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Certa vez, fiz a leitura do seguinte texto: [...] “não sou 

formada em matemática, mas sei de uma coisa: existe 

uma quantidade infinita de números entre o 0 e o 1. Tem 

o 0,1, o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros[...]. 

Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muitos 

deles, em que fico zangada com o tamanho do meu 

conjunto ilimitado. Queria mais números[...].Queria mais 

números com você”. Em dias como esse queria ouvir sua 

voz... Seus estímulos...Queria sentar em seu colo... 

Queria vê-lo nesse momento. Mas, como bem escreveu 

Green: “você não imagina o tamanho da minha gratidão 

pelo nosso pequeno infinito. Eu não o trocaria por nada 

nesse mundo. Você me deu uma eternidade dentro de 

nossos dias numerados e, eu sou muito grata por isso”. 

Grata pelos 26 anos ao seu lado! À você João Ferreira 

Nunes (In memorian) dedico esse trabalho. 
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RESUMO  

 

O propósito desta pesquisa foi analisar o uso do tempo presente nas amostras 

textuais dos informantes do Ensino Superior e da Alfabetização do Corpus Discurso 

& Gramática (D&G) do Natal, com intuito de verificar o nível textual-discursivo (figura 

e fundo) e seu estatuto discursivo/pragmático. Para tanto, a análise foi realizada 

tendo como base teórica, a Línguística Funcional Centrada no Uso, abordagem que 

defende o estudo da linguagem com base no ato comunicativo, isto é, a língua em 

uso. Dentre os estudos funcionalistas mais conhecidos, temos os trabalhos de 

Dubois (1985); Hopper (1987); Nichols (1984); Martelotta, Votre e Cezário (1996); 

Martelotta (2013); Oliveira (1998); Furtado da Cunha (2000); Furtado da Cunha, Rios 

de Oliveira e Martelotta (2003); Neves (1999); Martelotta e Cezário (2006); Furtado 

da Cunha e Oliveira (2003); Neves (1997); entre outros. Já, com relação aos estudos 

acerca dos gêneros e do tempo presente utilizamos os pressupostos teóricos de 

Bakhtin (1999); Marcuschi (1995); Koch (2002); Bechara (2006); Rocha Lima (1985); 

Castilho (2012), dentre outros. Se trata de uma pesquisa de caráter qualiquantitativo, 

uma vez que as análises de seus dados voltaram-se para a discussão dos fatos 

pesquisados dentro de variáveis qualitativas e bibliográficas, bem como, 

quantificáveis relacionados aos elementos sequênciais cronológicas que dão sentido 

às narrativas (figura-fundo) e à frequência de uso do tempo presente no modo 

indicativo e subjuntivo. Do mesmo modo, na pesquisa utilizou o método comparativo 

ao confrontar as amostras textuais dos informantes do Ensino Superior e da 

Alfabetização do D&G Natal conforme o nível de escolaridade, idade e gênero, 

sendo um dos critérios verificados no evento comunicativo. Assim como, o estatuto 

pragmático/semântico quanto a organização dos enunciados a partir das ideias 

centrais (figura) e secundárias (fundo) conforme o nível de aprendizagem dos 

sujeitos pertencentes ao corpus do D&G do Natal. Os resultados mostram que os 

informantes da Alfabetização embora estejam no processo de aquisição do 

conhecimento linguístico conseguem moldurar e organizar seu discurso dando um 

sequenciamento cronológico nos eventos comunicativos. Do mesmo modo, ocorre 

nas disposição dos dados analisados pertencentes aos informantes do Ensino 

Superior. E, por último, com relação à frequência de uso do tempo presente; é 

possível destacar que com relação aos dados da Alfabetização só constatou-se o 

uso voltado para o presente do indicativo, enquanto os dados do Ensino Superior 

nos revelaram a frequência de uso do tempo presente tanto no indicativo como no 

subjuntivo.  

