

como ponto de partida os acontecimentos da vida humana e possibilita a localização 

no eixo histórico e a divisão em séculos, anos, meses etc. O último deles tem como 

referência o Momento da Fala (MF), sendo responsável pela representação 

linguística tanto do Tempo Físico quanto do Tempo Crônico. É a partir da MF que se 

organizam o passado e o futuro. Para compreender melhor, vejamos a divisão dos 

tempos em representações gráficas: 

 

Figura 1.1: Representação gráfica do Tempo Físico. 

 

 

 

 

Figura 1.2: Representação gráfica do Tempo Crônico. 
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Figura 1.3: Representação gráfica do Tempo Linguístico. 

 

 

 

        

Benveniste explica que há dois problemas com relação ao tempo linguístico: o 

primeiro acontece quando a recepção não é simultânea à produção, como por 

exemplo, uma carta. Então é necessária a ancoragem numa divisão do tempo 

crônico, como a data. Isso também ocorre com as categorias de pessoa e espaço, 

que só são reconhecidas pelos parceiros da troca linguística. A temporalidade 

linguística ordena as progressões do texto, as relações de sucessividade entre 

estados e transformações. Uma citação de Van Dijk sobre o tempo verbal ilustra 

essa questão: 

 

O tempo verbal gramatical (tense) é a manifestação de relações temporais 
(time) profundas entre as representações semânticas de um texto; por isso, 
uma mesma relação temporal pode ser expressa por diferentes tempos. As 
relações temporais que se estabelecem entre as frases de um texto estão 
intimamente associadas à sucessão temporal representada na estrutura 
semântica global do texto (VAN DIJK, 1976: 83 apud FIORIN, 2010: 144). 

 

Fiorin (2010) considera que há dois sistemas temporais: um relacionado ao 

momento da enunciação (sistema enunciativo), e outro ordenado em função de 

momentos de referência instalados no enunciado (sistema enuncivo). Ao momento 

da enunciação é aplicada a categoria topológica concomitância vs não-

concomitância e então há três momentos de referência: concomitante, anterior ou 

posterior ao momento da enunciação. Há dois momentos de referência explicitados: 

o pretérito (anterior à enunciação) e o futuro (posterior à enunciação). Esses 

ordenam dois subsistemas temporais enuncivos.  

Há três momentos importantes na constituição do sistema temporal: momento 

da enunciação (ME), momento de referência (MR) e o momento do acontecimento 

(MA).  
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Fiorin (2010) introduz a parte sobre o tempo sistematizado com um esquema 

dos tempos enunciativos: 

 

Figura 1.4: Esquema dos tempos enunciativos do Momento de referência presente. 

 

MR presente 

 

concomitância presente                               não-concomitância 

 

                              anterioridade                                       posterioridade  

                          pretérito perfeito 1                                futuro do presente 

 

Fonte: FIORIN (2010:148). 

 

Esses momentos de referência são explicados pelo autor no livro Elementos 

de Análise do Discurso (2009: 59), em que ele apresenta o mesmo esquema acima 

para dar conta da construção do tempo linguístico, e os esquemas do Momento de 

referência pretérito e Momento de referência futuro. Segundo ele, cada um desses 

sistemas possui uma concomitância, uma anterioridade e uma posterioridade. O que 

nos interessa são os sistemas do presente e do pretérito descritos abaixo: 

 

O sistema do presente possui três tempos: presente (concomitância em 
relação ao agora); pretérito perfeito 1 (anterioridade em relação ao agora); 
futuro do presente (posterioridade em relação ao agora). O sistema do 
pretérito tem os seguintes tempos: pretérito perfeito 2 e pretérito imperfeito 
(concomitância em relação a um marco temporal pretérito: o perfeito indica 
uma ação acabada e o imperfeito, uma ação inacabada, em transcurso); 
pretérito mais-que-perfeito (anterioridade em relação a um marco temporal 
pretérito); futuro do pretérito (posterioridade em relação a um marco 
temporal pretérito) (FIORIN, 2009: 61). 

 

O autor faz algumas observações interessantes a respeito do tempo presente. 

A primeira delas informa que esse tempo marca uma coincidência entre o momento 

do acontecimento e o momento de referência presente. Para ele, deve existir uma 

tripla coincidência: MA = MR = ME, mas afirma que é necessário precisar essa 

coincidência mencionada, pois nem sempre é possível delimitar o momento da 

enunciação.  
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Fiorin (2010: 149) descreve três casos de relações entre o momento de 

referência e momento da enunciação com exemplos. O primeiro é o presente 

pontual, em que há coincidência entre MR e ME: “Um pássaro de plumagem azul 

risca o quadro num rápido vôo diagonal e fere como um dardo a fronde da acácia. 

(...) (VGP, p. 180)”. Os acontecimentos ocorrem no momento de referência presente 

que é um ponto preciso, às seis horas do dia 8 de junho, por isso há coincidência 

entre ele e o momento da enunciação.  

O segundo caso é o do presente durativo, quando o momento de referência 

se estende mais do que o momento da enunciação. Aqui ele faz uma ressalva sobre 

a duração que pode ser descontínua (presente iterativo) ou contínua (presente de 

continuidade). “Última aula. Faço uma recapitulação de toda a matéria dada durante 

o semestre (VGP, p. 197)”. 

Aqui o momento de referência é a duração da aula, que se prolonga mais do 

que o momento de enunciação, mas pode ser simultâneo. “Aos sábados e aos 

domingos estudantes e professores organizam uma soirée literária e musical. E no 

jardim espanhol lêem sob as estrelas Racine e Molière (VGP, p. 205)”. 

O momento de referência e o momento do acontecimento repetem-se e há 

uma coincidência entre eles. Mas a enunciação ocorre apenas uma vez e coincide 

num determinado ponto com o momento de referência, este é o presente iterativo. 

“Seguindo um hábito americano, neste campus estudantes e professores começam 

a confraternizar desde o primeiro dia (VGP, p. 205)”. 

O momento de referência tem um começo que se prolonga até o momento da 

enunciação, neste caso temos um presente de continuidade.  

O terceiro e último caso é o do presente omnitemporal ou gnômico, em que o 

momento de referência e o do acontecimento são ilimitados. Esse tempo é muito 

utilizado nos provérbios, nas definições, nas descrições de estados imutáveis. “O 

homem é um animal racional”. 

Nesses tipos de presente categorizados pelo autor o que mais se aproxima do 

nosso tempo pesquisado é o presente pontual, pois os acontecimentos das 

manchetes são descritos no presente para causar a impressão de que o momento 

da enunciação corresponde ao momento tomado como referência. No entanto, na 

linguagem midiática o momento dos acontecimentos relatados não é simultâneo à 

enunciação, já que os fatos são passados.  
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Outro tempo que nos interessa é o tempo subvertido, na introdução desta 

parte Fiorin (2010) explica a diferença da debreagem, a projeção para fora da 

instância da enunciação dos tempos que constituem o enunciado, da embreagem 

temporal, o retorno à instância da enunciação. Segundo ele, a debreagem produz 

uma enunciação enunciada, em que os tempos do enunciado simulam os tempos da 

enunciação (tempos do ato de dizer), ou um enunciado enunciado, em que o efeito é 

o da ilusão de estarmos diante da temporalidade dos acontecimentos (tempo dos 

eventos), uma temporalidade não-linguística.  

A questão interessante é a da neutralização das categorias do tempo, aqui 

fica claro que o tempo é uma construção do enunciador, que pode presentificar o 

passado, transformar o futuro em presente, o que torna os fatos mais próximos do 

leitor, já que o tempo linguístico é diferente do tempo cronológico, pois é produzido 

na e pela enunciação. 

A explicação sobre as consequências da neutralização é de extrema 

relevância para o nosso estudo, já que se manifesta por meio de um dos tempos 

cuja oposição é suspensa, ou seja, um tempo sempre será usado com o valor de 

outro, o que ocorre com o presente do indicativo das manchetes com o valor de 

passado recente. Há noventa possibilidades de embreagens em português, e o autor 

descreve cada uma delas com exemplos. Para nós, algumas podem servir para 

discussões produtivas. 

Uma delas é a neutralização no interior de um mesmo sistema: concomitância 

1 pela anterioridade 1 (presente pelo pretérito perfeito 1). "Ao fim do almoço, me 

despeço e tomo meu carro deixando o casal de amigos ainda no restaurante. [...] 

isso foi ontem (FE)”. 

A análise do autor nos mostra que toda a ação é anterior ao momento da 

enunciação, mas foi apresentada pelo presente, não pelo pretérito. A neutralização 

explicita uma ampliação do presente em relação ao passado, o acontecimento torna-

se mais vivo para o leitor. 

O oposto também pode acontecer, a anterioridade 1 pela concomitância 1 

(pretérito perfeito 1 pelo presente):  "O presidente deu posse ao novo ministro", dito 

antes de o fato ocorrer, o pretérito perfeito com o valor de presente.  

Nessas neutralizações, encontramos alguns usos particulares do presente: o 

uso do presente pelo pretérito perfeito 2: “Em 1858, a Companhia das Índias é 

suprimida, o Império Mongol igualmente, e um vice-reinado é instaurado (DT, Índia)”.  
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Neste exemplo os acontecimentos são concomitantes ao ano de 1858, mas 

são expressos pelo presente, novamente temos o presente histórico. 

Outro caso é o uso do presente pelo pretérito imperfeito: "Seriam nove horas 

do dia. Um sol ardente esbate-se nas venezianas que vestem as sacadas de uma 

sala, nas Laranjeiras. [...] (S, p. 15-6)." 

Os acontecimentos são durativos e relacionados ao marco temporário 

pretérito, e mais uma vez expressos pelo presente. 

Ao final, o autor esclarece que os tempos no discurso não seguem as regras 

rígidas do sistema, eles se articulam e criam efeitos de sentido, mas obedecem a 

coerções semânticas.  
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2.  A DÊIXIS E O TEMPO DA SITUAÇÃO COMUNICATIVA 

 

O tempo presente que investigamos nas manchetes de jornais online é um 

tempo relacionado a uma situação específica de comunicação, portanto, um tempo 

dêitico, já que o seu sentido depende de fatores que mudam de uma enunciação 

para outra. 

Para Benveniste, apud Pires e Barboza (2008), os dêiticos são denominados 

por indicadores da subjetividade, ou seja, marcas do sujeito no discurso. As autoras 

explicam que a dêixis é um signo que representa ou aponta aquele que fala, é uma 

figura da enunciação, a linguagem é construída, falada e pensada em um lugar e 

tempo determinados e com pessoas específicas.  

O artigo A enunciação da subjetividade: dêixis e interação (2008) apresenta a 

dêixis como categoria enunciativa e esclarece que a língua é analisada como um 

elemento formal, ligado à sintaxe, e como elemento pragmático, relacionado às 

manifestações de sentido estabelecidas no discurso. Os verbos estão entre as 

classes de palavras consideradas elementos dêiticos.  

Benveniste é considerado o linguista da enunciação e desenvolveu um 

modelo de análise da língua especificamente voltado para o seu funcionamento, a 

língua em ação. A inovação do seu pensamento está no estudo do sujeito, do 

homem na língua.  

No artigo O aparelho formal da enunciação (1989), o autor define que todas 

as descrições linguísticas priorizam o emprego das formas e o conjunto de regras 

que fixa as suas possíveis condições sintáticas de aparecimento, articuladas a 

regras de formação anteriormente indicadas, para apresentar "correlação entre as 

variações morfológicas e as latitudes combinatórias dos signos (acordo, seleção 

mútua, preposições e regimes dos nomes e dos verbos, lugar e ordem, etc.) 

(BENVENISTE, 1989: 81)". Neste momento, Benveniste explica uma distinção muito 

relevante para o estudo da língua em funcionamento, analisado até então a partir de 

uma nomenclatura morfológica e gramatical. O linguista chama a atenção para o fato 

de que as condições de emprego das formas não se assemelham às condições de 

emprego da língua, sendo, na verdade, dois mundos diferentes.  

Essa distinção nos mostra que o emprego da língua está relacionado à 

enunciação, ou seja, ao seu funcionamento como ato individual de utilização. 

Segundo ele, "este ato é o fato do locutor que mobiliza a língua por sua conta", as 
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marcas dessa relação do locutor com a língua estão na determinação dos caracteres 

linguísticos da enunciação.  

Segundo Flores e Teixeira (2010), Benveniste conserva de alguma maneira 

algumas concepções de Saussure como estrutura, relação, signo, mas trata também 

da enunciação, do sujeito e da estrutura articulados. As autoras enumeram algumas 

obras relevantes do autor e utilizam os textos como base para apresentar alguns 

eixos temáticos, começando pela (inter)subjetividade na linguagem. O texto A 

semiologia da língua é citado para apresentar a perspectiva semântica de 

Benveniste que estabelece oposição entre dois níveis de significação: o semiótico e 

o semântico. Ele chama de intralinguístico o primeiro modo de significação, em que 

cada signo é distintivo, possui significado na relação com os demais, valores 

positivos e genéricos, e é disposto em uma organização paradigmática, este seria o 

nível semiótico. 

O outro modo é o semântico que resulta da atividade do locutor, da língua em 

ação. As autoras fazem uma observação importante sobre a questão da referência, 

que no caso do nível semiótico, ela está ausente, e no caso do nível semântico é 

justamente o que define o sentido, visto que este se forma pela relação entre as 

ideias expressas na frase e a situação de discurso. Nesse modelo de análise da 

enunciação proposto por Benveniste, os interlocutores referem e correferem na 

atribuição de sentido às palavras.  

Outra explicação relevante é a distinção que o autor estabelece entre língua e 

linguagem, deixando claro que a intersubjetividade está para a linguagem assim 

como a subjetividade está para a língua. Da mesma forma que a linguagem é 

condição para a existência da língua, a intersubjetividade é condição da 

subjetividade. O aparelho formal da enunciação marca a subjetividade na estrutura 

da língua. Segundo Benveniste, cada vez que o locutor se apropria deste aparelho 

para enunciar algo, produz um uso novo, e ainda acrescenta que categorias como 

tempo, espaço e pessoa não podem ser perenizadas no uso da língua.  

Flores e Teixeira (2010) apresentam algumas frases do linguista para definir o 

nível semântico:  

"[...] é necessário introduzir aqui um termo a que foi desnecessário apelar 
na análise semiótica: aquele do 'referente', independente do sentido, e que 
é objeto particular a que a palavra corresponde no caso concreto da 
circunstância de uso', ou ainda "a língua se acha empregada para a 
expressão de uma certa relação com o mundo" (FLORES; TEIXEIRA, 2010: 
37). 
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Essa definição evidencia que a referência depende da situação de 

enunciação, mediada pelo sujeito. O uso da língua cria novos sentidos e o referente 

é este objeto particularizado pela situação comunicativa real.  

Acreditamos que o uso do presente com o sentido de passado recente nas 

manchetes online é estabelecido nessa relação do sujeito com a situação de 

discurso e o seu interlocutor, o que provoca a produção de novos valores 

semânticos. O próprio Benveniste ao estabelecer valor semântico de frase ou 

enunciado, afirma: "se o 'sentido' da frase é a ideia que ela exprime, a 'referência' da 

frase é o estado de coisas que a provoca, a situação de discurso ou de fato a que 

ela se reporta e que nós não podemos jamais prever ou fixar" (FLORES; TEIXEIRA, 

2010: 37), ou seja, a referência da frase é modificada a cada vez que se estabelece 

uma nova instância de discurso. As autoras observam que essas explicações estão 

por toda a sua obra, e que a questão da referência está relacionada à enunciação e, 

de forma direta, à noção de dêixis.  

Em A natureza dos pronomes, o linguista discute a diferença entre pessoa e 

não pessoa, os pronomes eu/tu fariam parte do nível pragmático, já que são 

definidos na instância de discurso, e o pronome ele pertenceria ao nível sintático, 

ligado a uma referência objetiva que não depende da instância enunciativa.  

No texto Da subjetividade na linguagem, Benveniste reforça essa diferença 

entre as categorias da língua e as categorias do discurso, em que há uma oposição 

entre eu/tu, esfera subjetiva da língua, e ele, que está relacionado à esfera objetiva.   

Para Benveniste, os dêiticos são categorias vazias e subjetivas. No texto O 

aparelho formal da enunciação (BENVENISTE, 1989), o linguista explica que o ato 

individual de utilização da língua introduz primeiramente o locutor como parâmetro 

nas condições da enunciação.  

Com relação ao tempo, o autor afirma que a "temporalidade é um quadro 

inato do pensamento" que é produzida na e pela enunciação: 

 

Da enunciação procede a instauração da categoria do presente, e da 
categoria do presente nasce a categoria do tempo. O presente é 
propriamente a origem do tempo. Ele é esta presença no mundo que 
somente o ato de enunciação torna possível, porque, é necessário refletir 
bem sobre isso, o homem não dispõe de nenhum outro meio de viver o 
'agora' e de torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso no 
mundo. (...) O presente formal não faz senão explicitar o presente inerente à 
enunciação, que se renova a cada produção de discurso, e a partir deste 
presente contínuo, coextensivo à nossa própria presença, imprime na 
consciência o sentimento de uma continuidade que denominamos 'tempo'; 
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continuidade e temporalidade que se engendram no presente incessante da 
enunciação, que é o presente do próprio ser e que se delimita, por 
referência interna, entre o que vai se tornar presente e o que já não o é 
mais (BENVENISTE, 1989: 85-86). 
 
 

Diante desta perspectiva, propomos que o tempo presente nas manchetes 

online é construído e reconstruído a cada nova abordagem da notícia, por isso, seu 

sentido está relacionado à situação de discurso. O leitor, no momento da leitura dos 

textos, também reconstrói o sentido do tempo, que se renova a cada novo ato 

enunciativo. 
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3. O TEMPO VERBAL EM GRAMÁTICAS TRADICIONAIS E DESCRITIVAS 

 

3.1. ABORDAGEM TRADICIONAL 

 

3.1.1 Celso Cunha e Lindley Cintra (2001)  

 

Celso Cunha e Lindley Cintra (2001: 381), no capítulo dedicado ao verbo, 

tratam apenas da sua análise formal, o definem como “uma palavra de forma 

variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no 

tempo.” Logo em seguida, apresentam as flexões do verbo em: número, pessoa, 

modo, tempo, aspecto e voz.  

Com relação ao tempo, apenas explicam que ele “é a variação que indica o 

momento em que se dá o fato expresso pelo verbo e que se divide em presente, 

passado e 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”, e 

expõem um esquema dos tempos e suas subdivisões.  

Quanto à classificação do verbo, mais uma vez, como era de se esperar, os 

autores restringem sua explicação a uma abordagem estrutural. O verbo é 

classificado em regular, irregular, defectivo e abundante e quanto à função, em 

principal ou auxiliar, não há nenhuma análise semântica ou pragmática. 

Na parte sobre a sintaxe dos modos e dos tempos, Celso Cunha e Lindley 

Cintra (2001: 448) definem o modo como a propriedade do verbo de indicar a atitude 

de certeza, dúvida, de suposição, de mando, da pessoa que enuncia o fato, e o 

tempo como o responsável por localizar o processo verbal no momento em que ele 

ocorre. Após essas definições, os autores descrevem cada um dos modos, 

começando pelo Indicativo, que expressa normalmente uma ação ou estado real.  

O passado é dividido pelos autores em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e 

pretérito mais-que-perfeito. O primeiro deles designa um fato passado, mas não 

concluído e, por essa razão, encerra uma ideia de continuidade, de duração do 

processo verbal bem mais acentuada do que os outros tempos pretéritos. Segue a 

classificação das situações de seu emprego: 

 

1) quando, pelo pensamento, nos transportamos a uma época passada e 
descrevemos o que então era presente: 
EX: Debaixo de um itapicuru, eu fumava, pensava e apreciava a tropilha 
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de cavalos, que retouçavam no gramado vasto. A cerca impedia que eles 
me vissem. E alguns estavam muito perto. (Guimarães Rosa, S, 216) 
2) para indicar, entre ações simultâneas, a que se estava processando 
quando sobreveio a outra: 
EX: Falava alto, e algumas mulheres acordaram. (M. Torga, V, 183.) 
3) para denotar uma ação passada habitual ou repetida (Imperfeito 
frequentativo): 
EX: Se o cacique marchava, a tribo inteira o acompanhava. (J. Cortesão, 
IHB, II, 178) 
4) para designar fatos passados concebidos como contínuos ou 
permanentes: 
EX: As índias adaptavam-se mais facilmente à civilização, pois se 
consideravam elevadas pela união com os brancos, que não as 
desdenhavam. (A. Peixoto, NHLB, 38.) 
5) pelo futuro do pretérito, para denotar um fato que seria consequência 
certa e imediata de outro, que não ocorreu, ou não poderia ocorrer: 
EX: - Se eu não fosse mulher, ia também! (M. Torga, V, 307.) 
6) pelo presente do indicativo, como forma de polidez para atenuar uma 
afirmação ou um pedido (imperfeito de cortesia): 
EX: - Tive alta ontem, e vinha agradecer a V. Ex.ª. (M. Torga, V, 279.) 
7) para situar vagamente no tempo contos, lendas, fábulas, etc. (caso em 
que se usa o imperfeito do verbo ser, com sentido existencial):  
EX: Era uma vez uma mulher que queria ver a beleza (CUNHA; CINTRA, 
2001: 451-452). 
 