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Figura e fundo. Frequência 
de uso do Tempo Presente. 
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ABSTRACT 

  

.  

The purpose of this research was to analyze the use of the present tense in the 

textual samples of informants of Higher Education and Literacy Corpus Discurso & 

Grámatica (D & G) of Natal, in order to verify the text and discourse level (figure and 

background) and its status discursive / pragmatic. Therefore, the analysis was 

performed and the theoretical background, the Functional Linguistics Centered in 

use, approach which advocates the study of language based on the communicative 

act, that is, the language in use. Among the best known functionalist studies, we 

have the work of Dubois (1985); Hopper (1987); Nichols (1984); Martelotta, Your e 

Cezário (1996); Martelotta (2013);  Oliveira (1998); Furtado da Cunha (2000); 

Furtado da Cunha, Rios de Oliveira and Martelotta (2003); Neves (1999); Martelotta 

and Cezário (2006); Furtado da Cunha and Oliveira (2003); Neves (1997); among 

others. Also, related to the studies on the genres and present tense use the 

theoretical assumptions of Bakhtin (1999); Marcuschi (1995); Koch (2002); Bechara 

(2006); Rocha Lima (1985); Castilho (2012), among others. It is a qualitative and 

quantitative research study, since the analysis of your data is bases on the facts 

researched in qualitative and bibliographic variables, as well as quantifiable related to 

chronological sequential elements that give meaning to narratives (figurative 

background) and the frequency of use of the present tense in the indicative and 

subjunctive moods. Also, the comparative method was used  to confront the textual 

samples of informants of Higher Education and the D & G Natal Literacy according to 

the level of education, age and gender, being one of the criteria checked during  the 

communication event. As well as the pragmatic / semantic status as the organization 

of the statements from the central ideas (figure) and secondary (background) as the 

level of learning of the subjects belonging to the corpus of the D & G Natal. The 

results show us that the informants Literacy although they are in the acquisition of 

linguistic knowledge process can create and organize your speech giving a 

chronological sequencing in communicative events. In the same way, it occurs by the 

provision of analyzed data belonging to informants of Higher Education. And to 

conclude, related to the frequency of this tense use; it is possible to point out that in 

relation to Literacy data only found the use facing the present tense, while the data of 

higher education revealed to us the frequency of the verbal tense use both as 

indicative and subjunctive. 

Keywords: Functional Linguistics Centered in Use. Figure and background. 

Frequency of the use of present tense. 

 

 



13 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 01: Frequência de uso do tempo presente dos verbos Ser, Ir e Ficar  nas 

amostras textuais dos informantes da Alfabetização no Presente do indicativo ........... 59 

Gráfico 02: Frequência de uso do tempo presente dos verbos Estar, Haver, Pôr e 
Querer nas amostras textuais dos informantes do Ensino Superior no Presente do 
Indicativo e Presente do Subjuntivo .............................................................................. 60 
 
Gráfico 03: Frequência de uso do tempo presente dos verbos Dar, Ir e Ser nas 
amostras textuais dos informantes do Ensino Superior no Presente do Indicativo e 
Presente do Subjuntivo ................................................................................................. 61 

Gráfico 04: Panorama geral dos planos discursivos figura e fundo nos dados dos 
Informantes da Alfabetização e do Ensino Superior ...................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 15 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: ................................................................................. 20 

2.1 O funcionalismo linguístico ...................................................................................... 20 

2.2 A Linguística Centrada no Uso (LCU) ..................................................................... 23 

2.3 Estudos funcionalistas no Brasil e suas implicações no ensino de línguas ............. 25 

2.4 O plano discursivo figura e fundo ............................................................................ 28 

3 OS GENÊROS E O USO DO TEMPO PRESENTE ................................................... 31 

3.1 Concepções acerca dos gêneros  ........................................................................... 31 

3.2 As narrativas, o relato de opinião, relato de procedimento e descrição do local  .... 35 

3.3 Afinal, o que são verbos? ........................................................................................ 38 