 

 De acordo com os autores, o pretérito perfeito é empregado de duas formas: a 

simples, indicando uma ação que se produziu em certo momento do passado, serve 

para “descrever o passado tal como aparece a um observador situado no presente e 

que o considera do presente”, EX: Jantei com um apetite devorador e dormi como 

um anjo. (M. Torga, V, 108). A outra forma é a composta utilizada para exprimir a 

repetição de um ato ou a sua continuidade até o presente. EX: Tenho escrito 

bastantes poemas. (F. Pessoa, OP, 175.) 

Cunha e Cintra sintetizam a diferença entre as duas formas explicando que 

enquanto o pretérito perfeito simples denota uma ação completamente concluída, 

que se afasta do presente, o pretérito perfeito composto por expressar um fato 

repetido ou contínuo, aproxima-se do presente. 

O Presente do Indicativo, objeto de nosso estudo, pode ser empregado, 

segundo os autores, nas seguintes situações: 

 

1) para enunciar um fato atual, que ocorre no momento em que se fala 
(Presente Momentâneo), Ex: O céu está limpo, não há nenhuma nuvem 
acima de nós. (R. Braga, CR, 51.); 
2) para indicar ações e estados permanentes ou assim considerados 
(Presente Durativo), Ex: A Terra gira em torno do próprio eixo; 
3) para expressar uma ação habitual ou uma faculdade do sujeito (Presente 
Habitual ou Frequentativo), Ex: Sou tímido: quando me vejo diante de 
senhoras, emburro, digo besteiras.(G. Ramos, A, 31.); 
4) para dar vivacidade a fatos ocorridos no passado (Presente Histórico ou 
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Narrativo), Ex: A Avenida é o mar dos foliões. Serpentinas cortam de éter, 
rolam das sacadas (...) (M, 48 e 51.); 
5) para marcar um fato futuro, mas próximo, Ex: Amanhã mesmo vou para 
Belo Horizonte e lá pego o avião do Rio (A. Callado, MC, 19)                            
(CUNHA; CINTRA, 2001: 448-449). 

  

Alguns valores afetivos do presente são considerados pelos autores; o primeiro 

emprego é o presente histórico ou narrativo, quando nos imaginamos no passado e 

queremos dar a impressão de que estamos visualizando os acontecimentos que 

descrevemos ou narramos. Há também o emprego do presente para expressar uma 

ação futura com fortes probabilidades de ocorrência, EX: Se ele partir amanhã, sigo 

com ele; O presente também denota intimidade entre as pessoas quando é utilizado 

para fazer um pedido, ou para amenizar o tom imperativo, neste caso emprega-se o 

verbo querer acompanhado do infinitivo do verbo principal, EX: Quer sentar-se, 

minha senhora?... (C. Castelo Branco, CC, 198.). 

Considerando as opções apresentadas, o tempo que mais se aproxima do 

analisado nas manchetes é o Presente Histórico, contudo seu valor expressivo é 

marcado pelo uso acidental para transmitir fatos e acontecimentos históricos. Seria 

esse o uso do Presente em manchetes de jornais e revistas que relatam fatos 

ocorridos no passado próximo? Acreditamos que não. E é isso que pretendemos 

mostrar nesta dissertação. 

 

3.1.2 Rocha Lima (1974) 

 

O capítulo dedicado ao verbo da Gramática Normativa da Língua Portuguesa 

do gramático Carlos Henrique da Rocha Lima (1974) o define como a classe que 

denota ação, estado ou fenômeno, sendo a parte da oração com mais variações ou 

acidentes gramaticais, que fazem com que ele mude de forma para exprimir cinco 

ideias: voz, modo, tempo, número e pessoa. O modo é caracterizado como as 

diversas maneiras sob as quais a pessoa que fala encara a significação verbal, 

divididos em modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Para Rocha Lima, o infinitivo, 

o gerúndio e o particípio não têm função exclusivamente verbal. O infinitivo seria 

antes um substantivo e poderia assumir as funções de sujeito ou complemento do 

verbo; o particípio tem valor de adjetivo, e o gerúndio assemelha-se ao advérbio por 

exprimir várias circunstâncias de lugar, tempo, modo, condição, etc.  

O autor segue explicando cada um desses aspectos e com relação ao tempo 
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informa que este expressa se “o verbo ocorre no momento em que se fala, numa 

época anterior, ou numa ocasião que ainda esteja por vir” (ROCHA LIMA, 1974: 

108).  

Rocha Lima divide os tempos em presente, pretérito e futuro e explica que, 

para o pretérito e o futuro foram estabelecidas algumas diferenças, há três 

modalidades de pretérito e duas de futuro, e seis tempos simples em Português no 

modo indicativo: “presente (louvo), pretéritos imperfeito (louvava), perfeito (louvei) e 

mais-que-perfeito (louvara), futuro do presente (louvarei) e do pretérito (louvaria)” 

(ROCHA LIMA, 1974: 108). Em seguida, ele apresenta os modos subjuntivo e 

imperativo. Não há uma discussão sobre variações de sentido dos tempos verbais, 

apenas a explicação das conjugações verbais.  

 

3.1.3. Said Ali (1964) 

 

Segundo Said Ali (1964), em sua Gramática Secundária da Língua Portuguesa, 

o presente do indicativo pode expressar a ação que se passa durante o momento 

em que estamos falando. O autor define o presente utilizado para se referir a uma 

verdade observável em qualquer época, ou a um fato real que perdura por espaço 

longo ou indefinido, de durativo. Ex: O Amazonas deságua no Oceano Atlântico. 

Um costume ou uma ação intermitente, que pode coincidir ou não com o 

momento de agora, é determinado como presente frequentativo. Ex: Os árabes 

escrevem da direita para a esquerda. 

Há também o uso do presente para designar um fato ainda inexistente, mas 

que pode se realizar futuramente, o chamado presente-futuro. Ex: O trem chega 

daqui a uma hora. 

E o último uso do presente seria em narrativas animadas para se referir a um 

fato inteiramente passado, o presente histórico. Ex: Recebe o capitão alegremente o 

Mouro e tôda sua companhia (Camões). 

Na Gramática Histórica da Língua Portuguesa, Said Ali (1964) explica que a 

noção de presente não deve se limitar ao momento em que se profere o verbo, já 

que qualquer acontecimento ou ato, por mais breve que seja, tem uma duração mais 

longa. É preciso que haja preexistência do fato para que o enunciado seja construído 

e, concluído o enunciado o fato não deixará de perdurar por algum tempo. Para ele, 
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a forma do presente refere-se a algo que teve seu início no passado e só terminará 

no futuro. Assim, sempre que os momentos inicial e terminal não estão muito 

afastados do instante da palavra, considera-se que o verbo está no presente 

momentâneo. 

Segundo Said Ali (1964), atos pertencentes ao domínio do passado, que 

deveriam naturalmente ter como forma de expressão o verbo no pretérito, aparecem 

por meio do verbo no presente por serem as imagens remotas apagadas em relação 

às atuais e, desse modo, quando as enquadramos no presente a impressão é a de 

que os fatos se tornam mais vivos para o ouvinte.  

A explicação de Said Ali se aproxima do presente investigado nas manchetes, 

já que a impressão causada pelo seu uso no contexto do jornalismo online é o de 

aproximar o momento do acontecimento do momento de leitura da notícia. 

Percebemos também que os fatos noticiados, apesar de já ocorridos, têm uma 

duração no presente, ou seja, não é possível prever o momento terminal. 

 

3.2. ABORDAGEM DESCRITIVA 

 

3.2.1 Mário A. Perini (2009) 

 

Segundo a Gramática Descritiva do português de Perini, há três categorias 

semânticas expressas pelo verbo: o tempo, o aspecto e o modo (PERINI, 2009: 252). O 

autor faz uma crítica a respeito da nomenclatura tradicional que classifica certos 

tempos verbais como perfeito e imperfeito, que são termos usados em geral para 

designar aspectos. Para ele, o grande problema dessa nomenclatura está em não 

distinguir o lado formal do lado semântico, e na área de tempos, aspectos e modos, 

essa diferença entre forma e significado é significativa.  

Há alguns exemplos dessa diferença de abordagem: o primeiro interessa ao 

nosso objeto de estudo, já que está relacionado ao tempo presente do indicativo. O 

autor discute a questão de que nem sempre o presente é utilizado para referência a um 

fato que ocorre no presente. O segundo refere-se ao fato de que nenhuma categoria 

semântica é expressa exclusivamente pelas formas do “modo subjuntivo”, e o último 

trata do aspecto imperfectivo, que é utilizado por muitas formas que não são 

classificadas como “imperfeito”.  
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O autor opta por utilizar as designações tradicionais para as formas verbais, mas 

esclarece que a escolha é apenas para facilitar a compreensão do leitor. Ao longo da 

explicação, a distinção entre o lado formal e o semântico é mantida em todos os 

exemplos, já que para ele o tempo verbal é uma categoria morfológica, e o tempo 

semântico, uma categoria da significação. Assim no exemplo Amanhã faço isso para 

você, o autor explica que a forma faço classifica-se formalmente como presente do 

indicativo, mas veicula o tempo semântico futuro, ou seja, a forma não corresponde ao 

significado, por isso, Perini (2009) discute que a vinculação entre o tempo verbal 

(morfológico) e tempo semântico é complexa.  

O presente do indicativo é escolhido para apresentar diferenças de tempo 

semântico expressas pelo verbo, em razão da sua versatilidade de aplicação em 

situações variadas. Há quatro frases que representam claramente essa diferença como 

evidenciam os exemplos do autor a seguir: 

 

Manuel pica a couve neste momento. 
A água ferve a 100 graus. 
Em 1822, o Brasil se torna politicamente independente. 
Amanhã bem cedo eu termino este serviço (PERINI, 2009: 254). 
 
 

Em todos estes exemplos, o verbo está no presente, mas indica referências 

temporais diferentes. Apenas no primeiro caso o verbo expressa um fato que ocorre no 

momento da fala. A versatilidade deste tempo fica evidente com os exemplos, já com 

os outros tempos as possibilidades são mais restritas.  

Segundo o autor, o pretérito perfeito nunca poderia ser utilizado para exprimir 

fatos presentes, somente fatos passados ou futuros, ele apresenta um exemplo de um 

fato passado por referência a outro fato, ambos no futuro: "Amanhã quando você 

chegar eu já limpei tudo” (PERINI, 2009: 254). 

A complexidade da vinculação entre tempo verbal e tempo semântico fica mais 

aparente na observação do autor em relação à diferença do tempo cronológico e o 

semântico, já que este estabelece com aquele uma relação extralinguística. Trata-se de 

uma categoria dêitica, pois a referência do tempo de uma frase está ancorada na 

pragmática, na situação da enunciação.  

Perini (2009) apresenta a representação formal dos três tempos semânticos 

básicos: presente, passado e futuro: 
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O presente do indicativo pode exprimir presente, passado ou futuro; 
O pretérito perfeito do indicativo pode exprimir passado ou futuro; 
O pretérito imperfeito do indicativo pode exprimir passado; 
O futuro do indicativo pode exprimir futuro (PERINI, 2009: 254). 

 

Nesta parte, o autor faz uma ressalva quanto à referência não temporal, como 

na frase A água ferve a 100 graus, em que semanticamente trata-se de uma afirmação 

atemporal, geralmente veiculada no presente do indicativo. 

Perini explica que além do seu caráter dêitico (referência, mais ou menos, direta 

ao tempo cronológico), o tempo também pode ser definido em relação ao tempo de 

outro verbo da mesma oração: “Manuel tinha almoçado quando eu cheguei” (PERINI, 

2009: 255). Aqui ambos os fatos estão no passado, mas a ação de almoçar é anterior 

ao ato de chegar.  

Com relação ao aspecto, Perini utiliza a explicação de Comrie (1976) para 

diferenciá-lo de tempo semântico. “Os aspectos são maneiras diferentes de encarar a 

constituição interna de uma situação.” (COMRIE, 1976: 3, apud PERINI, 2009). 

Duas sentenças explicam essa diferença: Meu tio escreveu um livro e Meu tio 

estava escrevendo um livro. A diferença aqui não é de referência temporal, mas de 

aspecto. Ambas estão no passado, mas na primeira sentença o verbo expressa o 

aspecto perfectivo, o fato é globalmente considerado sem análise de suas fases; na 

segunda, o verbo expressa o aspecto imperfectivo, que considera as diferentes fases 

da ação, que está no meio do seu desenvolvimento. Uma diferença compreensível 

apenas pelo modo como se analisa a ação verbal. 

Quanto ao modo, o autor também discute a consideração tradicional que o 

define semanticamente como a “atitude do falante frente àquilo que está dizendo”. De 

acordo com essa concepção, há quatro modos: o indicativo, para expressar certeza do 

falante diante de uma declaração, o imperativo, que expressa uma ordem ou pedido, o 

subjuntivo, que expressa uma incerteza, dúvida ou desejo e o imperativo.  

Mais uma vez discute-se que essa oposição é frágil e puramente formal. 

Segundo o autor, muitas vezes a oposição morfológica entre indicativo e subjuntivo 

está ligada a traços semanticamente não motivados dos verbos, e os casos em que 

essa motivação existe são cada vez mais raros. A oposição entre certeza e incerteza é 

insuficiente para determinar a ocorrência dos modos verbais. Para representar a 

inconsistência da abordagem tradicional, é apresentado o seguinte exemplo: Desconfio 

que Selma fuma cachimbo e Admito que Selma fume cachimbo, essas frases 
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expressam uma certeza, mas a primeira é veiculada no modo indicativo, e a segunda 

está no modo subjuntivo. O autor admite vestígios na língua dessa oposição semântica 

como a exigência do modo subjuntivo pela maioria dos verbos que expressa dúvida, e 

a exigência do indicativo por alguns verbos que exprimem certeza, mas nos casos de 

negação admitem também o subjuntivo. De qualquer forma, fica explícito que a 

classificação tradicional restringe todos os casos ao aspecto formal, desconsiderando 

as particularidades das diversas situações comunicativas. 

 

3.2.2 Maria Helena de Moura Neves (2000) 

 

Maria Helena de Moura Neves (2000), em seu livro Gramática de usos do 

português, faz uma pequena apresentação sobre a formação básica das predicações: o 

predicado, os argumentos e os satélites. Ela afirma que os predicados “são 

semanticamente interpretados como designadores de propriedades ou relações, e suas 

categorias são distinguidas segundo suas propriedades formais e funcionais” (NEVES, 

2000: 23). Segundo a autora, o predicado designa propriedades ou relações que 

produz uma predicação moldada pelo falante em uma situação específica de uso, 

portanto os papéis semânticos e a perspectivização estão diretamente relacionadas às 

funções sintáticas que os elementos exercem no texto. Aliás, logo no início da obra, 

Neves (2000) apresenta a orientação teórica da sua gramática que contempla a língua 

em uso, já que objetiva prover uma descrição do uso efetivo dos itens da língua 

baseada em dois pontos: 1) a unidade maior de funcionamento é o texto e 2) os itens 

são multifuncionais. 

A autora apresenta um exemplo de uma predicação com o predicado remeter e 

os termos: Poder Executivo, texto e Congresso Nacional, em que se configura um 

estado de coisas no qual entram em relação o predicado e as três entidades, cada uma 

desempenhando, respectivamente, um papel semântico de agente, objeto e recebedor. 

Esses termos são argumentos recrutados semanticamente pelo verbo, mas há outros 

elementos que atuam como satélites, complementando a informação como no Brasil, 

neste mês. Ainda segundo ela, uma predicação constitui um conteúdo proposicional, e 

à proposição podem ser aplicados operadores ilocucionários que o transformam em um 

ato de fala, ou seja, um enunciado: “Em julho de 1991, o Poder Executivo remeteu ao 

Congresso Nacional o texto da convenção 169. (ATN)” (NEVES, 2000: 24). 
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O falante então organiza seu discurso de acordo com o conteúdo ideacional que 

deseja transmitir, e nisso estão implicados aspectos linguísticos como tema e rema, 

dado e novo, figura e fundo, que são distribuídos e selecionados segundo a ordenação 

linear de importância desses elementos no fluxo de informação. 

Para a autora, é justamente o fluxo de informação que irá determinar a escolha 

do arranjo da predicação, considerando-se a escolha da natureza do predicado, a 

seleção dos argumentos e a eleição dos satélites, que operam em todos os níveis, e 

em todos os níveis são efetuadas operações por meio gramaticais. 

Na parte reservada ao verbo, Neves (2000) discute a sua natureza como 

constitutivo dos predicados das orações, exceto os verbos modalizadores como poder, 

dever, precisar, os que indicam aspectos, e os que auxiliam a indicação de tempo e voz 

que não podem formar predicados. 

A autora utiliza uma subclassificação que se baseia nas unidades semânticas 

presentes nos verbos, há três classes principais de predicados verbais, dois dinâmicos 

e um não-dinâmico. Começando pelos verbos dinâmicos, há uma nova subdivisão: os 

verbos que indicam ações ou atividades (o que alguém faz ou o que algo provoca), que 

são acompanhados por um participante agente ou causativo, podendo haver outro 

participante (afetado ou não). O segundo tipo de verbo indica processos (o que 

acontece) e envolve uma relação entre um nome e um estado, e esse nome é paciente 

do verbo (afetado). 

No caso do corpus de nosso trabalho, os verbos encontrados são dinâmicos e 

há exemplos dos dois tipos mencionados acima. Abaixo, seguem algumas manchetes 

com o verbo no presente indicando ação ou atividade: 

 

(1) Espanha aceita ajuda para sanear sistema bancário. (Jornal do Brasil, 

09/06/2012).  

(2) STF nega pedido de Demostenes para suspender ação no Conselho (Jornal 

do Brasil, 15/06/2012).  

(3) Estuprador sai da prisão e comete um novo crime (Jornal O Dia, 29/02/2012).  

(4) Polícia identifica suspeito de matar segurança. (Jornal O Dia, 02/03/2012).  

(5) Bandidos atiram em carro e resgatam menores infratores na Linha Vermelha 

(Jornal O Extra, 02/03/2012). 

(6) Em carta, torcida pede saída de Ronaldinho: ‘Queremos que honrem o 

manto’ (Jornal O Extra, 12/04/2012). 
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(7) CCJ do Senado adia a votação do projeto de reforma administrativa (Jornal O 

Globo, 14/03/2012). 

(8) Gurgel reage à tentativa de convocação por CPI: ‘Tem gente morrendo de 

medo do julgamento do mensalão’ (Jornal O Globo, 09/05/2012). 

  

Há exemplos de manchetes com verbos dinâmicos indicando processos, mas 

aparecem com menos frequência nas manchetes de capa. 

 

(9) Grécia: bancos se mostram otimistas sobre perdão da dívida (Fonte: Jornal 

do Brasil, 08/03/12). 

(10) Em solenidade, Dilma se emociona e defende coalizões (Jornal do Brasil, 

02/03/2012). 

 

Os verbos não-dinâmicos exprimem estado e são acompanhados de sintagma 

nominal (sujeito) que é suporte do estado. E por último, há os verbos que ocorrem em 

orações sem nenhum sintagma nominal. As orações implicam somente o predicado e 

não há a presença de agente ou paciente.  

A autora classifica os verbos também pela integração de seus componentes. 

Além do dinamismo, ela inclui o aspecto e o controle na tipologia semântica do 

verbo. Nas predicações dinâmicas, a perfectividade ou acabamento (telicidade) é 

bastante relevante. 

As predicações são então classificadas em (2000: 27): 1) Dinâmicas: com 

controle (ações) e podem ser a) télicas e b) não-télicas, os exemplos utilizam os 

verbos no pretérito perfeito (acabado), “Ramiro esfregou os braços”, e imperfeito 

(inacabado) “Ramiro fitava a porta, trêmulo”, respectivamente. Sem controle 

(processos) e podem ser a) télicos, “Você perdeu o show” e b) não-télicos, “Nós 

vimos, na escuridão da noite, uma noiva”, ambos os exemplos utilizam os verbos no 

pretérito perfeito. 2) Não-dinâmicas: com controle: “O rei está em pé ao lado do 

trono” e sem controle: “Ela passou as mãos nos cabelos que lhe caíam no mais 

completo desalinho pela fronte.” O primeiro verbo está no presente, mas aqui o uso 

desse tempo restringe-se ao momento atual, e o segundo verbo, no pretérito perfeito. 

Há também uma subclassificação relacionada à transitividade que especifica o 

papel dos complementos verbais. Os verbos transitivos que exigem complementos, 

cujo objeto é paciente de mudança são considerados prototípicos. De acordo com a 
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transitividade, a autora apresenta quatro classes principais de verbos: 

 

1ª Classe: Verbos cujo objeto sofre mudança no seu estado (NEVES, 2000: 28). 

Esses verbos possuem um objeto direto que é paciente da mudança (afetado), e um 

sujeito agente ou causativo. O complemento pode sofrer mudanças que são 

registradas pela autora em outra classificação, com exemplos de sentenças que 

apresentam a criação do objeto, a destruição do objeto, a alteração física no objeto, 

mudança na localização do objeto, mudança provocada por um instrumento implicado 

no próprio verbo, mudança superficial no objeto e mudança interna do objeto. 

Apresentamos a seguir exemplos dessas mudanças nos complementos das manchetes 

de jornais. 

a) Criação do objeto:  

(11) Venda ilegal de passagens gera guerra de gangues (O Dia, 16/03/2012). 

(12) Defesa cria serviço de acesso a dados das Forças Armadas (O Globo, 

23/02/12). 

(13) CPI do Cachoeira instala sala de acesso a dados sigilosos (Jornal do Brasil, 

05/05/12). 

 

b) Destruição do objeto:  

(14) Polícia estoura bingo clandestino em São Gonçalo (O Dia, 14/04/2012). 

(15) Incêndio destrói loja na Nossa Senhora de Copacabana e interdita trânsito 

na via (O Extra, 06/07/2012). 

 

c) Alteração física no objeto  

(16) ‘Hackers do bem’ violam urna eletrônica e levam TSE a ordenar reforço do 

sistema (O Globo, 22/03/12). 

(17) Light remove plantas que envolviam poste no Rio Comprido (O Globo, 

14/03/12).  

 

d) Mudança na localização do objeto 

(18) Marinha envia peritos para analisar a causa do incêndio em base na 

Antártica (O Globo, 27/02/12). 
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e) Mudança superficial do objeto 

(19) Chuva atinge diversos bairros da cidade do Rio (O Dia, 15/03/12). 

(20) PM do Rio suspende seu vestibular 2013 (O Extra, 09/03/12). 

 

2ª Classe: Objetos que não apresentam mudança física e, portanto, não podem 

ser pacientes de uma ação. Esses objetos podem ser diretos ou preposicionados, e há 

uma classificação detalhada dos tipos de complementos que acompanham estes 

últimos. Seguem alguns exemplos da autora (NEVES, 2000: 29-30): a) com objeto 

direto: “O Brasil aplaudiu (...) essa maneira de administrar. (JK-O)”. 

b) com complementos preposicionados: “Quando você vai a São Paulo? (CAS)” 

(complemento de lugar); “Sua mãe gritou com ela. (LE-O)” (complemento de direção: o 

objeto indica a meta ou fonte); “Mais tarde Terto conversou com Bentinho. (CA)” 

(complemento associativo: o verbo indica uma ação recíproca, e o objeto tanto pode 

ser meta como associado). 

 

3ª Classe: Há ainda os verbos que possuem objeto direto e um complemento 

preposicionado, que pode ser de vários tipos (NEVES, 2000: 30-31): 

a) de lugar: “A irmã colocou o roupão no cabide. (OE)”. 

b) beneficiário: “Deu ao genro um engenho com setenta escravos (CGS)”. 

c) Instrumental: “Rodrigo bombardeou Toríbio com nomes que ele 

evidentemente não conhecia. (TV)”. 

 

4ª Classe: Verbos que têm complementos oracionais, como os de modalidade, 

de cognição, de manipulação e de elocução. A autora explica que essa classificação 

está ligada à interferência da atitude do falante no discurso e às relações de 

pressuposição ou implicação entre a oração completiva e a principal. Há então a 

separação de dois grupos principais de verbos: os factivos e os implicativos. Os verbos 

de modalidade, de manipulação, alguns de elocução estão no subgrupo dos 

implicativos; os verbos de cognição e alguns de elocução fazem parte do grupo dos 

factivos.  

Começando pelos verbos factivos, desse grupo fazem parte os predicados que 

implicam a pressuposição de que a proposição completiva é factual, isto é, que o fato 

apresentado pelo falante é verdadeiro. Esses predicativos factuais são classificados 

como: 
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a) epistêmico, como saber, compreender, descobrir, ignorar, lembrar-se (= 
ter na lembrança), perceber, notar, observar, apercebe-se, recorda-se (e 
expressões como dar-se conta, ter em mente, levar em conta e similares). 
b) de atitude sentimental, como admirar (-se), lamentar, deplorar, 
maravilhar-se, arrepender-se, magoar-se, ressentir-se. 
c) do tipo declarativo (de elocução), como gabar-se, desculpar-se. 
d) do tipo avaliativo, como relevar, estranhar, importar (e construções 
predicativas como ser significativo, ser trágico, ser relevante, ser estranho, 
ser importante) (NEVES, 2000: 32). 
 
 

Nos predicados implicativos, há uma noção de condição necessária que é 

determinante para que o estado de coisas descrito na oração completiva ocorra ou não. 

A autora os classifica em: 

 

a) Afirmativos: verbos como conseguir, chegar a, lembrar, lembrar (-se) de 
(não se esquecer de; não deixar de), preocupar, preocupar-se com, 
inquietar-se com, ter a desgraça de, aproveitar a ocasião de, dar-se o 
trabalho de, ocorrer, advir, entre outros. 
b) Negativos: a implicação negativa constrói-se com os verbos 
apresentados acima com a forma de negação, mas há os verbos 
implicativos negativos com o mesmo valor como esquecer-se de, recusar-se 
a, evitar, abster-se de, deixar de (NEVES, 2000: 35). 

 

Os verbos causativos são os implicativos menos perfeitos ou simples, pois 

indicam uma condição suficiente, mas não uma condição necessária e suficiente ao 

mesmo tempo. Esses verbos são também chamados de verbos se e podem ser 

afirmativos ou negativos:  

“a) Verbos causativos afirmativos: verbos como fazer, causar, forçar, provocar, 

assegurar, provar, mostrar, cuidar, implicar, significar e similares.” Em enunciados 

afirmativos com esses predicados na oração principal, o complemento é considerado 

como factual. No caso de um enunciado negativo, o complemento torna-se neutro;  

“b) Verbos causativos negativos: verbos como impedir, proibir, dissuadir, 

desencorajar.” Em um enunciado afirmativo com esses predicados na oração 

principal, o complemento é considerado não-factual. E no caso de uma afirmação 

negativa, o complemento fica neutro. 

Há também os verbos somente se que apresentam uma condição necessária, 

mas não suficiente. Eles podem ser:  

a) Afirmativos: verbos como poder, ter tempo de, ter paciência de, ter 

coragem de, ter (a) oportunidade de. Em um enunciado afirmativo com esses 

predicados na oração principal, não há sentido preciso, mas em um enunciado 

negativo, o complemento é considerado não-factual;  



44 

 

b) Negativos, como hesitar. Em enunciados afirmativos com esses predicados 

na oração principal, o complemento é neutro. Em enunciados negativos, o 

complemento é factual. 

Os verbos introdutores de discurso (discurso direto ou discurso indireto) são 

chamados de verbos de elocução. Esses verbos são classificados por Neves (2000: 

48) como: “a) Verbos de dizer, ou verbos dicendi, são verbos de ação cujo 

complemento direto é o conteúdo do que se diz.” 

Fazem parte desse grupo os verbos utilizados para significar o dizer básico, 

como dizer e falar, e os que acrescentam informações sobre o modo de realização do 

enunciado, como gritar, berrar, exclamar, sussurrar, cochichar. E ainda os verbos 

que exprimem noções sobre a cronologia discursiva como retrucar, repetir, 

completar, emendar, arrematar, tornar.  

b) Em uma segunda categoria estão os verbos que introduzem discurso, mas 

não indicam diretamente um ato de fala, que se subdividem em:  

“b1) Verbos que instrumentalizam o que se diz como acalmar, ameaçar, 

consolar, desiludir, garantir” e “b2) Verbos que circunstanciam o que se diz, indicam 

as circunstâncias que caracterizam o ato de fala, como rir, chorar, espantar-se, 

suspirar”. 

Por último, a autora inclui os verbos-suporte de significado bastante esvaziado, 

que formam com seu complemento um significado global e que geralmente 

correspondem a outro verbo na língua. Expressões como deu um grito, deu um riso, 

fazer um aceno, dar uma olhada, etc. 

Apesar de Neves não registrar os verbos de ação-processo, percebemos que há 

muitos exemplos desse tipo de verbo nas manchetes analisadas. De acordo com Chafe 

(1979), esse verbo é, simultaneamente, tanto processo como ação. O autor explica que 

como processo, ele implica uma mudança na condição de um nome, que é seu 

paciente, e como ação, expressa o que alguém, seu agente, faz. Seguem alguns 

exemplos de manchetes que expressam ação-processo: 

 

(21) Lei Geral da copa: comissão aprova meia-entrada para idosos (Jornal do 

Brasil, 28/02/2012). 

(22) Motorista mata dois irmãos e fere outras cinco crianças em São João do 

Meriti (Jornal O Extra, 24/02/2012). 
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(23) Marinha envia peritos para analisar a causa do incêndio em base na 

Antártica (Jornal O Globo, 27/02/2012). 

(24) Assaltantes levam mais de R$ 200 mil de banco dentro da PUC do Rio, na 

Gávea (Jornal O Globo, 29/02/2012). 

 

3.2.3. Ataliba de Castilho (2010) 

 

A Gramática do Português Brasileiro de Ataliba de Castilho (2010: 414) 

desenvolve um estudo sobre as tipologias semânticas do verbo e descreve as 

categorias verbais de aspecto, tempo, voz e modo, fundamentais para o 

entendimento do sentido do verbo em determinadas situações de uso.  

O primeiro estudo sobre a tipologia semântica do verbo a que ele se refere são 

as sistematizações de Aristóteles e de Halliday. O resumo apresentado por Ilari e 

Basso (2008a: 264) da classificação aristotélica é reproduzido por Castilho (2010: 

414). 

 

Tabela 3.1: Classificação aristotélica dos verbos por Ilari e Basso. 

Estados Processos  

 Movimentos (kínesis) Atividades (enérgeia) 

Fonte: Quadro (5-1) de Ilari / Basso (2008a: 264). 
 

 

Aristóteles definiu os estados em oposição às ações, por serem considerados 

como situações que não se modificam. Em contrapartida, os processos são divididos 

em atividades e movimentos como categorias que se alteram, sendo aquelas 

caracterizadas como processos que não têm um fim predeterminado, e estes se 

referem aos processos com um fim predeterminado.  

Halliday definiu três tipos semânticos: verbos de aspecto material, as 

experiências externas relacionadas a ações e eventos, verbos de processo mental, 

que são as ações e eventos internos, e verbos de processo relacional, utilizados 

quando queremos verificar se algo é igual ou diferente. Não há exemplos desses 

tipos na gramática.  
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Castilho (2010: 417) define as categorias semânticas do verbo começando pelo 

aspecto verbal. Para ele, o aspecto é uma propriedade da predicação que 

representa os graus de desenvolvimento do estado de coisas aí codificado e suas 

fases. Esse estado de coisas é percebido pelo falante, que o separa da seguinte 

forma: (i) o que dura, (ii) o que começa e acaba, e (iii) o que se repete, o que resulta 

nos aspectos imperfectivo, perfectivo e iterativo.  

Partindo de Buhler (1934/1961), Castilho propõe uma distinção entre aspecto e 

tempo, que é bastante interessante para o nosso estudo. Buhler separa esses dois 

campos linguísticos em simbólico, para o aspecto, e dêitico, para o tempo. Este 

último é uma propriedade da predicação cujo sentido depende da situação de fala, 

dessa forma são representadas a anterioridade, a simultaneidade e a posterioridade. 

As fatias do tempo, suas fases e divisões só podem ser percebidas a partir do ponto 

de vista do sujeito falante. O tempo está subordinado à noção de intervalo e duração 

entre um ponto e outro. As intenções comunicativas do falante marcam a forma de 

organização do seu discurso, a seleção do léxico, a escolha do tempo para a 

descrição dos acontecimentos que são estabelecidos pelo ponto de referência do 

sujeito. A pragmática assume um papel relevante nos estudos da semântica, já que 

o sentido das palavras em algumas circunstâncias depende do contexto em que é 

produzido. 

No caso das manchetes de jornais, o propósito de informar sobre os 

acontecimentos em tempo real, para criar a ideia de simultaneidade resulta na 

elaboração de frases mais sucintas, e o uso do verbo no presente marca a intenção 

do sujeito de tornar o fato mais próximo do leitor.  

Já a categoria de aspecto tem autonomia por sua propriedade simbólica e não 

depende como o tempo dos conceitos de intervalo e de inserção do ponto primário 

na linha do tempo. Segundo o autor, foi Jakobson (1957) quem conseguiu 

efetivamente formular a diferença entre aspecto e tempo: 

 

O aspecto caracteriza o evento narrado sem envolver seus participantes e 
sem referência ao evento de fala. [...] O aspecto quantifica o evento 
narrado. O tempo caracteriza o evento narrado com referência ao evento de 
fala. Assim, o pretérito nos informa que o evento narrado é anterior ao 
evento de fala (JAKOBSON, 1957: 134-135). 

 

Castilho (2010) propõe uma tipologia para o aspecto e apresenta os seguintes 

exemplos: 
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a) Você primeiro arruma as malas... você já está na rua... a mala já está 
arrumada.   (D2 ssA 98) 
b) Fecha os olhos e concentra-se: por que os vizinhos vivem dizendo 
tantas coisas sobre sua família? 
c) Pôs-se a citar de memória as dívidas de cada um de nós, calou-se por 
um momento, e acabou de fumar seu charuto (CASTILHO, 2010: 419). 
 

 

Para o autor, em fecha e concentra-se temos uma ação pontual, finalizada, e 

as fases de seu desenvolvimento não importam, esse seria o aspecto perfectivo, 

representado normalmente por verbos de classe acional télica ou global. Em calou-

se + por um momento temos o aspecto imperfectivo, assim como em arruma, vivem 

dizendo e pôs-se a citar, expressos por verbos de classe acional atélica, em que o 

desfecho é dispensado e o que importa é a duração da ação.  

Há diferentes fases do imperfectivo: uma fase inicial, que ele denomina de 

imperfectivo inceptivo, como em pôs-se a citar, uma fase medial, o imperfectivo 

cursivo, que expressa o desenvolvimento da ação como em arruma, vivem dizendo 

e calou-se por um momento, e a fase final, o imperfectivo terminativo, como em 

acaba de fumar. O perfectivo e o imperfectivo são considerados a face qualitativa do 

aspecto.  

O autor ainda reconhece que há também uma face quantitativa, visto que 

existem ações que ocorrem uma única vez e outras que se repetem. Por isso, ele 

considera que há ocorrências singulares (= semelfactivo) e ocorrências múltiplas, 

habituais e reiteradas (= iterativo). 

 Uma observação interessante é feita pelo autor quando os aspectos nessas 

sentenças são confrontados. O exemplo a mala já está arrumada é retomado para 

explicar um estado presente que é resultado de uma ação passada, pois a sentença 

nos faz pressupor que alguém efetuou o ato de arrumar a mala, mas apenas o 

resultado é expresso gramaticalmente no presente do indicativo. Segundo Castilho, 

esse valor semântico é captado pelo aspecto resultativo, um subtipo do perfectivo, já 

que a ação é concluída, pontual. A proposta do autor é resumida em um quadro das 

tipologias do aspecto: 
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Tabela 3.2: Tipologias do Aspecto por Ataliba de Castilho (2010: 420). 

FACE QUALITATIVA DO ASPECTO FACE QUANTITATIVA DO ASPECTO 

IMPERFECTIVO PERFECTIVO SEMELFACTIVO 

Inceptivo Pontual  

Cursivo Resultativo ITERATIVO 

Terminativo  Imperfectivo/Perfectivo 

 

Na parte reservada ao Tempo, Castilho explica que ao descrever o tempo 

verbal é quase impossível não considerar diretamente o aspecto. Ele apresenta 

alguns exemplos na morfologia, como os tempos pretérito perfeito e futuro perfeito 

que remetem ao aspecto perfectivo, já que expressam o estado de coisas 

completadas no passado e no futuro, respectivamente. O pretérito imperfeito que 

representa a duração dos acontecimentos no passado e que remete ao aspecto 

imperfectivo.  

Antes de descrever os tempos do presente, passado e futuro, o autor discorre 

sobre as formas temporais e seus usos. Para ele, não fazemos uso dessas formas 

somente para situar os fatos em um tempo real, mensurável pelo relógio, delimitado 

pelo tempo simultâneo, anterior ou posterior ao ato da fala. Ao nos deslocarmos pela 

linha do tempo, podemos criar outros usos a partir de nossas necessidades 

expressivas. 

Castilho apresenta três situações de uso: 

 

1) Quando o falante descreve um estado de coisas coincidente com o 
tempo cronológico, temos os uso do tempo real. 
2) Quando o falante se desloca pra um espaço-tempo imaginário, que não 
coincide com seu tempo real, temos o uso do tempo fictício. Ele lançará 
mão dos “usos metafóricos das formas verbais”, arrastando consigo sua 
simultaneidade, anterioridade e posterioridade. (...) 
3) Finalmente, quando o falante se desloca para o domínio do vago, do 
impreciso, igualmente não coincidente com o tempo real, ele estará fazendo 
um uso atemporal das formas verbais (CASTILHO, 2010: 432). 

 

  
Os tempos do passado são divididos em (2010: 434):  

 

a) Pretérito perfeito simples, com as seguintes subdivisões: Pretérito perfeito 

real (que pode ser pontual, durativo e iterativo); Pretérito metafórico, pelo imperfeito, 
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mais-que-perfeito, futuro do presente, futuro do presente composto e pretérito 

perfeito do subjuntivo; Pretérito perfeito atemporal.  

 

b) Pretérito imperfeito, com as seguintes subdivisões: Pretérito imperfeito real, 

indicando anterioridade não pontual, dividido em Estados de coisas durativo e 

Estado de Coisas iterativo; Pretérito imperfeito metafórico, pelo presente, em casos 

de atenuação e polidez, pelo pretérito perfeito, pelo imperfeito do subjuntivo e pelo 

futuro do pretérito nos discursos indireto e indireto livre; Pretérito imperfeito 

atemporal.  

 

c) Pretérito mais-que-perfeito simples e composto, com as seguintes 

subdivisões: Pretérito mais-que-perfeito real, indicando anterioridade remota em 

relação a outra ação anterior; Pretérito mais-que-perfeito metafórico, pelo imperfeito 

do subjuntivo e pelo futuro do pretérito, pelo pretérito perfeito, nos casos de 

atenuação ou polidez, em expressões optativas cristalizadas. 

 

d) Pretérito perfeito composto, com as seguintes subdivisões: Pretérito perfeito 

real, indicando anterioridade que se estende até o presente, dividido em pretérito 

perfeito durativo e iterativo; Pretérito perfeito metafórico, pelo pretérito perfeito 

simples e pelo mais-que-perfeito do indicativo.  

Com relação ao tempo presente, tema do nosso estudo, o autor o define de 

três modos:  

 

Presente real, que coincide com o momento da fala e é subdividido em 

Presente estreito, ou perfectivo, que expressa ações pontuais; Presente largo, ou 

imperfectivo, utilizado nas situações de maior duração; e o Presente de hábito, ou 

iterativo, relacionado com ações que se repetem.  