3.4 O tempo verbal no contexto comunicativo  .............................................................. 41 

3.5 Verbos no Presente do Indicativo e Presente do Subjuntivo ................................... 44 

3.6 Os verbos Ser, Ir, Ficar, Estar, Haver, Pôr, Querer e Dar no Presente do 
Indicativo e Presente do Subjuntivo: caracterizando os verbos mapeados na 
pesquisa ........................................................................................................................ 46 

4 CONFIGURAÇÕES METODOLÓGICAS................................................................... 53 

4.1 Configuração da Pesquisa: O D&G do Natal ........................................................... 53 

4.2 Etapas Metodológicas ............................................................................................. 56 

5 DISCUSSÃO E ANÁLISES DOS DADOS ................................................................. 58 

5.1 Amostras dos Informantes da Alfabetização ........................................................... 63 

5.2 Amostras dos Informantes do Ensino Superior ....................................................... 69 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 75 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 78 

 

 

 

 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre as mais diversas manifestações voltadas para o funcionamento 

da língua tem sido um desafio para os usuários e estudiosos da área. A língua, 

antes concebida como algo restrito e limitado, analisada somente por seus aspectos 

linguísticos estruturais e sistemáticos passou a receber um novo foco e 

direcionamento, isto é, passou a considerar a relação de linguagem e contexto 

social.  

Sob esse novo cenário, surge uma nova proposta gramatical tendo como 

base o texto e o discurso. Nesse sentido, considera-se “a língua como instrumento 

de uma prática social, sendo as expressões linguísticas analisadas em 

circunstâncias efetivas de interação verbal”. (PEZATTI, 2007 p. 179). 

Desse modo, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical. Nessa 

visão, o conhecimento do sistema linguístico não é suficiente para entender certas 

situações linguísticas utilizadas em situações concretas de fala. Ao expressar-se 

numa língua, não se utiliza apenas o modo de estruturar suas frases. É crucial que 

se saiba combinar unidades sintáticas em situações comunicativas eficientes e, para 

tanto, é necessário conhecer não somente as regras sintáticas, morfológicas, 

fonológicas, mas também as regras semântico-pragmáticas, dando conta do entorno 

comunicativo. 

Com o pensamento de buscar novos olhares acerca dos estudos da 

linguagem, a pesquisa em questão teve como objetivo geral analisar o uso do tempo 

presente nas amostras textuais (Narrativas de Experiência Pessoal, Narrativas 

Recontadas, Descrição do Local, Relato de Procedimento e Relato de Opinião) dos 

informantes do Ensino Superior e da Alfabetização contidas no banco de dados do 

Discurso & Gramática – A língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 

CUNHA, 1998).  

A escolha por esses níveis de escolaridade (Ensino Superior e Alfabetização) 

deu-se a partir da análise comparativa, isto é, conforme os enunciados produzidos 

por seus sujeitos em que se considera a formação inicial e seu processo de 

aquisição da língua (alfabetização), e, a formação em nível avançado (Ensino 

Superior) ao qual o sujeito tende a ter um domínio da linguagem, a fim de estudar o 

aspecto discursivo e interacional manifestados em textos orais e escritos, com 
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identificação das ideias centrais (figura) e secundárias (fundo), ou seja, o falante 

organiza o seu discurso, apresentando uma distinção entre o que é central (porção 

do texto narrativo que apresenta a sequência temporal de eventos concluídos, 

pontuais, afirmativas) e o que é periférico (descrição de ações e eventos 

simultâneos à cadeia da figura) em seu texto; bem como identificar nas amostras 

textuais contidas no corpus a frequência do uso do tempo presente no modo 

Indicativo e Subjuntivo. 

Para dar conta desse aspecto, optou-se pela linguística funcional centrada no 

uso em que se considera o propósito do evento da fala, seus participantes e o 

contexto discursivo inserido, em que a língua é vista como um instrumento de 

interação social com funções comunicativas. 