O segundo tipo é o Presente Metafórico dos usos fictícios, há trocas do 

presente pelo passado, pelo futuro do presente, pelo futuro do pretérito, pelo futuro 

do subjuntivo/indicativo e pelo imperfeito do subjuntivo, mas nenhum desses tempos 

descritos evidencia o uso do presente do indicativo com valor de passado recente.  

O último tipo é o Presente atemporal, o presente dos ditados, das verdades 

eternas, de predisposição e dos marcadores discursivos.  
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O funcionalismo linguístico entende que todo item ou construção linguística 

exerce uma função dentro do discurso. Assim o sistema gramatical de uma língua 

deve atender às necessidades comunicativas do discurso. 

Para esclarecer melhor a visão funcionalista da língua, é interessante a 

comparação de Neves (2004) sobre as duas grandes correntes do pensamento 

linguístico: funcionalismo e formalismo. A autora apresenta um histórico distinguindo 

as duas tradições e suas principais escolas e representantes. Para tanto, cita a 

análise de Dik das duas correntes, em que o autor mostra as principais diferenças 

dos paradigmas formal e funcional, a partir de questionamentos sobre a língua, 

conforme ilustra a tabela a seguir (2004: 46-47): 

 

Tabela 4.1: Análise de Dik sobre as duas correntes do pensamento linguístico: formalismo e 
funcionalismo. 

 

  
PARADIGMA FORMAL 

 

 
PARADIGMA FUNCIONAL 

 
Como definir a língua 
 

Conjunto de orações. Instrumento de interação social. 

 
Principal função da 
língua 
 

Expressão dos pensamentos. Comunicação. 

 
Correlato psicológico 
 

Competência: capacidade de 
produzir, interpretar e julgar 
orações. 

Competência comunicativa: 
habilidade de interagir 
socialmente com a língua. 

 
O sistema e seu uso 

O estudo da competência tem 
prioridade sobre o da atuação. 

O estudo do sistema deve 
fazer-se dentro do quadro do 
uso. 

 
Língua e 
contexto/situação 

As orações da língua devem 
descrever-se 
independentemente do 
contexto/situação. 

A descrição das expressões 
deve fornecer dados para a 
descrição de seu funcionamento 
num dado contexto. 

 
Aquisição da linguagem 

Faz-se com uso de 
propriedades inatas, com base 
em um input restrito e não-
estruturado de dados. 

Faz-se com a ajuda de um input 
extenso e estruturado de dados 
apresentados no contexto 
natural. 
 

 
Universais linguísticos 

Propriedades inatas do 
organismo humano. 

Explicados em função de 
restrições comunicativas; 
biológicas ou psicológicas; 
contextuais. 
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Relação entre a sintaxe, 
a semântica e a 
pragmática 

A sintaxe é autônoma em 
relação à semântica; as duas 
são autônomas em relação á 
pragmática; as prioridades vão 
da sintaxe à pragmática, via 
semântica. 

A pragmática é o quadro dentro 
do qual a semântica e a sintaxe 
devem ser estudadas; as 
prioridades vão da pragmática à 
sintaxe, via semântica. 

 
Fonte: S. Dik, 1978: 5, retomado e explicitado em 1989ª: 2-7. Adaptação de M. H. M. Neves 
(1994c). 
 
 

A comparação de Halliday apontada por Neves (2004: 48) sobre as gramáticas 

formal e funcional reforça as distinções das duas abordagens que estão descritas no 

terceiro capítulo deste trabalho sobre o conceito de tempo verbal. 

 

Tabela 4.2: Comparação das gramáticas formal e funcional por Halliday. 

 

 
GRAMÁTICA FORMAL 

 

 
GRAMÁTICA FUNCIONAL 

Orientação primariamente sintagmática. 
 

Orientação primariamente paradigmática 

Interpretação da língua como um conjunto 
de estruturas entre as quais podem ser 
estabelecidas relações regulares. 
 

Interpretação da língua como uma rede 
de relações: as estruturas como 
interpretação das relações. 

Ênfase nos traços universais da língua 
(sintaxe como base: organização em torno 
da frase). 

Ênfase nas variações entre as línguas 
diferentes (semântica como base: 
organização em torno do texto ou 
discurso). 
 

 
Fonte: M. A. K. Halliday, 1985: Introduction. Adaptação de M. H. M. Neves (1994c). 

 

No que diz respeito ao funcionalismo, de acordo com Givón (1991, apud 

Abraçado, 2003), os dois princípios mais importantes da abordagem funcionalista 

são o princípio da iconicidade e o princípio da marcação.  

O primeiro princípio está relacionado a uma conexão não-arbitrária e à 

correlação de um-para-um entre forma e função. O autor explica que a iconicidade 

do código linguístico está sujeita a pressões diacrônicas tanto na forma 

(código/estrutura) quanto na função (mensagem), esses dois tipos de pressão 

provocam ambiguidades: em relação ao código, há correlação entre uma forma e 

várias funções (subcodificação); em relação à mensagem, há correlação entre várias 
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formas e uma função (supercodificação). 

No que se refere à nossa pesquisa, verifica-se uma forma, o presente do 

indicativo, sendo empregada com função diferente, o que estamos denominando de 

passado recente, provavelmente resultante de estratégia discursiva, visando 

aproximar o acontecimento do momento de leitura da notícia, ou seja, observamos 

um caso de subcodificação: uma forma para duas funções. 

De acordo com o autor, há evidências de que os falantes desenvolvem 

intuições independentes sobre estrutura e função que são acionadas no 

comportamento linguístico. Por outro lado, Givón defende a rejeição à posição 

formalista extrema, que estabelece total independência da estrutura, e à posição 

funcionalista extrema, segundo a qual a estrutura é considerada totalmente 

irrelevante. Segundo ele, é preciso ter uma visão mais realista a respeito do papel da 

estrutura na linguagem humana.  

Abraçado (2003: 25) apresenta os princípios icônicos relacionados ao princípio 

da iconicidade: (I) princípio da quantidade, (II) princípio da adjacência e (III) princípio 

da ordenação linear.  

O primeiro princípio estabelece que: a) uma maior fatia de informação receberá 

uma fatia maior de codificação; b) a informação menos previsível receberá mais 

material de codificação; c) a informação mais importante receberá mais material de 

codificação.  

O segundo princípio está relacionado aos conceitos mais integrados no plano 

cognitivo que se manifestam no nível da codificação linguística com maior integração 

morfossintática. O terceiro princípio considera que o grau de importância dado aos 

conteúdos de um texto pelo falante, em uma situação específica de interação, é 

determinante na ordenação das formas em uma oração e na organização do texto.  

Em nosso trabalho, percebemos que as manchetes são organizadas de 

maneira que sugere ser o sujeito o constituinte de maior relevância, por isso, em 

muitos casos, ele aparece em primeiro lugar na sentença. 

Givón (1990, 1993, apud Abraçado, 2003: 27) explica que a informação mais 

importante e imprevisível é naturalmente colocada em primeiro lugar na cadeia 

linguística, já que o elemento que inicia o fluxo discursivo é o que controla mais 

atenção e é melhor memorizado. Acreditamos que a ênfase dada ao sujeito nas 

manchetes se explica pela importância desse participante como ponto de partida 

para a realização dos acontecimentos, visto que, em sua maioria, ele possui 
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características de agente, ou seja, sendo, portanto, essencial ao fluxo discursivo.  

O princípio da marcação é considerado por Givón (1991: 106, apud Abraçado, 

2003:27) como metaicônico, e prevê que as categorias cognitivamente marcadas 

tendem a ser também estruturalmente marcadas. Os critérios para a marcação são 

descritos abaixo:  

a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa 
(ou maior) do que a não-marcada;  
b) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos 
frequente do que a não-marcada;  
c) complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente 
mais complexa, em termos de demandar maior atenção, mais esforço 
mental e tempo de processamento em relação à não-marcada (GIVÓN, 
1990: 947-948, apud ABRAÇADO, 2003: 27). 

 

Em nosso estudo não consideramos a aplicação do princípio da marcação 

porque as manchetes selecionadas, por sua própria natureza e função, não 

apresentam estruturas marcadas ou complexas.  

De acordo com Givón (1984: 40, apud Neves, 2004: 24), a gramática é 

estruturada a partir de subsistemas que são mais proximamente relacionados entre 

si do que outros, e a sintaxe é percebida como a codificação de dois domínios 

funcionais distintos: a semântica (proposicional) e a pragmática (discursiva). Ainda 

segundo ele, não há sentença que contenha apenas informação semântica, uma vez 

que, para que se estabeleça a comunicação é necessária também a função 

pragmática.  

A transitividade é vista como um metafenômeno responsável pela codificação 

sintático-estrutural das funções de caso semântico e pragmático, desta forma é 

preciso observar a estrutura hierárquica das proposições do discurso e considerar 

não só a sua estrutura, mas também as regras textuais a que estão submetidas. 

Givón afirma ainda que a codificação sintático-estrutural da língua reflete um sistema 

de topicidade, resultado dos processos de transitividade. Sendo assim, sujeito e 

objeto pertencem ao sistema de marcação de caso e de continuidade de tópico: o 

sujeito codifica o tópico discursivo de maior relevância, mais frequente; e o objeto 

direto codifica o segundo tópico.  

Uma consideração importante no funcionalismo é o papel do componente 

discursivo na gramática. Neves (2004) cita os trabalhos de Du Bois (1980) sobre a 

relação dos itens de referencialidade com a construção das personagens na 

narrativa; o estudo de Mathiessen e Thompson (1988) a respeito da ligação da 

articulação das orações com a organização discursiva; e o estudo de Hopper e 
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Thompson sobre a influência dos fatores discursivos no mecanismo da 

transitividade. Este último estudo diz respeito ao caráter escalar dessa propriedade 

ligado a fatores sintáticos e semânticos. A transitividade é então relacionada à 

formação de planos no discurso (grounding): o primeiro plano (foreground) que se 

constitui da narrativa dos eventos, e o plano de fundo (background) que se constitui 

dos comentários da narrativa básica.  

Os autores explicam que a transitividade da sentença é determinada num 

continuum de escalaridade condicionada por um conjunto de dez fatores sintáticos e 

semânticos, sendo contudo, essa visão é incompleta, pois a transitividade também 

se resolve no texto, em que a sua gradualidade está relacionada às necessidades 

de expressão dos usuários. Relevo discursivo e grau de transitividade estão 

correlacionados e, segundo os princípios de iconicidade, as estruturas de maior 

relevância comunicativa são representadas por sentenças de mais alta 

transitividade; e o plano de fundo, o suporte da narrativa principal, é representado 

por sentenças de transitividade mais baixa. 

Nas manchetes de capa analisadas, notamos a presença de sentenças mais 

transitivas e mais salientes: 

 

(25) Grupo de Abu Dhabi compra parte de empresas de Eike (JB, 26/03/2012). 

(26) Após tiroteio, polícia apreende fuzil na Rocinha (O Dia, 06/04/2012). 

(27) MP denuncia Thor pela morte de ciclista e pede suspensão da carteira de 

motorista (O Extra, 16/05/12). 

(28) PM detém 13 pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Niterói e 

Maricá (O Globo, 08/03/12). 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA TRANSITIVIDADE VERBAL 

 

4.1.1 A transitividade sob a ótica tradicional 

 

O conceito de transitividade nas gramáticas tradicionais segue uma análise 

formal e considera, em grande parte, a presença ou ausência de complementos na 

classificação dos verbos em intransitivos ou transitivos direto e indireto. 

Cunha e Cintra (2001: 135-137) definem o predicado verbal como aquele que 
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possui em seu núcleo um verbo significativo, que traz uma ideia nova a respeito do 

sujeito, podendo se dividir em intransitivos e transitivos. 

De acordo com os autores, os verbos intransitivos são aqueles em que a ação 

não vai além do verbo, Ex: “Sobe a névoa... A sombra desce... (PC, 281)”, ou seja, 

não há necessidade de complemento, já que a ação está integralmente contida nos 

verbos. 

Os verbos transitivos são aqueles que exigem termos que complementem o 

seu significado, já que o processo verbal se transmite a outros elementos. Os 

autores os classificam em: 

a) transitivos diretos, quando a ação é transmitida diretamente, sem o auxílio 

de preposição a outros elementos (2001: 136), Ex: “Ela invejava os homens. (OM, 

207)”, e o termo que integra o sentido é chamado de objeto direto;  

b) transitivos indiretos, quando a ação transita para outros elementos 

indiretamente, por meio da preposição, e o termo que completa o seu sentido é 

denominado objeto indireto, Ex: “Da janela da cozinha, as mulheres assistiam à 

cena. (R. Queirós, TR, 15.)”;  

c) verbos simultaneamente transitivos diretos e indiretos, quando a ação 

transita para outros elementos direta e indiretamente ao mesmo tempo, os verbos 

exigem os objetos direto e indireto como complementos de sentido, Ex: “Apenas lhe 

aconselho prudência. (C. de Oliveira, CD, 94.)”. 

Os autores admitem uma possível variabilidade da predicação verbal e expõem 

uma lista de exemplos que demonstram as diferentes situações em que verbos 

intransitivos podem ser acompanhados por complementos. Segundo eles, a análise 

da transitividade deve ser feita com base no contexto, e não de forma isolada. 

Contudo essa explicação acaba por causar certa confusão na classificação da 

transitividade do verbo, já que não estabelece critérios para a sua identificação e 

deixa para o contexto a tarefa de elucidar as dúvidas que a atual nomenclatura não 

dá conta. O fato de apresentar casos que fogem ao convencional já é um indício de 

uma incoerência nesse tipo de análise tradicional. 

Na gramática de Rocha Lima (1974), na parte sobre o Verbo e seus 

complementos, o autor explica que o verbo é a palavra regente por excelência e que 

é necessário verificar a natureza dos complementos por ele exigidos. Para ele, “o 

complemento forma com o verbo uma expressão semântica, de tal sorte que a sua 

supressão torna o predicado incompreensível, por omisso ou incompleto” (1974: 
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307). A classificação dos verbos é feita com base na função do tipo de complemento 

exigido para formar uma expressão semântica: 

 

a) Intransitivos, que encerrando em si a noção predicativa, dispensam 
quaisquer complementos; 
b) Transitivos diretos, que exigem a presença de um objeto direto; 
c) transitivos indiretos, que pedem a presença de um objeto indireto; 
d) Transitivos relativos, que apresentam um complemento preposicional, 
chamado relativo; 
e) Transitivos circunstanciais, que requerem um complemento preposicional 
ou não, chamado circunstancial; 
f) Bitransitivos, que têm concomitantemente um objeto direto e um indireto, 
ou um objeto direto e um complemento relativo (Rocha Lima, 1974: 307). 
 

Rocha Lima segue apresentando outro tipo de complemento denominado 

anexo predicativo, que ocorre em predicados mistos ou verbo-nominais e pode fazer 

referência ao sujeito ou ao objeto: “O guerreiro voltou ferido (ferido – anexo 

predicativo que se refere ao sujeito o guerreiro)”. “O sofrimento torna os homens 

humanos (humanos – anexo predicativo do objeto direto os homens)” (1974: 308).  

O autor apresenta uma lista de verbos que possuem o anexo predicativo e os 

classifica em: 

a) os verbos crer, julgar, saber, considerar, imaginar, reputar, etc., que 
exprimem opinião, modo de ver: Não o julgava tão sábio;  
b) os verbos chamar, apelidar cognominar, alcunhar, denominar e outros de 
significação semelhante: D. Isabel foi cognominada a Redentora; 
c) os verbos fazer, tornar, constituir, instituir, eleger, criar, nomear, 
proclamar, e outros, que denotam a efetivação em alguém, ou alguma coisa, 
de uma certa situação: O sofrimento torna os homens mais humanos 
(ROCHA LIMA, 1974: 308). 

 
Este último exemplo, O sofrimento torna os homens mais humanos, é retomado 

para explicar outro tipo de verbo, os transobjetivos. A sua compreensão vai além do 

objeto direto, visto que nessa frase o anexo predicativo humanos, além de funcionar 

como definidor de objeto direto, também é exigido pelo sentido da expressão 

semântica verbo + objeto direto.  

Para finalizar a classificação geral dos verbos de acordo com a predicação, o 

autor explica os predicados nominais, em que não há complemento, uma vez que a 

função predicativa não é exercida pelo verbo, e sim pelo próprio nome como em: “O 

livro é excelente”. Nesse caso, o verbo apenas relaciona o predicado com o sujeito e 

exprime os aspectos (1974: 309): “Pedro é doente (aspecto permanente); Pedro está 

doente (aspecto transitório), etc”, denominados de verbos de ligação. 

Para Rocha Lima, verbos intransitivos podem empregar-se transitivamente, e 
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vice-versa, a depender do sentido especial da frase.  

4.1.2. A transitividade sob a ótica descritiva 

 

Em geral, as gramáticas descritivas, essencialmente interessadas na descrição 

do fenômeno, promovem análises diferentes da tradicional.  

Perini (2009: 162), ao definir a transitividade verbal, critica mais uma vez a 

classificação tradicional afirmando que esta repousa sobre um equívoco. O autor 

apresenta primeiramente a noção tradicional de verbo como transitivo em oposição a 

intransitivo, o primeiro é transitivo porque exige a presença de um objeto direto em 

sua oração, e o segundo quando recusa a presença de um objeto direto.  

O equívoco está justamente nessa definição de um sistema que não considera 

situações em que os verbos possam ter objeto direto ou não. Alguns exemplos 

confirmam a sua observação, como no caso do verbo comer como transitivo em 

“Meu gato já comeu todo o mingau”, o autor apresenta outras situações em que o 

mesmo verbo aparece como intransitivo: “Meu gato já comeu”, esse verbo então 

poderia aceitar ou não o objeto direto.  

A crítica do autor mostra que a classificação de alguns autores sugere que a 

transitividade não seria uma propriedade dos verbos, mas dos próprios contextos ou 

dos verbos em determinados contextos, como vimos na definição de Cunha e Cintra. 

Para Perini, há com isso um “esvaziamento da noção de transitividade”, já que as 

categorias de transitivo e intransitivo não poderiam ser aplicadas ao verbo fora de 

contexto, em estado de dicionário.  

No caso do verbo comer, ele seria transitivo quando estivesse acompanhado 

de objeto direto, e intransitivo quando ocorresse sem o objeto direto. Nas palavras 

do autor, isso viola a definição tradicional, já que segundo ela um verbo é transitivo 

não quando ocorre com objeto direto, mas sempre que exige a sua presença. Perini 

distingue dois tipos de informação sobre os itens léxicos: 

 
(a) em que contexto o item ocorre em uma frase dada (relação 
sintagmática); e (b) em que contextos o item pode ocorrer (relação 
paradigmática). A informação tipo (a) é particularizada e é fornecida pela 
análise da estrutura em questão (...) Já a informação tipo (b) é generalizada 
e é fornecida para o item em “estado de dicionário”, fora de contexto – muito 
embora só possa ser depreendida, evidentemente, a partir dos contextos 
(PERINI, 2009:163). 
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É fundamental considerar os dois tipos de informação na descrição da língua. 

Segundo o autor, renunciar a informação paradigmática [tipo b] seria desistir de 

expressar em termos gerais o comportamento gramatical das unidades linguísticas.  

Castilho (2010) discute a transitividade relacionada ao princípio de projeção, 

sendo o sentido desse termo entendido como “lance, arremesso”, e explicita a sua 

ocorrência em algumas situações linguísticas, a saber: 

 
1. Durante uma conversação, prevemos nosso momento de entrada numa 
conversação e lançamos nosso turno à roda. Sacks / Schegloff / Jefferson 
(1974/2003) mostraram que ao longo de uma conversa projetamos sempre 
o próximo movimento verbal do interlocutor, tentando adivinhar que rumo ele 
vai imprimir à interação, ao mesmo tempo em que nos preparamos para 
entrar no papo, produzindo comentários rápidos ou até mesmo planejando 
tomar o turno (...) 
2. Para construir as sentenças de que são feitos os turnos, usamos certas 
expressões que arremessam/selecionam outras expressões, denominadas 
argumentos sentenciais, às quais são atribuídos casos e papéis temáticos, 
dispondo-as no enunciado segundo determinada ordem e estabelecendo 
entre elas regras de concordância. Agora, o princípio de projeção mostra 
sua eficiência no domínio da gramática. 
3. Para construir os sentidos, que são emparelhados com os turnos e as 
sentenças, movimentamos traços semânticos pelo enunciado, via 
predicação, metonímia e metáfora (...) (CASTILHO, 2010: 259-260). 

 

Seguindo a explicação do autor, a propriedade da transitividade de classes 

predicadoras (verbos, adjetivos, advérbios e preposições) é a de 

exigir/demandar/articular/selecionar/subcategorizar determinados termos/actantes/ 

argumentos para completar o seu sentido. 

Da mesma forma que Perini, Castilho (2010) apresenta a visão da Gramática 

Tradicional acerca da transitividade para relacionar com a sua proposta de 

terminologia:  

(i) são transitivas as sentenças que podem passar (transire) de ativas a 
passivas - e a transitividade é então vista como uma propriedade de 
transformação ou de comutação; (ii) verbo transitivo é aquele que passa sua 
ação ao complemento - e a transitividade limitava-se aos verbos de ação, 
deixando de fora verbos tais como temer e perceber, entre outros, o que 
ficou mal; (iii) verbo intransitivo é aquele que não pode "exercer uma 
predicação completa", isto é, não pode por si só "expressar o que se desejar 
dizer do sujeito” (CAMPOS, 1999: 1523, apud CASTILHO, 2010: 262). 

 

Castilho discute a denominação escolhida pela nomenclatura tradicional, 

transitiuus (vem de transire) que significa "atravessar, passar, ir além" para a noção 

de transitividade como um reconhecimento das manifestações da categoria de 

movimento, sendo a sentença um lugar de passagem, em que a ação "passa" do 

agente para o paciente. 
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Logo em seguida, o autor apresenta outra teoria, a da Gramática de Valências 

que separa as palavras relacionais (que incluem no seu significado uma estrutura de 

relação) das palavras não relacionais. Um exemplo esclarece a definição, uma 

palavra como vinda relaciona-se ao fato de que alguém vem de algum lugar, e exige 

naturalmente dois termos (argumentos ou actantes) com os quais estabelece 

relação. Essa gramática ampliou o campo da transitividade incluindo o argumento 

externo, o sujeito.  

A última teoria apresentada é a da Gramática Gerativa, em que uma dada 

expressão pode selecionar outras expressões e organizar uma estrutura sintática 

(Riemsdijk / Williams, 1986/1991). O termo argumento nessa concepção designa os 

constituintes sentenciais que dependem de um predicador, classificados em 

argumento externo (gerado fora do sintagma verbal) ou sujeito, e os argumentos 

internos (gerado dentro do sintagma verbal), ou complementos.  

Castilho finaliza a discussão defendendo que a transitividade gramatical é uma 

propriedade da sentença, e não do verbo que a constrói. Para ele, não há verbos 

exclusivamente transitivos ou intransitivos, é o uso na sentença que esclarece a 

decisão do falante. Essa observação vai ao encontro do que Perini afirma a respeito 

da importância da função dos contextos na identificação da transitividade, não como 

único fator a ser considerado, mas como elemento que complementa a análise dos 

verbos e sua constituição, e mais uma vez evidencia a incoerência da classificação 

tradicional.  

O autor apresenta uma tabela que compara as diferentes terminologias para o 

conceito da transitividade: 

Tabela 4.3: Quadro comparativo das terminologias sobre Transitividade.  
Gramática Tradicional Nova Nomenclatura 

Gramatical Brasileira 

Esta Gramática 

Verbo intransitivo de ligação Predicado nominal Verbo monoargumental 

Outros verbos intransitivos Predicado verbal Verbo monoargumental 

Verbo transitivo direto Verbo biargumental 

Verbo transitivo indireto 

Verbo bitransitivo Verbo triargumental 

Verbo transobjetivo Predicado verbo-nominal Sentença 

plena+minissentença 

Fonte: CASTILHO (2010: 263). 
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4.2. A TRANSITIVIDADE E OS PLANOS DISCURSIVOS DE HOPPER E 
THOMPSON (1980) 

 

De acordo com a teoria funcionalista, a transitividade é propriedade observada 

a partir da interação verbal. Os autores Hopper e Thompson (1980, apud Pezzati, 

2004: 189) relacionam o relevo discursivo ao grau de transitividade da sentença. 

Para eles, ao construir suas sentenças, o usuário considera os seus objetivos 

comunicativos. Naturalmente, algumas informações são mais relevantes do que 

outras, o que leva o usuário a organizar o seu discurso de modo a privilegiar 

determinadas estruturas.  

Os autores denominam essa parte mais relevante do discurso de figura 

(foreground), e a parte de sustentação, que serve para ampliar ou comentar o fato, é 

chamada de fundo (background). Para Hopper e Thompson, as distinções de figura-

fundo levam em conta uma série de traços que são utilizados para definir o grau de 

transitividade de uma sentença.  

A diferença entre as gramáticas tradicionais e a visão funcionalista é que, neste 

caso, os traços componentes da transitividade são discretos, cada qual focalizando 

aspectos em partes diferentes da sentença, enquanto que na visão tradicional a 

transitividade é percebida como uma propriedade exclusiva do verbo.  

Abaixo estão os dez parâmetros de transitividade propostos pelos autores: 

 

Tabela 4.4: Quadro dos parâmetros sintático-semânticos de Hopper e Thompson. 
 

COMPONENTES 

 

ALTA TRANSITIVIDADE 

 

BAIXA TRANSITIVIDADE 

Participantes 2 ou mais (Agente e Objeto) Um 

Cinese Ação Não-ação (estado) 

Aspecto Télico Atélico 

Punctualidade Pontual Não-pontual 

Volitividade Proposital Não-proposital 

Polaridade Afirmativa Negativa 

Modalidade Realis Irrealis 

Agentividade Mais agente Menos agente 

Afetamento do Objeto Objeto totalmente afetado Objeto parcialmente afetado 

Individualização do Objeto Objeto muito individualizado Objeto não-individualizado 

Fonte: SILVA, 2006. 
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De acordo com os autores, cada um dos parâmetros é fundamental para a 

classificação da transitividade das sentenças, que está relacionada à efetividade da 

ação, ou seja, a forma como a ação é transferida de um agente para o paciente. 

Segue uma breve explicação dos traços: 

 

Participantes: o número de participantes na sentença. É necessário pelo 

menos dois participantes para a transferência de uma ação.  

 

Cinese: ação transferida de um participante para outro, dinamicidade, 

movimento. 

 

Aspecto: telicidade da ação do predicado, a ação é mais efetivamente 

transferida quando está completa (verbo perfectivo) do que quando ainda está em 

progresso (verbo imperfectivo).  

 

Punctualidade: relacionada à duração, ações sem fase de transição são mais 

efetivas.  

 

Volitividade (Controle): intencionalidade do sujeito, quando o agente tem a 

intenção definida de praticar a ação. 

 

Polaridade: sentenças afirmativas ou negativas. 

 

Modalidade: refere-se ao modo realis (modo indicativo) e irrealis (modo 

subjuntivo). 

 

Agentividade: um participante mais ativo pode transferir uma ação mais 

efetivamente do que um participante menos ativo. 

 

Afetamento do objeto: a ação é transferida em um grau maior se o objeto é 

totalmente afetado. 

 

Individualização do objeto: a ação é mais efetivamente transferida a um 

paciente mais individuado, a um argumento mais referencial e definido, conforme 
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explica a tabela a seguir: 

Tabela 4.5: Características de definição da individuação do objeto. 

 

 
Individualizado 

 
Não-individualizado 

Próprio Comum 

Humano, animado Inanimado 

Concreto Abstrato 

Singular Plural 

Contável Incontável 

Determinado, específico Não-determinado 

               Fonte: SILVA, 2006. 

 

O interessante nesse tipo de análise é que a presença ou ausência de cada um 

desses componentes nas orações é considerada apenas um traço constitutivo de 

sua transitividade. Como os parâmetros são analisados separadamente, a presença, 

por exemplo, de um objeto direto ou indireto torna-se apenas uma propriedade que 

podemos levar em conta para classificar uma sentença como mais ou menos 

transitiva, além de outros traços como os referentes a agentividade, cinese, aspecto.  

Furtado da Cunha et al. (2003) apresentam alguns exemplos que ilustram a 

diferença de abordagem da gramática tradicional para a proposição de Hopper e 

Thompson: a) Batman derrubou o pinguim com um soco; b) A Mulher Gato não 

gostava do Batman; c) Esse rio tem uma forte correnteza e d) Então o pinguim 

chegou na festa.  

A explicação dos autores contrasta as duas visões, mostrando que, segundo a 

classificação tradicional, as três primeiras sentenças são consideradas como 

transitivas, pois têm como complemento do verbo um objeto. Mas, de acordo com a 

análise funcionalista, a primeira sentença é a que apresenta o maior grau de 

transitividade por ser marcada positivamente pelos dez traços constituintes: dois 

participantes (Batman e Pinguim), verbo de ação (derrubou), aspecto perfectivo 

(verbo no pretérito perfectivo), verbo punctual, o sujeito é intencional, a oração 

afirmativa, modo indicativo, sujeito agente (alguém pratica a ação), afetamento do 

objeto e individuação do objeto, já que este está caracterizado.  

Os autores esclarecem que a última sentença ocupa a segunda posição na 

escala de transitividade, sendo considerada intransitiva para a gramática tradicional, 

com os seguintes traços: cinese; aspecto perfectivo; verbo punctual; sujeito 

intencional; polaridade afirmativa; modalidade realis e sujeito agente.  
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Todos esses parâmetros de transitividade estão diretamente relacionados ao 

relevo discursivo, uma vez que a escala de transitividade reflete o modo de 

organização do discurso pelo falante para atingir seus propósitos comunicativos.  

No caso das manchetes de jornais online, nota-se uma preocupação na 

organização da notícia para salientar o conteúdo mais relevante e, 

consequentemente, atrair a atenção do interlocutor.  

Ações mais pontuais, com um agente animado que pratica uma ação, de forma 

intencional, são mais atrativas ao leitor, e por essas caraterísticas ocupam um lugar 

privilegiado nas primeiras páginas dos sites.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 OS CORPORA: LINGUAGEM DO JORNALISMO ONLINE 

 

 

A linguagem do jornalismo possui características bem específicas e um modo 

de organização do discurso que pressupõe um contrato de comunicação midiática 

com o leitor. Charaudeau (2007: 129) explica bem essa questão do contrato entre 

autor e leitor que impõe certas restrições relacionadas à "dupla finalidade de 

credibilidade e captação". Segundo ele, "as restrições relativas à posição das 

instâncias de comunicação e à captura do acontecimento dão instruções e impõem 

um modo de organização do discurso e um ordenamento temático".  

O jornalista então está preso a essas restrições e deve considerá-las na 

elaboração de cada notícia, mas o autor esclarece que o sujeito informante pode 

jogar com os componentes da situação de comunicação e estabelecer uma maneira 

própria de apresentar as suas estratégias para prender a atenção do leitor. E 

também acrescenta que a notícia é construída dessa forma, e a informação é 

apresentada de acordo com certos modos discursivos. O jornalismo online possui 

suas próprias características, e a manchete expõe da forma mais direta e resumida a 

informação considerando o acontecimento em tempo real, por isso a linguagem 

adotada deve refletir a atualização constante da notícia.  

Em um capítulo sobre a construção da notícia, Charaudeau (2007) discute que 

um acontecimento só existe a partir do momento em que o nomeamos e o 

consideramos em um discurso, portanto, devemos levar em conta as manchetes, 

suas peculiaridades, o seu contexto de uso, o veículo que o transmite e as pressões 

estabelecidas nesse tipo de comunicação entre autor e leitor. 

Com relação ao tempo, o autor apresenta uma análise sobre a obsessão do 

presente e ausência de perspectiva na mídia, que precisa informar os 

acontecimentos numa “co-temporalidade enunciática”, ou seja, há uma tentativa de 

aproximar dois momentos opostos em uma cadeia temporal: “instante do surgimento 

do acontecimento > instante da produção midiática > instante da saída do produto 

midiático > instante do consumo da notícia (CHARAUDEAU, 2007: 133). No caso do 

jornalismo online, a informação é transmitida de forma imediata e essa aproximação 

é bem maior. O instante do surgimento da notícia e seu consumo pelo leitor devem 
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ser quase instantâneos, por isso a seleção das palavras, a organização do discurso 

e, como postulamos, a opção pelo uso do verbo no tempo presente do indicativo, 

conferem o caráter de novidade e atualidade.  

A noção de atualidade para Charaudeau é de suma importância no contrato 

midiático entre autor e leitor e guia as escolhas temáticas. Podemos perceber isso 

nas manchetes de primeira página. Os temas selecionados para o destaque em 

caixa alta são assuntos de influência e interesse gerais.  

Para Charaudeau, há duas características essenciais do discurso midiático: 

sua efemeridade e sua a-historicidade. A primeira está relacionada ao presente da 

atualidade como ponto de referência absoluto no discurso; a segunda ao seu caráter 

a-histórico por conta da dificuldade em dar conta do passado e projetar o futuro. A 

notícia é efêmera, já que é atualizada a todo o momento, e para se renovar deve 

trazer um elemento novo, algo inesperado. Desta forma, quando uma notícia é 

retomada porque tem uma continuidade no presente e uma duração maior, deve 

oferecer novas informações que a tornem novamente atual. 

Alguns critérios de importância na hierarquia dos acontecimentos são divididos 

pelo autor, são dois tipos: critérios externos e internos. O primeiro classifica os 

acontecimentos em três tipos: 

 

O acontecimento surge em sua factualidade, com um caráter inesperado, 
porque não podia ser previsto pelos sistemas de expectativa da vida social. 
É o acontecimento-acidente, o exemplo tipo sendo as chamadas catástrofes 
naturais (tremores de terra, tsunamis, inundações, furacões, etc.). 
 
O acontecimento é programado pela existência de um calendário que 
pontua a organização e o desenvolvimento da vida social. Trata-se, aqui, de 
um advento, isto é, da aparição de algo conhecido ou anunciado 
antecipadamente, logo, esperado, como as manifestações esportivas (...), 
culturais (...) e os rituais da vida política institucional (...) 
 
O acontecimento é suscitado porque é esperado e provocado por tal ou qual 
setor institucional – particularmente o setor do poder político – que faz 
pressão junto às mídias com fins estratégicos (CHARAUDEAU, 2007: 138). 

 

Já os critérios internos estão relacionados às escolhas feitas pelas instâncias 

midiáticas, que estão subordinadas à maneira como as mídias criam suas 

representações para prender a atenção e o interesse do leitor. Nota-se nas 

manchetes de primeira página a presença do primeiro tipo de acontecimento, aquele 

que surge de modo inesperado, e o último tipo que é suscitado por algum setor, já 

que os jornais online também sofrem manipulação das informações.   
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Na parte sobre os Modos de Organização do Discurso de Informação, 

Charaudeau descreve os três tipos de critérios que regem o acontecimento 

midiático: 

de atualidade, pois a informação midiática deve dar conta do que ocorre 
numa temporalidade co-extensiva à do sujeito-informador-informado 
(princípio de modificação); de expectativa, pois a informação midiática deve 
captar o interesse-atenção do sujeito alvo, logo deve jogar com seu sistema 
de expectativa, de previsão e de imprevisão (princípio de saliência); de 
socialidade, pois a informação midiática deve tratar daquilo que surge no 
espaço público, cujo compartilhamento e visibilidade devem ser 
assegurados (princípio de pregnância) (CHARAUDEAU, 2007: 150). 

 

Ainda sobre o universo midiático, o autor explica que esse é um universo 

construído e que não corresponde ao reflexo do que acontece no espaço público, 

uma vez que o acontecimento não é apresentado em estado bruto, mas sofre 

intervenções, como os critérios de seleção dos fatos e atores, a maneira de 

apresentar os acontecimentos e impor ao leitor uma visão de mundo articulada pelo 

veículo de comunicação.  

Francisco Alves Filho (2011) aborda a questão do tempo na notícia em seu livro 

sobre Gêneros Jornalísticos e expõe que a concepção do tempo recente faz parte da 

construção da notícia. Para ele, o surgimento da internet encurtou o tempo de 

validade das informações por conta de sua atualização minuto a minuto. O autor 

discute as consequências desse tipo de abordagem, como o desinteresse dos 

internautas pelos telejornais e jornais impressos que são considerados por muitos 

uma mídia ultrapassada.  

Outra questão é o condicionamento dos usuários a uma atualização constante 

da notícia, que, segundo ele, exige que o critério de relevância passe a ser 

relativizado, uma vez que o internauta deve se interessar por uma variedade de 

fatos, o que talvez crie uma dependência desse formato, e a dificuldade de filtrar o 

que é realmente importante.  

Marcuschi e Xavier (2010) organizaram um livro intitulado Hipertexto e Gêneros 

digitais que reúne diversos artigos e ensaios sobre as novas formas de linguagem 

desenvolvidas no ambiente multimídia, e as novas formas de construção do sentido. 

De acordo com Xavier, o conceito de hipertexto é o de "uma forma híbrida, dinâmica 

e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e 

acondiciona à sua superfície formas outras de textualidade" (MARCUSCHI; XAVIER, 

2010: 208).  
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Ainda segundo o autor, essa nova tecnologia da linguagem que está surgindo, 

e a apreensão de seu sentido, não se limitam às palavras, mas considera também 

os sons, imagens, gráficos e diagramas dispostos sobre a mesma superfície, 

formando um todo significativo. O jornal online oferece um universo de informação 

associado à imagem do fato, atualizações da notícia em tempo real, debates e 

fóruns de discussão sobre o assunto, a possibilidade de acessar notícias da 

semana, vídeos, ou seja, vários recursos disponíveis ao leitor que tornam a leitura 

mais interativa e moderna, exigindo do usuário o reconhecimento e a compreensão 

do texto de uma forma mais ampla, associado a outras formas de apropriação do 

conteúdo.  

 Marcuschi (2003) discute os gêneros textuais que surgem no contexto da 

tecnologia digital, e a importância da Internet que consegue reunir diversos recursos 

e formas de expressão como texto, som e imagem em um só meio. Segundo o autor, 

o discurso eletrônico revela um bom momento para se analisar como essas novas 

tecnologias estão influenciando a linguagem, e o papel da linguagem nessas 

tecnologias. Outra observação é a de que os novos meios eletrônicos não atingem 

diretamente a estrutura da língua, mas atingem o aspecto nuclear do uso nos textos, 

logo novas formas de textualizacão surgem e produzem novos sentidos.  

Galli (apud Marcuschi, 2010) aborda o tema da Linguagem da internet e define 

a rede como um meio que proporciona a interação entre locutor e receptor, já que 

nele qualquer elemento pode se tornar interativo. Ela cita o jornal como uma 

ferramenta que integra e condensa todos os recursos de todas as formas de 

comunicação, e ainda ressalta a diferença desse tipo de jornal para o jornalismo 

impresso, ou as revistas em papel, que está na dinamicidade e na interatividade, o 

hipertexto está em constante movimento. Esse é o grande diferencial do jornalismo 

online, o movimento de dobramento e desdobramento de um texto e/ou das 

informações.  

Braga (apud Marcuschi, 2010) aborda a interatividade do texto e os graus de 

liberdade do leitor, já que nesse tipo de modalidade de leitura, o leitor faz as suas 

escolhas e determina tanto a ordem de acesso aos segmentos disponíveis no 

hipertexto, quanto o eixo coesivo do texto, construindo o seu sentido global.  

O que notamos em todas as análises sobre a linguagem midiática é o poder da 

tecnologia que proporciona novas formas de produção e recepção de conteúdos 

diversos. A informação mediada pelo computador atrai o leitor por oferecer um 
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conteúdo diversificado, interativo, uma linguagem mais direta e acessível, e a 

possibilidade de estar sempre atualizado. 

 

5.2 SELEÇÃO E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 
Nosso corpus é composto de manchetes dos jornais online O Globo, Jornal do 

Brasil (JB), O Dia e O Extra, selecionadas da editoria de Capa. Essa editoria é 

constantemente atualizada, já que nela está sujeito o aparecimento de notícias de 

qualquer natureza, como os assuntos principais do dia, da economia, e o que 

acontece no Brasil e no mundo, que têm grande repercussão entre os leitores. 

A escolha desses jornais foi motivada pela sua tradição no mercado e pela 

expressiva quantidade de usuários, que procuram este tipo de recurso para se 

informar com mais rapidez e facilidade sobre as notícias de sua cidade e do mundo.  

Os jornais O Globo e Jornal do Brasil (JB) possuem características 

semelhantes como o público alvo (pessoas da classe média à alta), o uso de uma 

linguagem mais formal, a divisão dos assuntos em editorias e a disposição das 

informações na primeira página que destaca as principais manchetes de cada 

editoria separadamente, o que torna os dois sites mais organizados para a procura 

dos fatos relevantes do dia. 

Em contrapartida, os jornais O Dia (Grupo Terra) e O Extra (Organizações O 

Globo) são voltados para um público de menor poder aquisitivo (pessoas da classe 

baixa à média), a linguagem adotada é mais informal, descontraída e a organização 

da primeira página apresenta as principais notícias do dia espalhadas sem 

referência às editorias. 

Esses jornais apresentam uma versão impressa, com exceção do Jornal do 

Brasil que atualmente possui apenas a versão online. Os usuários que desejam ter 

acesso ao conteúdo da versão impressa no computador precisam assinar os jornais, 

já que a versão vendida nas bancas é diferente da online. 

O nosso interesse no jornalismo online está relacionado ao uso frequente do 

tempo presente do indicativo nas manchetes de primeira página, o que torna esses 

jornais online um terreno interessante e rico para nossa pesquisa, visto que há uma 

tentativa de aproximar o fato do leitor para criar a sensação de constante atualização 

da notícia, que se reflete na organização das sentenças, na seleção das 

informações mais relevantes e atrativas e na adoção dos verbos no presente com o 
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sentido de passado recente. 

O jornalismo online tem apresentado inovações interessantes na abordagem 

das notícias, é uma mídia que se transforma para surpreender um novo público 

exigente que procura se informar, mas também interagir com o conteúdo. Imagens, 

vídeos, debates, fóruns de discussão constituem um novo universo de interação 

multimídia que atrai muitos usuários dispostos a assinar esses jornais para obter 

informações a qualquer momento. 

O modo como os fatos são descritos e o predomínio do tempo verbal utilizado, 

o presente do indicativo, são o ponto central de nosso trabalho. A compreensão 

desse uso do passado recente e o seu padrão de comportamento norteiam a análise 

proposta a seguir.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

A investigação foi realizada por meio da análise de manchetes selecionadas 

dos jornais O Globo, Jornal do Brasil, O Dia e O Extra, em que serão considerados 

parâmetros relacionados a todos os componentes das sentenças que constituem as 

manchetes. 

 A partir da coleta de dados e observação do uso do tempo presente para 

noticiar fatos passados recentes, pesquisamos o universo em que aparecem, os 

argumentos que são recrutados pelo verbo: (sujeito e complemento) e a linguagem 

midiática adotada. A pesquisa bibliográfica em gramáticas e os princípios do 

funcionalismo norte-americano, sobretudo os relacionados à propriedade da 

transitividade, são a fundamentação para a descrição e explicação do fenômeno.  

Selecionamos as manchetes durante os cinco dias úteis da semana, entre o 

final de fevereiro e a primeira semana de julho, com duração de aproximadamente 

quatro meses, e observamos a adoção ou não do verbo no tempo presente, e, em 

caso afirmativo, se o sentido correspondia ao pesquisado para determinar, 

posteriormente, em que jornais a frequência dessa semântica do tempo é maior, e 

se o tipo de assunto é fator influente nessa escolha.  A editoria de Capa é a que mais 

adota o presente para fatos recentemente ocorridos, possivelmente por ser a notícia 

que chama mais atenção e que aparece em destaque no site como a mais 

importante do dia, por essa razão foi a editoria escolhida para a pesquisa. 
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Os dados coletados foram avaliados com base nos dez parâmetros sintático-

semânticos de Hopper e Thompson para a análise da transitividade. 

 

  Buscamos comprovar com a análise das manchetes as seguintes hipóteses: 

 

1) Em manchetes de 1ª página do jornal, o emprego do presente 

correspondendo ao passado recente se verifica com maior frequência. 

Relacionada a (1), a utilização do presente com o sentido de passado 

recente acontece em manchetes em que se observa a presença de sujeito 

agente e objeto afetado. As manchetes mais frequentes, portanto, 

correspondem a sentenças mais transitivas, mais salientes. 

2) O uso do presente nas manchetes de capa se deve à motivação de caráter 

discursivo, uma vez que confere à manchete um estatuto de novidade e 

instantaneidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS  

 

As manchetes coletadas e analisadas com base nos dez parâmetros sintático-

semânticos de Hopper e Thompson (1980) nos indicam que, em sua grande maioria, 

as orações possuem alta transitividade, já que são constituídas de vários traços 

considerados importantes na definição da transitividade.  

Para esses autores, há uma escala do grau de transitividade, ou seja, 

sentenças marcadas positivamente em relação a um número maior de traços são 

consideradas mais transitivas.  

No caso das nossas manchetes, podemos perceber que grande parte delas 

apresenta mais de um participante, os verbos expressam ações que são transferidas 

a outros participantes, o aspecto, no entanto, é atélico, visto que as ações não são 

vistas como completas, mas em progresso. Em contrapartida, as ações são mais 

pontuais sem fase de transição, o agente tem o propósito de praticar a ação, a 

polaridade é afirmativa e a modalidade realis, pois os assuntos costumam ser fatos 

que fazem parte de eventos reais, os sujeitos são mais agentivos, o objeto é quase 

sempre afetado pela ação, mas muito pouco individuado, uma particularidade dessa 

linguagem.  

A função das manchetes de primeira página, como sabemos, é a de despertar 

o interesse do leitor para o assunto mais discutido e importante naquele momento. 

As sentenças costumam ser mais curtas e quase sempre organizadas para causar 

um impacto imediato.  

 

6.1 Os Parâmetros da Transitividade nas manchetes online  

 

Para a compreensão da natureza das manchetes e suas peculiaridades, vamos 

analisar cada um dos parâmetros, começando pelo número de participantes, e tentar 

estabelecer relações entre os traços a partir de nossos resultados. 

Uma análise geral de nosso corpus revela que as manchetes apresentam um 

alto grau de transitividade, já que vários traços foram marcados como positivos na 

identificação dos elementos e suas funções no contexto. Para a análise em questão 

consideramos, em caso de manchetes compostas por mais de um verbo, o primeiro 

verbo, excetuando-se, é claro, os casos em que um dos verbos é auxiliar. A seguir, 
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apresentamos alguns exemplos de manchetes com mais de um verbo, estando em 

itálico aquele considerado em nossa análise: 

 

(29) Dilma convida o deputado Brizola Neto para assumir o Ministério do 

Trabalho (O Globo, 30/04/12). 

(30) Dilma prega integração e defende “parceria entre iguais” (Jornal do Brasil, 

14/04/12). 

(31) Bando rouba carro e troca tiros com PMs no Leblon (O Dia, 23/06/12). 

(32) Flu bate o Vasco por 3 a 1 e solta o grito de campeão da Taça Guanabara 

(O Extra, 26/02/12). 

6.1.1 Participantes 

 

A quantidade de participantes é um fator fundamental para que se efetue a 

transferência das ações. Segundo Hopper e Thompson (1980), ela só é possível se 

houver, pelo menos, dois elementos na cláusula: o sujeito e o objeto. 

No caso específico das manchetes do Jornal O Globo, percebemos uma 

predominância da presença de dois participantes (92% dos casos), com exceção de 

apenas quatro manchetes. Observemos amostras desses casos: 

 

(33) Dilma justifica nomeação de Crivella com necessidade de coalizão para 

governar (02/03/12). 

(34) Merkel rebate Dilma sobre ‘tsunami monetária’ com crítica ao 

protecionismo (05/03/12). 

(35) ANP anuncia vazamento da Petrobrás a 500 metros de derramamento da 

Chevron (09/04/12). 

(36) Bandidos param camburão na Linha Vermelha e libertam menores 

infratores (24/05/12). 

 

A seguir, seguem as quatro exceções em que há a presença de somente um 

participante.  

 

(37) Greve de ônibus chega à Baixada e ao Sul Fluminense e atinge 20 

municípios (30/03/12). 
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(38) Renan Calheiros convida e senador do PMDB aceita presidir CPI do 

Cachoeira (19/04/12). 

(39) Inquérito vaza antes de chegar à CPI do Cachoeira e STF manda PF 

investigar (27/04/12). 

(40) Loja de artigos de festas pega fogo e interdita o trânsito na Nossa Senhora 

de Copacabana (06/07/12). 

 

Nos outros jornais percebemos o aparecimento de mais manchetes com 

apenas um participante, mas ainda assim são poucos casos. 

No Jornal do Brasil, há cinco casos em um total de 43 manchetes, no Jornal O 

Dia aparecem oito casos em um total de 38 manchetes, e no Jornal O Extra são sete 

casos em um total de 35 manchetes. 

Abaixo apresentamos alguns exemplos dessas manchetes, seguidos de Tabela 

que apresenta os totais de ocorrência e os respectivos percentuais. 

 

(41) Bovespa recua e dólar tem forte alta em dia movimentado (JB, 12/03/12). 

(42) Demóstenes fica calado e parlamentares batem boca na CPI (JB, 

31/05/12). 

(43) Jovem atira em si após roubar táxi em Niterói (O Dia, 24/04/12). 

(44) Motociclista morre após tentar furar blitz da polícia (O Dia, 05/04/12). 

(45) Ivo Meirelles deixa delegacia e diz: ‘ainda sou presidente da Mangueira’ (O 

Extra, 29/03/12). 

(46) Ricardo Gomes vai a treino pela primeira vez após AVC (O Extra, 

29/06/12). 

           Tabela 6.1. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Participante. 

Participantes O Globo JB O Dia O Extra Total 

1 4/8% 5/11,6% 8/21,1% 7/28,6% 24 

2 46/92% 38 /88,4% 30/78,9% 28/71,4% 142 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

Essas manchetes apresentam decisões políticas, mudanças na economia, 

resultados do futebol, os acontecimentos mais importantes do momento. 

Acreditamos que a natureza dessas informações influencia e estrutura este tipo de 
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organização das manchetes, constituídas, em grande parte, por cláusulas com dois 

participantes, já que cada uma dessas decisões, mudanças, resultados e eventos 

são praticados por sujeitos que transferem essas ações para seus objetos. 

De acordo com a perspectiva funcionalista, a estrutura linguística é flexível e 

está sujeita às pressões das diferentes situações comunicativas e aos fatores 

pragmáticos. Cada elemento gramatical exerce uma função na oração que muda a 

cada contexto para se adaptar a novos usos e exigências, assim como a 

transitividade que também se modifica a cada novo contexto, e seus traços só 

podem ser definidos pela situação real de uso.  

6.1.2. Cinese 

 

Grande parte das manchetes expressa ações dinâmicas e/ou ação-processo 

transferidas de um sujeito com características de agente a objetos afetados. 

Podemos verificar o alto índice desse tipo de verbo em todos os jornais: O Globo, 

96%, JB, 93%, O Dia, 100% e O Extra, 100% dos casos. Nos dois jornais mais 

populares, encontramos verbos de ação e/ou ação-processo em todas as 

manchetes, possivelmente pela perspectiva mais direta de apresentar o evento ao 

leitor. Nessa ótica, a transitividade não se limita ao verbo, mas se relaciona com toda 

a sentença, é uma propriedade escalar, motivada por propósitos de natureza 

discursiva, e as construções da língua podem apresentar diferentes graus de 

transitividade. Como já mencionado, a transitividade só pode ser analisada no 

contexto, pois é a partir do uso e das intenções comunicativas que ela desempenha 

as suas funções na estrutura da sentença. 

No caso das manchetes online, nota-se um predomínio do uso de verbos 

cinéticos. Acreditamos que isso ocorra porque os verbos de ação e/ou ação-

processo estão relacionados a eventos mais transitivos, ou seja, mais salientes, que 

costumam ser manchetes. 

O emprego dos verbos de ação está relacionado com o número de 

participantes, visto que nessas manchetes há, em geral, a transferência de uma 

ação do sujeito para o objeto.  

Outros traços também se relacionam com os verbos de ação, como a 

agentividade e a volitividade do sujeito, visto que na maioria dos casos os sujeitos 

agem com a intenção de praticar a ação e de transferi-la a seus objetos. Trataremos 
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da relação em pauta mais adiante.  

Na sequência, apresentamos os exemplos e a tabela com resultados referentes 

ao parâmetro Cinese: 

 

(47) Operadores de MP e Polícias fecham casas de prostituição na Zona Sul do 

Rio (O Globo, 15/06/12). 

(48) STJ decide hoje sobre liberdade de Carlinhos Cachoeira (JB, 15/05/12). 

(49) Idoso reage a assalto e agride criminosos na rua (O Dia, 11/05/12). 

(50) Botafogo vence Vasco por 3 a 1 e conquista a Taça Rio (O Extra, 

30/04/12). 

 

Nesses exemplos, os verbos decidir, com o sentido de resolver, deliberar, e 

reagir, com o sentido de enfrentar, denotam uma ação, enquanto os verbos fechar, 

com o sentido de impedir ou suspender o funcionamento, e vencer, com o sentido de 

derrotar, expressam uma ação-processo.  

          Tabela 6.2. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Cinese. 
Cinese O Globo JB O Dia O Extra Total 

Cinético 48/96% 40/93% 38/100% 35/100% 161 

Não-cinético 2/4% 3/7% 0/0% 0/0% 5 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

6.1.3. Aspecto verbal  

 

A questão do aspecto verbal é fundamental para a compreensão do nosso 

estudo sobre o passado recente, visto que as ações expressas no presente do 

indicativo nessas manchetes não estão totalmente finalizadas, ou seja, os 

acontecimentos, em princípio, estão em progresso, mas são vistos e descritos como 

acontecimentos ocorridos.  

A denominação "recente" relacionada ao passado se deve ao fato de que 

essas ações possuem um estatuto de novidade, ainda com certa permanência no 

presente, mas são visualizadas pelo leitor como um evento já realizado. Seguindo o 

pensamento de Hopper e Thompson (1980), ações expressas por verbos télicos são 

mais eficazmente transferidas de um participante a outro. Embora façam referência 



76 

 

ao passado recente, a maioria das manchetes analisadas apresenta uma 

continuidade, ou seja, ações que ainda não se completaram. 

Alguns exemplos da nossa amostra evidenciam o aspecto atélico: 

 

(51) PF abre inquéritos para investigar corrupção e fraudes em hospitais (O 

Globo, 19/03/12). 

(52) Dilma cria novas unidades de conservação e reservas (O Globo, 

05/06/12). 

(53) Ministro do STF determina quebra do sigilo de Demóstenes (JB, 29/03/12). 

(54) Parlamentares apoiam posição de Dilma sobre os royalties (JB, 16/05/12). 

(55) Cet-Rio pede que motoristas tenham paciência (O Dia, 19/06/12). 

(56) Imagens mostram agressão a cantor em boate na Z. S (O Dia, 03/05/12). 

(57) Jogadores do Flamengo driblam imprensa e torcida no aeroporto (O Extra, 

05/04/12). 

6.1.4. Pontualidade verbal 

 

A questão da pontualidade é outro ponto fundamental para a compreensão do 

nosso estudo, pois está relacionada à duração das ações, quando estas se realizam 

sem uma fase de transição são consideradas pontuais e mais efetivas, quando 

expressam uma duração maior são consideradas não pontuais. Em nosso corpus 

percebemos os dois tipos de verbos: pontuais e não-pontuais. 

Vamos apresentar alguns exemplos, começando pelos verbos pontuais que 

correspondem a 78% no jornal O Globo, 60,5% no JB, 84,2% no jornal O Dia e 

85,7% no jornal O Extra: 

 

(58) EUA cancelam contrato de compra de aviões Super Tucano da Embraer 

(O Globo, 28/02/12). 

(59) Conselho de Segurança da ONU aprova envio de observadores à Síria (O 

Globo, 14/04/12). 

(60) Crivella assume Ministério da Pesca, anuncia Planalto (JB, 29/02/12). 

(61) Motorista fura blitz da Lei Seca e atropela policial (O Dia, 15/06/12). 

(62) Após perseguição, PM prende bando que fazia arrastão (O Dia, 17/03/12). 
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(63) Polícia prende um dos chefes do tráfico em Manguinhos (O Extra, 

02/03/12). 

(64) Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirma morte de menino por 

dengue (O Extra, 06/03/12). 

 

Os verbos apresentados indicam que as ações ocorreram sem uma fase de 

transição entre o início e o fim. O cancelamento de um contrato, a aprovação de um 

envio, o ato de assumir um cargo, o ato de furar uma blitz, a prisão de um bandido e 

a confirmação de uma informação são ações instantâneas, por isso os verbos são 

pontuais.  

Vamos ao outro tipo de verbo, os não-pontuais, abaixo seguem alguns 

exemplos de nosso corpus:  

 

(65) Polícia Federal investiga desvio de R$ 100 milhões do Banco do Nordeste 

(O Globo, 08/06/12). 

(66) PAC 2: Belchior comemora números e prevê investimentos (JB, 07/03/12). 

(67) Célio Borja: escândalos conscientizam trabalhador (JB, 01/05/12). 

(68) Nem acompanha audiência por videoconferência (O Dia, 07/03/12). 

(69) Polícia Civil ouve empresa sobre fotos da atriz (O Dia, 07/05/12). 

(70) Sobrevivente relembra atropelamento que matou seus dois sobrinhos em 

Meriti (O Extra, 25/02/12). 

(71) Eike Batista comenta no Twitter acidente envolvendo filho (O Extra, 

18/03/12). 

           Tabela 6.3. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Pontualidade. 
Pontualidade O Globo JB O Dia O Extra Total 

Pontual 46/92% 32/74,4% 32/84,2% 31/88,6% 141 

Não-pontual 4/8% 11/25,6% 6/15,8% 4/11,4% 25 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

Com relação a esses verbos, percebemos que os fatos precisam de um 

período de tempo para se realizarem, envolvem uma duração maior como uma 

investigação, a comemoração de uma conquista, a conscientização de alguém, atos 

como acompanhar e ouvir, a lembrança de um acontecimento ou um comentário, 
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portanto, consideramos estas ações como não-pontuais. 

Acreditamos que esses dois tipos de verbos são o resultado de manchetes que 

informam sobre assuntos de qualquer natureza e em tempo real, por isso os verbos 

são mais dinâmicos e neles está presente o sentido da novidade. Estando a 

pontualidade relacionada à efetividade das ações (as ações que se realizam sem 

uma fase de transição são consideradas pontuais e mais efetivas), concluímos que 

as manchetes tendem a veicular ações mais pontuais e, portanto, mais efetivas. 

6.1.5. Agentividade  

 

Em relação à agentividade, percebemos que em grande parte das sentenças 

há participantes com características de agente, embora não prototípicos, que são 

capazes de efetuar transferência de ações a objetos afetados, como se pode 

observar nas porcentagens: O Globo, 82%, JB, 67,4%, O Dia, 78,9 e O Extra, 88,6% 

dos casos. Vejamos alguns exemplos de nosso corpus e a tabela com os resultados 

encontrados: 

 

(72) PM detém 13 pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Niterói e 

Maricá (O Globo, 08/03/12). 

(73) Sindicato médico critica “política de saúde genocida” no Rio (JB, 25/02/12). 

(74) Conselho aprova abertura de processo contra Demóstenes (JB, 08/05/12). 

(75) Polícia prende acusado de violentar professora em curso de inglês (O Dia, 

28/02/12). 

(76) Eike contrata ex-ministro para defender filho (O Dia, 21/03/12). 

          Tabela 6.4. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Agentividade. 
Agentividade O Globo JB O Dia O Extra Total 

Agentivo 41/82% 28/65,1% 32/84,2% 31/88,6% 132 

Não-agentivo 9/18% 15/34,9% 6/15,8% 4/11,4% 34 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

Nota-se que nesses eventos os sujeitos são em sua maioria abstratos e 

efetuam transferência a objetos concretos, mas em grande parte não individuados. 

Os exemplos com os verbos deter e prender expressam ações que exigem um 

deslocamento do agente, a PM ou a Polícia, para realizar a detenção das pessoas e 
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a prisão do acusado, o que efetua mudança de condição dos objetos. Os verbos 

escolher e aprovar expressam atitudes de natureza subjetiva dos agentes em 

relação aos seus objetos.  

 

6.1.6. Volitividade do sujeito 

 

Os sujeitos das manchetes online são em grande parte volitivos, ou seja, agem 

intencionalmente. Podemos verificar isso em algumas manchetes que denotam 

medidas políticas, aprovações, atitudes pessoais que correspondem a 84% no 

Jornal O Globo, 67,4% no JB, 68,4% no jornal O Dia e 82,8% no jornal O Extra. Nos 

casos em que não há a intenção de praticar a ação, percebemos que os 

acontecimentos são tragédias que envolvem fenômenos da natureza ou acidentes, 

resultados imprevisíveis e assuntos em que não há interferência de nenhum agente. 

Os exemplos a seguir ilustram os dois casos:  

 

(77) Maioria dos ministros do STF vota a favor das cotas raciais na 

universidade (O Globo, 26/04/12). 

(78) CPI: STF autoriza acesso ao inquérito contra Demóstenes (JB, 27/04/12). 

(79) INSS alerta sobre carta falsa para os aposentados (O Dia, 13/03/12). 

(80) Mano convoca Jefferson, Nem e Rômulo para a seleção brasileira (O 

Extra, 11/05/12). 

 

Os verbos votar, autorizar, alertar e convocar expressam medidas com 

propósitos reais, ou seja, há uma finalidade nas ações praticadas pelos sujeitos, 

este é o caso prototípico nas manchetes selecionadas, os sujeitos representam 

setores políticos, sociais, jurídicos e culturais que controlam seus atos de forma 

proposital.  

Vejamos exemplos das manchetes em que não há o controle por parte dos 

sujeitos: 

 

(81) Além de Niterói e Maricá, onda de violência assusta moradores de Cabo 

Frio (O Globo, 09/03/12). 

(82) Com adesão do Cefet-Rj, greve atinge 51 universidades federais (JB, 
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05/06/12). 

(83) Chuva atinge diversos bairros da cidade do Rio (O Dia, 28/03/12). 

(84) Rio registra temperatura mais baixa do ano (O Extra, 01/05/12). 

 

Nessas manchetes percebemos que não há a intenção de um agente em 

praticar essas ações, visto que há a presença de sujeitos causativos, como a onda 

de violência, resultado do crescimento de atos violentos, a greve que atinge as 

universidades e a chuva que desvasta diversos bairros. Na última sentença, o 

registro da temperatura pela cidade também não é um ato controlado.  Os resultados 

referentes à volitividade do sujeito encontram-se na tabela que se segue: 

          Tabela 6.5. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Volitividade. 
Volitividade O Globo JB O Dia O Extra Total 

Volitivo 42/84% 29/67,4% 26/68,4% 29/82,8% 126 

Não-volitivo 8/16% 14/32,6% 12/31,6% 6/17,2% 40 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

6.1.7 Modalidade e Polaridade 

 

Como nosso corpus é constituído de manchetes que abordam assuntos que 

supostamente aconteceram, todas as sentenças são eventos reais que fazem parte 

de nosso cotidiano e têm a sua realização efetivada. De acordo com Hopper e 

Thomson (1980), eventos que ocorrem em um mundo real são mais eficazes do que 

ações hipotéticas, visto que todas as sentenças (100%) estão no modo indicativo, 

que corresponde ao modo real, e apresentam a polaridade afirmativa, esses dois 

traços contribuem para a alta transitividade das manchetes.  

 

6.1.8 Afetamento e Individualização do objeto 

 

Há nas manchetes um índice significativo de afetamento, o que se comprova 

com a análise do objeto completamente afetado pela transferência da ação efetuada 

pelo agente verificada em 84% dos casos no jornal O Globo, seguido de 76,7% no 
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JB, 68,4% no jornal O Dia e 65,7% no jornal O Extra, conforme demonstram os 

exemplos e a tabela abaixo: 

 

(85) Depois da Argentina, Bolívia também nacionaliza uma empresa espanhola 

(O Globo, 01/05/12). 

(86) Região serrana: MPF processa secretários por irregularidades (JB, 

27/06/12). 

(87) Civil divulga foto do suspeito de matar médico (O Dia, 16/04/12). 

(88) Mudança na caderneta prejudica poupadores (O Extra, 04/05/12). 

         Tabela 6.6. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Afetamento. 
Afetamento O Globo JB O Dia O Extra Total 

Afetado 42/84% 33/76,7% 26/68,4% 23/65,7% 124 

Não-afetado 8/16% 10/23,3% 12/31,6% 12/34,3% 42 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

Em relação à individualização do objeto, nota-se um baixo índice de objetos 

individuados, visto que nessas manchetes os objetos são, em sua maioria, comuns, 

inanimados, abstratos, estão no plural, são incontáveis e pouco determinados. No 

jornal O Globo há 18% de objetos individuados, no JB há 4,6%, no jornal O Dia há 

10,5%, e no jornal O Extra há 22,8% dos casos, como ilustram os exemplos 

seguintes: 

 

(89) Dilma manda Ideli afastar assessor ministerial que teria ligação com 

Cachoeira (O Globo, 10/04/12). 

(90) PT escolhe Odair Cunha como relator da CPMI do Cachoeira (JB, 

24/04/12). 

(91) Justiça decide: Thor Batista não pode mais dirigir (O Dia, 17/05/12). 

(92) Conmebol informa: Adriano não pode jogar Libertadores pelo Flamengo (O 

Extra, 15/03/12). 

 

Na tabela a seguir, apresentamos os resultados relativos à individuação do 

objeto: 
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         Tabela 6.7. Totais de ocorrência e as porcentagens do traço Individuação. 
Individuação O Globo JB O Dia O Extra Total 

Individuado 9/18% 2/4,6% 4/10,5% 8/22,8% 23 

Não-individuado 41/82% 41/94% 34/89,5% 27/77,2% 143 

Total 50/100% 43/100% 38/100% 35/100% 166 

 

 

Fechando esta seção, apresentamos uma tabela ilustrativa contendo a matriz 

de traços de uma sentença de cada um dos jornais online. As tabelas referentes a 

todas as sentenças coletadas são apresentadas em forma de anexo. As sentenças 

selecionadas para ilustração da análise são: 

 

a) Câmara aprova texto-base do novo Código Florestal que desagrada ao 

governo (O Globo, 25/04/12). 

b) Parlamentares apoiam posição de Dilma sobre os royalties (JB, 16/05/12). 

c) Polícia civil caça assassinos de mestre de bateria (O Dia, 14/05/12). 

d) MP denuncia Thor pela morte de ciclista e pede suspensão da carteira de 

motorista (O Extra, 16/05/12). 

 

Tabela 6.8. Tabela ilustrativa com a matriz de traços sintático-semânticos dos jornais online. 
Cláusulas Part. Cin. Asp.  Pont. Volit. Polar. Mod. Agent. Afet. Ind.  T 

a + + - + + + + + + - 8 

b + + - - + + + + + - 7 

c + + - + + + + + + - 8 

d + + - + + + + + + + 9 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados evidencia o uso significativo do presente do indicativo em 

manchetes de Capa com o sentido de passado recente. A pesquisa foi realizada 

entre o final de fevereiro e a primeira semana de julho, durante os cinco dias úteis da 

semana, com duração de aproximadamente quatro meses, e indicou uma 

quantidade expressiva deste tempo em notícias que abordam assuntos de natureza 

variada.  

O jornal O Globo foi o que apresentou o maior número de manchetes, foram 

cinquenta ocorrências, seguido do Jornal do Brasil, com 43 ocorrências, do jornal O 

Dia, com 38 ocorrências e O Extra, com 35 ocorrências.  

Comprovou-se que a utilização do presente com o sentido pesquisado ocorre, 

na maioria dos casos, em manchetes com a presença de sujeito agente e objeto 

afetado, as ações são mais transitivas e salientes, como se pode verificar na tabela 

a seguir com as porcentagens de cada parâmetro de transitividade.  

Os traços aspecto, modalidade e polaridade não fazem parte da tabela, já que 

em todas as manchetes o aspecto é atélico, as sentenças pertencem ao modo 

indicativo e são afirmativas. 

                     Tabela 7.1. Totais de porcentagens de cada traço dos jornais online. 
Parâmetros O Globo JB O Dia O Extra 

Participantes 92% 88,4% 78,9% 71,4% 

Cinese 96% 93% 100% 100% 

Pontualidade 92% 74,4% 84,2% 88,6% 

Volitividade 84% 67,4% 68,4% 82,8% 

Agentividade 82% 65,1% 84,2% 88,6% 

Afetamento 84% 76,7% 68,4% 65,7% 

Individuação 18% 4,6% 10,5% 22,8% 
                       

Nota-se que o jornal O Globo apresenta mais manchetes com alta 

transitividade. O traço mais atuante nas manchetes de todos os jornais é cinese, a 

maioria das manchetes apresenta verbos de ação e/ou ação-processo. Os traços 

participantes, agentividade, volitividade e afetamento do objeto também chamam a 

atenção com alto percentual favorável à alta transitividade. O traço individuação do 

objeto é o menos observado, visto que os objetos não são muito especificados, o 

que provavelmente está relacionado com a superficialidade das manchetes que 

servem como elemento atrativo à leitura da reportagem completa.  
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Julgando ser a análise baseada nos dez traços sintático-semânticos da 

transitividade, conforme postulado de Hopper e Thompson (1980), a mais indicada 

para as manchetes dos jornais, uma vez que abarca fatores que se relacionam à 

sentença como um todo, além de considerar os propósitos comunicativos do 

usuário, que levam em consideração o seu público-alvo, entendemos que os 

resultados que encontramos comprovam as hipóteses que formulamos: 

 

1) Em manchetes de 1ª página do jornal, o emprego do presente 

correspondendo ao passado recente se verifica com maior frequência. 

Relacionada a (1), a utilização do presente com o sentido de passado 

recente acontece em manchetes em que se observa a presença de sujeito 

agente e objeto afetado. As manchetes mais frequentes, portanto, 

correspondem a sentenças mais transitivas, mais salientes. 

2) O uso do presente nas manchetes de capa se deve à motivação de caráter 

discursivo, uma vez que confere à manchete um estatuto de novidade e 

instantaneidade. 

 

Temos consciência de que a análise aqui desenvolvida não esgota as 

possibilidades de abordagem do fenômeno. Entendemos, entretanto, que esta 

Dissertação constitui um passo importante para investigações futuras que 

pretendemos empreender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa indica que grande parte dos verbos das manchetes de primeira 

página é dinâmica, ou seja, esses verbos expressam ações ou atividades que 

alguém faz ou que algo provoca, e são acompanhados por um participante agentivo / 

causativo e outro participante afetado. As ações são atélicas e com controle por 

parte do sujeito. Percebemos também que os sujeitos, em sua maioria, são 

abstratos, caracterizados por grupos ou entidades, sendo, entretanto, volitivos e 

controladores da ação verbal. Os objetos, embora comumente afetados, são quase 

sempre não individuados.  

Como vimos no capítulo sobre o conceito de tempo, a teoria da relatividade de 

Einstein transformou a visão sobre o tempo, a sua relação com os eventos e a 

percepção do observador. O fato de que as relações temporais entre percepções de 

eventos não se assemelham diretamente às relações temporais entre os eventos, 

apresentou o tempo definido a partir de uma nova perspectiva, a do observador, que 

se torna o referencial para determinar a simultaneidade e a sucessividade dos 

eventos. Esta afirmação está relacionada ao tempo pesquisado, que tem o seu 

sentido construído pelo leitor com base em suas inferências, ou seja, a notícia 

descrita no presente é facilmente compreendida e referenciada como um fato 

ocorrido. O tempo construído pela linguagem não corresponde ao tempo 

cronológico, marcado nos relógios.  

Nas abordagens das gramáticas tradicionais e descritivas sobre o tempo 

verbal, percebemos que a visão tradicional descreve os usos do presente, mas os 

exemplos são artificiais e não discutem a língua em uso. As gramáticas descritivas 

trazem algumas discussões interessantes, mostrando que a análise do tempo deve 

considerar a situação do discurso, a organização da frase, a intenção do autor, a 

pressão do veículo de comunicação. Em outras palavras, há neste tipo de 

abordagem uma visão mais pragmática da linguagem, um questionamento dos 

conceitos normativos que prescrevem a língua, mas não consideram o seu 

funcionamento e os elementos discursivos que são estabelecidos no discurso. 

Perini (2009) faz críticas ao modelo tradicional que não diferencia o lado formal 

do lado semântico, mostrando que o tempo semântico estabelece com o tempo 

cronológico uma relação extralinguística, portanto, uma categoria dêitica. O capítulo 

sobre a Dêixis e o tempo na situação comunicativa mostrou que a referência do 
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tempo está ancorada na situação de enunciação. 

O presente do indicativo possui uma versatilidade significativa e pode ser 

utilizado em diferentes situações para dar vivacidade ao passado, expressar um fato 

atual, futuro próximo, ações habituais, ações permanentes e, de acordo com a nossa 

proposta, para expressar o passado recente.  

Este passado recente é considerado um tempo dêitico, já que para 

compreender o seu sentido é necessário considerar elementos extralinguísticos 

como a data do evento, a data da publicação, a imagem do acontecimento, o 

conhecimento de mundo do leitor a respeito do tipo de notícia, do veículo em 

questão, o jornal online e seus recursos, as intenções do autor manifestadas na 

forma de organização das manchetes, na relevância dada a cada elemento textual. 

Com sua proposta de notícias em tempo real, este tipo de jornalismo oferece uma 

constante atualização do fato, que, em contrapartida, exige do leitor uma 

participação mais dinâmica de interação e compreensão do assunto. O leitor precisa 

construir o sentido do tempo, entender que a notícia está descrita no presente, mas 

o fato já ocorreu ou ainda está em processo de realização. 

Benveniste denomina os dêiticos por indicadores de subjetividade, as marcas 

do sujeito no discurso, a dêixis representa ou aponta aquele que fala, portanto, suas 

intenções, crenças e atitudes estão marcadas na linguagem, o modo de significação 

semântico, o locutor em atividade, colocando a língua em ação. Do outro lado, o 

interlocutor atribui sentido às palavras pela relação entre o que está expresso nas 

sentenças e os elementos da situação discursiva, a intersubjetividade. Para o 

linguista, esta última é condição para a subjetividade da mesma forma que a 

linguagem é condição para a existência da língua. 

No caso das manchetes, o sentido do tempo presente como um passado 

recente é negociado entre autor e leitor, motivado pelo veículo de comunicação, o 

jornal, e seus novos recursos. Nesta relação o leitor tem um papel fundamental e 

participa ativamente da construção das inferências, explorando os novos usos da 

linguagem como seu interlocutor.   

Ao adotarmos o Funcionalismo Linguístico como fundamentação de nossa 

pesquisa, consideramos a transitividade sob o ponto de vista dos dez parâmetros 

sintático-semânticos de Hopper e Thompson. A análise dos traços de participantes, 

cinese, aspecto, pontualidade, volitividade, polaridade, modalidade, agentividade, 

afetamento do objeto e individuação do objeto mostrou que as manchetes 
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apresentam um alto grau de transitividade, já que vários parâmetros foram 

observados positivamente.  

Os assuntos abordados nessas manchetes de capa são dinâmicos e 

constantemente atualizados, portanto, a natureza do assunto e a proposta de um 

jornalismo em tempo real, quase simultâneo ao próprio acontecimento, moldam e 

configuram sentenças mais transitivas e salientes, por isso são mais frequentes. 

Com base em nossa amostra, podemos comprovar que o uso do presente nas 

manchetes online é motivado pelo discurso jornalístico e está relacionado à sua 

tentativa de aproximar o momento do acontecimento à recepção da notícia pelo 

usuário em tempo real, o que confere às sentenças o estatuto de novidade e 

instantaneidade. 

Dessa maneira, esperamos ter contribuído com novas discussões a respeito do 

tempo semântico e sua aplicação em contextos atuais de uso, a partir das 

necessidades comunicativas dos interlocutores, e reconhecemos a necessidade de 

um estudo mais abrangente e profundo sobre o assunto, a fim de discutir outros 

aspectos aqui não investigados. 
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ANEXO A 

A1. Tabela com as manchetes selecionadas do jornal O Globo. 
Jornal O Globo 

1. 23/02 Auditoria do TCU confirma 
irregularidades na liberação de recursos 
contra enchente 
 

26. 19/04 Renan Calheiros convida e 
senador do PMDB aceita presidir CPI do 
Cachoeira 

2. 25/02 Incêndio em base brasileira na 
Antártica deixa dois militares mortos e um 
ferido 
 

27. 24/04 PT indica deputado Odair 
Cunha para ser o relator da CPI do 
bicheiro Cachoeira 
 

3. 27/02 Marinha envia peritos para 
analisar a causa do incêndio em base na 
Antártica 
 

28. 25/04 Câmara aprova texto-base do 
novo Código Florestal que desagrada ao 
governo 
 

4. 28/02 EUA cancelam contrato de 
compra de aviões Super Tucano da 
Embraer 
 

29. 26/04 Maioria dos ministros do STF 
vota a favor das cotas raciais na 
universidade 

5. 29/02 Assaltantes levam mais de 
R$200 mil de banco dentro da PUC do 
Rio, na Gávea 

30. 27/04 Inquérito vaza antes de chegar 
à CPI do Cachoeira e STF manda PF 
investigar 
 

6. 02/03 Dilma justifica nomeação de 
Crivella com necessidade de coalizão 
para governar 
 

31. 30/04 Dilma convida o deputado 
Brizola Neto para assumir o Ministério do 
Trabalho 

7. 05/03 Merkel rebate Dilma sobre 
‘tsunami monetária’ com crítica ao 
protecionismo 
 

32. 01/05 Depois da Argentina, Bolívia 
também nacionaliza uma empresa 
espanhola 
 

8. 06/03 Apesar de desaceleração do 
PIB, Brasil ultrapassa Reino Unido e é a 
6ª maior economia 
 

33. 07/05 Ministro admite que há 
funcionários da UniRio envolvidos em 
fraude 

9. 08/03 PM detém 13 pessoas em 
operação contra o tráfico de drogas em 
Niterói e Maricá 
 

34. 08/05 Conselho de Ética do Senado 
abre processo disciplinar contra 
Demóstenes Torres 
 

10. 09/03 Além de Niterói e Maricá, onda 
de violência assusta moradores de Cabo 
Frio 

35. 09/05 Gurgel reage à tentativa de 
convocação por CPI: ‘Tem gente 
morrendo de medo do julgamento do 
mensalão’ 
 

11. 10/03 Dilma elogia atuação de 
ministro demitido 
 

36. 11/05 Comissão da Verdade: 
entidades elogiam os nomes escolhidos 
por Dilma 
 

12. 11/03 Lula recebe alta de hospital, 
mas ainda descansa em casa antes de 
voltar ao trabalho 
 

37. 12/05 Justiça do DF quebra sigilo 
bancário e bloqueia bens de Carlinhos 
Cachoeira  
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13. 13/03 Procuradoria da República 
denuncia Fernando Pimentel por fraudar 
licitação em BH 
 

38. 16/05 Presença de ex-advogada de 
Dilma na Comissão da Verdade 
incomoda militares 

14. 14/03 CCJ do Senado adia a votação 
do projeto de reforma administrativa 
 

39. 17/05 CPI poupa dono da Delta e só 
quebra sigilo de subsidiárias da 
construtora 
 

15. 19/03 PF abre inquéritos para 
investigar corrupção e fraudes em 
hospitais 
 

40. 23/05 Judiciário e movimentos sociais 
reagem contra liberação de contas-sujas 

16. 22/03 ‘Hackers do bem’ violam urna 
eletrônica e levam TSE a ordenar reforço 
do sistema 
 

41. 24/05 Bandidos param camburão na 
Linha Vermelha e libertam menores 
infratores 

17. 29/03 STF quebra sigilo bancário de 
Demóstenes 
 

42. 31/05 Silêncio de Demóstenes Torres 
provoca bate-boca na CPI do Cachoeira 

18. 30/03 Greve de ônibus chega à 
Baixada e ao Sul Fluminense e atinge 20 
municípios 

43. 05/06 Dilma cria novas unidades de 
conservação e reservas 

19. 04/04 Após gravações com 
Cachoeira, assessora de Marconi Perillo 
se demite 
 

44. 08/06 Polícia Federal investiga desvio 
de R$ 100 milhões do Banco do Nordeste 

20. 09/04 ANP anuncia vazamento da 
Petrobrás a 500 metros de derramamento 
da Chevron 
 

45. 09/06 Espanha aceita pedir resgate à 
União Europeia para salvar bancos do 
Brasil 

21. 10/04 Dilma manda Ideli afastar 
assessor ministerial que teria ligação com 
Cachoeira 
 

46. 15/06 Operadores de MP e Polícias 
fecham casas de prostituição na Zona Sul 
do Rio 

22. 11/04 Com placar de 5 a 1 a favor do 
aborto de anencéfalos, STF suspende 
julgamento 
 

47. 23/06 Argentina decide retirar 
embaixador do Paraguai após 
impeachment de Lugo 

23. 12/04 Por oito votos a dois, STF 
autoriza interrupção da gravidez de feto 
sem cérebro 
 

48. 27/06 Controladoria Geral da União 
divulga salários dos servidores do 
Executivo 

24. 14/04 Conselho de Segurança da 
ONU aprova envio de observadores à 
Síria 
 

49. 03/07 Governo faz mutirão para 
liberar verbas a aliados antes do período 
proibido 

25. 18/04 Em decisão unânime, Banco 
Central reduz taxa básica de juros Selic 
para 9% ao ano 
 

50. 06/07 Loja de artigos de festas pega 
fogo e interdita o trânsito na Nossa 
Senhora de Copacabana 
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A2. Tabela com as manchetes selecionadas do Jornal do Brasil. 
Jornal do Brasil 

1 25/02 Sindicato médico critica “política 
de saúde genocida” no Rio 

23. 14/04 Dilma prega integração e 
defende "parceria entre iguais" 
 

2. 26/02 Após série de denúncias do ‘JB’, 
ambulâncias aparecem em bloco 
 

24. 18/04 Especialistas aprovam novo 
corte, de 0,75, na taxa Selic 
 

3. 28/02 Lei Geral da Copa: comissão 
aprova meia-entrada para idosos 
 

25. 23/04 CPMI: deputados divergem 
sobre depoimento de Cachoeira 
 

4. 29/02 Crivella assume Ministério da 
Pesca, anuncia Planalto 
 

26. 24/04 PT escolhe Odair Cunha como 
relator da CPMI do Cachoeira  
 

5. 02/03 Em solenidade, Dilma se 
emociona e defende coalizões 
 

27. 27/04 CPI: STF autoriza acesso ao 
inquérito contra Demóstenes 
 

6. 05/03 Declaração do governo chinês 
derruba bolsas no mundo 
 

28. 01/05 Célio Borja: escândalos 
conscientizam trabalhador 
 

7. 06/03 Bovespa fecha em maior queda 
dos últimos cinco meses 
 

29. 03/05 CPMI do Cachoeira recebe 
inquérito do STF, que pede sigilo 
 

8. 07/03 PAC 2: Belchior comemora 
números e prevê investimentos 
 

30. 05/05 CPI do Cachoeira instala sala 
de acesso a dados sigilosos 

9. 08/03 Grécia: bancos se mostram 
otimistas sobre perdão da dívida 
 

31. 08/05 Conselho aprova abertura de 
processo contra Demóstenes 

10. 09/03 Bovespa fecha em queda e 
dólar tem maior alta desde janeiro 
 

32. 14/05 STF decide hoje sobre ida de 
Carlinhos Cachoeira à CPMI 
 

11. 10/03 Síria: após visita de Kofi Annan, 
Assad se recusa a negociar 
 

33. 15/05 STJ decide hoje sobre 
liberdade de Carlinhos Cachoeira 
 

12. 12/03 Bovespa recua e dólar tem 
forte alta em dia movimentado 
 

34. 16/05 Parlamentares apoiam posição 
de Dilma sobre os royalties 
 

13. 13/03 Corrida presidencial já 
começou e PT liga o sinal de alerta 
 

35. 17/05 CPMI aprova pedido do 
sequestro de bens de Cachoeira 
 

14. 14/03 Novo líder na Câmara, 
Chinaglia minimiza crise com base aliada 
 

36. 31/05 Demóstenes fica calado e 
parlamentares batem boca na CPI 

15. 22/03 Desaceleração da China 
derruba bolsas; Ibovespa fecha em 
queda 
 

37. 05/06 Com adesão do Cefet-RJ, 
greve atinge 51 universidades federais 

16. 26/03 Grupo de Abu Dhabi compra 
parte de empresas de Eike 
 

38. 08/06 Dados da China e Europa 
provocam queda nas bolsas 

17. 27/03 Economia da Espanha registra 
retrocesso e confirma recessão 
 

39. 09/06 Espanha aceita ajuda para 
sanear sistema bancário 
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18. 29/03 Ministro do STF determina 
quebra do sigilo de Demóstenes 
 
 

40. 14/06 PGR pede ao STJ que 
investigue governadores do DF e de 
Góias 

19. 02/04 Número de desempregados 
atinge recorde na zona do euro 
 

41. 15/06 STF nega pedido de 
Demostenes para suspender ação no 
Conselho 
 

20. 04/04 Após saída de Demóstenes, 
DEM defende CPI sobre Cachoeira 
 

42. 27/06 Região serrana: MPF processa 
secretários por irregularidades 
 

21. 06/04 Defesa pede à Justiça remoção 
de Cachoeira de Mossoró 
 

43. 06/07 Dilma muda agenda no Rio por 
conta da “recomendação” do MPE 

22. 09/04 Notícias de EUA e China fazem 
Bovespa fechar em queda 
 

 

 

A3. Tabela com as manchetes selecionadas do jornal O Dia. 
Jornal O Dia 

1. 26/02 Flu vence o Vasco e é campeão 
da Taça Guanabara 
 

20. 14/04 Polícia estoura bingo 
clandestino em São Gonçalo 

2. 27/02 MP denuncia acusados de 
espancar jovem 
 

21. 16/04 Civil divulga foto do suspeito de 
matar médico 

3. 29/02 Estuprador sai da prisão e 
comete um novo crime 
 

22. 24/04 Jovem atira em si após roubar 

táxi em Niterói 

4. 02/03 Polícia identifica suspeito de 
matar segurança  
 

23. 25/04 Polícia prende traficante do 

Morro do Dezoito 

5. 06/03 Comissão aprova bebidas 
alcoólicas na Copa de 2014 
 

24. 28/04 ‘Caveiras’ do Bope prendem 

oito na Favela da Grota 

6. 07/03 Nem acompanha audiência por 
videoconferência 
 

25. 03/05 Imagens mostram agressão a 

cantor em boate na Z. S. 

7. 11/03 Em jogo tenso, Mengão derrota o 
Flu por 2 a 0 
 

26. 07/05 Polícia Civil ouve empresa 

sobre fotos da atriz 

8. 13/03 INSS alerta sobre carta falsa 
para os aposentados 
 

27. 11/05 Idoso reage a assalto e agride 

criminosos na rua 

9. 14/03 Jovem consegue reconhecer 
dois agressores 
 

28. 14/05 Polícia civil caça assassinos de 
mestre de bateria 

10. 16/03 Venda ilegal de passagens 
gera guerra de gangues 

29. 16/05 Polícia prende piloto de fuga de 

Matemático 
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11. 17/03 Após perseguição, PM prende 
bando que fazia arrastão 
 

30. 17/05 Justiça decide: Thor Batista 

não pode mais dirigir 

12. 21/03 Eike contrata ex-ministro para 
defender filho 

31. 24/05 Tiroteio assusta motoristas na 

Linha Vermelha 

13. 22/03 Acusada de matar Lavínia se 
cala em depoimento 
 

32. 31/05 Ronaldinho entra na Justiça e 

não joga mais no Fla 

14. 28/03 Chuva atinge diversos bairros 
da cidade do Rio 

33. 15/06 Motorista fura blitz da Lei Seca 

e atropela policial 

15. 30/03 Greve dos ônibus chega à 
Baixada e provoca caos 

34. 19/06 Cet-Rio pede que motoristas 

tenham paciência 

16. 02/04 Centro: Prédio sofre 
trepidações e rebocos caem 

35. 23/06 Bando rouba carro e troca tiros 

com PMs no Leblon 

17. 05/04 Motociclista morre após tentar 
furar blitz da polícia 

36. 27/06 Polícia prende homem acusado 

de matar a própria enteada de 2 anos 

18. 06/04 Após tiroteio, polícia apreende 
fuzil na Rocinha 

37. 29/06 Jovem morre vítima de bala 

perdida em Bangu 

19. 11/04 Polícia estoura 'motel do tráfico' 
em Manguinhos 
 

38. 06/07 Loja pega fogo e interdita vias 

em Copacabana 

 

A4. Tabela com as manchetes selecionadas do jornal O Extra. 
Jornal O Extra 

1. 23/02 Diogo Cavalieri brilha nos 
pênaltis e garante o Flu na final com o 
Vasco 

19. 12/04 Em carta, torcida pede saída de 
Ronaldinho: ‘Queremos que honrem o 
manto’ 
 

2. 24/02 Motorista mata dois irmãos e 
fere outras cinco crianças em São João 
do Meriti 
 

20.16/04 Prefeitura do Rio confirma que 
três regiões da cidade registram surto de 
dengue 

3. 25/02 Sobrevivente relembra 
atropelamento que matou seus dois 
sobrinhos em Meriti 
 

21. 18/04 Fluminense vence na Argentina 
e é o primeiro colocado geral da 
Libertadores 

4. 26/02 Flu bate o Vasco por 3 a 1 e solta 
o grito de campeão da Taça Guanabara 

22. 25/04 Kaká e Cristiano Ronaldo 
perdem pênaltis, e Bayern vai à final da 
Liga dos Campeões 
 

5. 02/03 Polícia prende um dos chefes do 
tráfico em Manguinhos 
 

23. 30/04 Botafogo vence Vasco por 3 a 1 
e conquista a Taça Rio 

6. 04/03 Ronaldinho reaparece e Fla 
vence a 1ª na Taça Rio 
 

24. 01/05 Rio registra temperatura mais 
baixa do ano 
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7. 06/03 Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio confirma morte de menino por 
dengue 
 

25. 04/05 Mudança na caderneta 
prejudica poupadores 

8. 11/03 Pentacampeões decidem 
clássico para o Flamengo 

26. 07/05 Fred brinca com Neymar e 
revela o segredo de seu golaço de 
bicicleta 
 

9. 15/03 Conmebol informa: Adriano não 
pode jogar Libertadores pelo Flamengo 
 

27. 09/05 Preso assume ser mandante do 
sequestro e tortura da ex 

10. 18/03 Eike Batista comenta no Twitter 
acidente envolvendo filho 
 

28. 11/05 Mano convoca Jefferson, Nem 
e Rômulo para seleção brasileira 

11.20/03 Correção: TSE afirma que 
doação da Locanty foi para partido de 
Sérgio Cabral 
 

29. 16/05 MP denuncia Thor pela morte 
de ciclista e pede suspensão da carteira 
de motorista 

12. 23/03 Chico Anysio morre, aos 80 
anos, no Rio 

30. 23/05 Boca elimina o Flu com gol aos 
45 do 2º tempo 

13. 27/03 Sai resultado final do concurso 
do INSS, com mais de 900 mil inscritos 

31. 24/05 Bandidos atiram em carro e 
resgatam menores infratores na Linha 
Vermelha 
 

14. 28/03 Rodoviários de Niterói, São 
Gonçalo e outras cidades confirmam 
greve a partir de meia-noite 
 

32.31/05 Patrícia recrimina decisão de 
Ronaldinho: ‘O clube é maior’ 

15. 29/03 Ivo Meirelles deixa delegacia e 
diz: ‘ainda sou presidente da Mangueira’ 

33.05/06 Polícia encontra celular na cela 
de marido da Mulher Filé 

16. 03/04 Felipe Bastos faz 2, e Vasco 
fica perto da classificação na Libertadores 

34. 29/06 Ricardo Gomes vai a treino 
pela primeira vez após AVC 
 

17.05/04 Jogadores do Flamengo driblam 
imprensa e torcida no aeroporto 

35. 06/07 Incêndio destrói loja na Nossa 
Senhora de Copacabana e interdita 
trânsito na via 
 

18. 06/04 Love e Ronaldinho saem rindo 
após reunião com Patrícia Amorim 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ANEXO B 

 

B1. Matriz de traços sintático-semânticos das manchetes do jornal O Globo. 

 

TABELA O GLOBO 

Cláusulas Part. Cin. Asp.  Pont. Volit. Polar. Mod. Agent. Afet. Ind.  T 

1.  + + - + + + + + + - 8 

2.  + + - + - + + - + + 7 

3.  + + - + + + + + + - 8 

4.  + + - + + + + + + - 8 

5.  + + - + + + + + + - 8 

6.  + + - - + + + + + - 7 

7.  + + - + + + + + - + 8 

8.  + - - + + + + + + - 7 

9.  + + - + + + + + + - 8 

10.  + - - + - + + - + - 5 

11.  + + - + + + + + + - 8 

12.  + + - + - + + - + + 7 

13.  + + - + + + + + + + 9 

14.  + + - + + + + + + - 8 

15.  + + - + + + + + + - 8 

16.  + + - + + + + + + + 9 

17.  + + - + + + + + + - 8 

18.  - + - + - + + - - - 4 

19.  + + - + + + + + + + 9 

20.  + + - + + + + + + - 8 

21.  + + - + + + + + - + 8 

22.  + + - + + + + + + - 8 

23.  + + - + + + + + + - 8 

24.  + + - + + + + + + - 8 

25.  + + - + + + + + + - 8 

26.  - + - + + + + + - - 6 

27.  + + - + + + + + + + 9 

28.  + + - + + + + + + - 8 

29.  + + - + + + + + + - 8 

30.  - + - + - + + - - - 4 

31.  + + - + + + + + + + 9 

32.  + + - + + + + + + - 8 

33.  + + - + + + + + - - 6 

34.  + + - + + + + + + - 8 

35.  + + - + + + + - + - 7 

36.  + + - + + + + + + - 8 

37.  + + - + + + + + + - 8 

38.  + + - + - + + - + - 6 

39.  + + - + + + + + + - 8 

40.  + + - + + + + + + - 8 

41.  + + - + + + + + + - 8 
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42.  + + - + - + + - - - 5 

43.  + + - + + + + + + - 8 

44.  + + - - + + + + + - 7 

45.  + + - + + + + + - - 7 

46.  + + - + + + + + + - 8 

47.  + + - + + + + + + - 8 

48.  + + - - + + + + + - 7 

49.  + + - + + + + + + - 8 

50.  - + - - - + + - - - 4 

 
 
 

B2. Matriz de traços sintático-semânticos das manchetes do Jornal do Brasil. 

 

TABELA JORNAL DO BRASIL 
Cláusulas Part. Cin. Asp.  Pont. Volit. Polar. Mod. Agent. Afet. Ind.  T 

1.  + + - - + + + + + - 7 
2.  - - - + - + + - - - 3 

3.  + + - + + + + + + - 8 

4.  + + - + + + + + + - 8 

5.  + + - - - + + + + + 7 

6.  + + - + - + + - + - 6 

7.  - + - + - + + - + - 5 

8.  + + - - + + + + - - 6 

9.  + - - - + + + - - - 4 

10.  - + - + - + + - + - 5 

11.  + + - + + + + + + - 8 

12.  - + - + - + + - + - 5 

13.  + + - + + + + + - - 7 

14.  + + - - + + + + + - 7 

15.  + + - + - + + - + - 6 

16.  + + - + + + + + + - 8 

17.  + + - - - + + - - - 4 

18.  + + - + + + + + + - 8 

19.  + + - + - + + - - - 5 

20.  + + - + + + + + + - 8 

21.  + + - + + + + + + - 8 

22.  + + - + - + + - + - 6 

23.  + + - - + + + + - - 6 

24.  + + - + + + + + + - 8 

25.  + + - + + + + + + - 8 

26.  + + - + + + + + + + 9 

27.  + + - + + + + + + - 8 

28.  + + - - - + + - + - 5 

29.  + + - + - + + - - - 5 

30.  + + - + + + + + + - 8 

31.  + + - + + + + + + - 8 

32.  + + - + + + + + + - 8 
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33.  + + - + + + + + + - 8 

34.  + + - - + + + + + - 7 

35.  + + - + + + + + + - 8 

36.  - - - - + + + - - - 3 

37.  + + - + - + + - + - 6 

38.  + + - + - + + - + - 6 

39.  + + - + + + + + - - 7 

40.  + + - + + + + + + - 8 

41.  + + - + + + + + + - 8 

42.  + + - - + + + + + - 7 

43.  + + - + + + + + + - 8 

 
 

B3. Matriz de traços sintático-semânticos das manchetes do jornal O Dia. 

 

TABELA O DIA 

Cláusulas Part. Cin. Asp.  Pont. Volit. Polar. Mod. Agent. Afet. Ind.  T 

1.  + + - + + + + + + - 8 

2.  + + - + + + + + + - 8 

3.  - + - + + + + + - - 6 

4.  + + - + + + + + + - 8 

5.  + + - + + + + + + - 8 

6.  + + - - + + + + - - 6 

7.  + + - + + + + + + - 8 

8.  + + - + + + + + - - 7 

9.  + + - + + + + + + - 8 

10.  + + - - - + + + + - 6 

11.  + + - + + + + + + - 8 

12.  + + - + + + + + + - 8 

13.  + + - + + + + + - - 7 

14.  + + - + - + + - + - 6 

15.  - + - + - + + - - - 4 

16.  - + - + - + + - + - 5 

17.  - + - + - + + - + - 5 

18.  + + - + + + + + + + 9 

19.  + + - + + + + + + - 8 

20.  + + - + + + + + + - 8 

21.  + + - - + + + + + - 7 

22.  - + - + - + + + + - 7 

23.  + + - + - + + + + - 6 

24.  + + - + + + + + + - 8 

25.  + + - + + + + + + - 8 

26.  + + - + - + + + - - 6 

27.  + + - - + + + + - - 6 

28.  + + - - - + + + + - 6 

29.  + + - + + + + + + - 8 

30.  + + - + + + + + + + 9 

31.  + + - + + + + + + - 8 
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32.  - + - + - + + + - - 5 

33.  + + - + + + + + - - 7 

34.  + + - + + + + + - - 7 

35.  + + - + + + + + + - 7 

36.  + + - + + + + + + - 8 

37.  - + - + - + + - - - 5 

38.  - + - - - + + - - - 4 

 
 

B4. Matriz de traços sintático-semânticos das manchetes do jornal O Extra. 

 

TABELA JORNAL O EXTRA 

Cláusulas Part. Cin. Asp.  Pont. Volit. Polar. Mod. Agent. Afet. Ind.  T 

1.  - + - + + + + + - - 6 

2.  + + - + - + + + + - 7 

3.  + + - - + + + + + - 7 

4.  + + - + + + + + + - 8 

5.  + + - + + + + + + - 8 

6.  - + - + + + + + - - 6 

7.  + + - + + + + + + - 8 

8.  + + - + + + + + + - 8 

9.  + + - + + + + + - + 8 

10.  + + - - + + + + + - 7 

11.  + + - + + + + + + - 8 

12.  - + - + - + + - - + 6 

13.  - + - + - + + - - - 4 

14.  + + - + + + + + + - 8 

15.  - + - + + + + + - - 6 

16.  + + - + + + + + - - 7 

17.  + + - + + + + + + - 8 

18.  - + - + + + + + - - 6 

19.  + + - + + + + + + + 9 

20.  + + - + + + + + + - 8 

21.  - + - + + + + + - - 6 

22.  + + - + - + + + + - 7 

23.  + + - + + + + + + - 8 

24.  + + - - + + + + + - 7 

25.  + + - + - + + - + - 6 

26.  + + - + + + + + - + 8 

27.  + + - + + + + + - - 8 

28.  + + - + + + + + + + 9 

29.  + + - + + + + + + + 9 

30.  + + - + + + + + + - 8 

31.  + + - + + + + + + - 8 

32.  + + - + + + + + + + 9 

33.  + + - + + + + + + + 9 

34.  - + - + + + + + - - 6 

35.  + + - - - + + - + - 5 
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ANEXO C 
 

 

C1. Figuras ilustrativas das manchetes de Capa do Jornal O Globo. 
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C2. Figuras ilustrativas das manchetes de Capa do Jornal do Brasil. 
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C3. Figuras ilustrativas das manchetes de Capa do Jornal O Dia. 
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C4. Figuras ilustrativas das manchetes de Capa do Jornal O Extra. 
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