O interesse em aprofundar os estudos sobre a linguística funcional centrada 

no uso (LCU) tornou-se mais forte a partir da experiência com a atividade de 

pesquisa vivenciada na iniciação cientifica, como bolsista PIBIC/UERN/CNPq 2010-

2011 e 2012-2013. Dada essa vivência, o engajamento com o Grupo de Pesquisa 

em Estudos Funcionalistas (GPEF) permitiu o acesso ao conhecimento teórico 

acerca  da linguística centrada no uso  como também o acesso ao corpus Discurso 

& Gramática: A língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 

1998). 

Na visão da linguística centrada no uso, a língua é entendida como um 

sistema funcional, em que se passa a considerar o uso da língua voltado para uma 

determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao fazer uso da língua passa a 

ser fundamental para compreensão da sua natureza, bem como a determinação dos 

fundamentos teóricos básicos da corrente e as análises consideram aspectos 

pragmáticos e discursivos. 

Ao se preocupar com o estudo da utilização da língua em situação 

comunicativa, a LCU prioriza o componente pragmático, ao qual estariam ligados os 

componentes sintáticos e semânticos, segundo afirmam Furtado da Cunha e Oliveira 

(2003, p. 47), “todas as orações de um texto têm uma dupla função: semântica e 

pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o conteúdo semântico da 

língua, mas também a natureza e o propósito do ato de fala visto como fenômeno 

cultural e cognitivo”.  
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Dessa forma, para os teóricos da área, a língua não pode ser considerada 

totalmente independente de seus fatores externos, tais como contexto, propósito 

comunicativo. A gramática de uma língua, assim, é dinâmica e flexível e, sob esse 

contexto, a gramática é como propõe Du bois (1985), “um sistema adaptativo”, ou 

seja, em parte autônoma por se tratar de um sistema e ao mesmo tempo suscetível 

a pressões externas, tornando-a adaptativa. 

Dito isso, como foco de investigação, destacamos o processo de figura e 

fundo em produções escritas, um pressuposto teórico em que um depende do outro 

para estruturar e moldurar o que aparece no plano comunicativo, bem como, o uso 

do tempo presente em gêneros textuais discursivos. 

A exemplo, as narrativas tratam de uma modalidade textual, em que se narra 

um fato, real ou fictício, ocorrido em um dado tempo e/ou lugar em que se envolvem 

personagens. Esta assume características próprias que as diferencia dos demais 

gêneros textuais. Segundo Reis e Lopes (1988, p. 66), “a narrativa desencadeia-se 

com mais frequência e encontra-se em diversas situações funcionais e contextos 

comunicacionais”.  

Labov (1972, p. 359) por sua vez, postula que uma narrativa pode ser 

determinada como sendo “um método de recapitular experiências passadas, 

combinando uma sequência verbal de orações com uma sequência de fatos que 

(infere-se) ocorreram de fato”. 

Em geral, o tempo verbal predominante é o passado, uma vez que o narrar 

surge da busca em transmitir e comunicar acontecimentos e/ou situações passadas. 

Contudo, é possível identificar a utilização do tempo presente, uma vez que, é 

perceptível uma alternância entre o passado que caracteriza o momento da história 

e o uso do tempo presente que revela as contribuições e/ou interferências do 

narrador/informante. Este último, a qual damos maior destaque com relação à 

dinâmica temporal presente em narrativas, posto que se constituiu como foco de 

atenção da pesquisa. 

Assim como temos no relato de procedimento e relato de opinião fontes orais 

e/ou escritas que possibilitam por meio de depoimentos as vivências experienciais 

dos usuários da língua, isto é, reproduzem expressões que ao serem acionadas no 

processo do entorno comunicativo conduz o informante a fazer uso do tempo 

presente, no qual verifica-se a articulação do discurso a partir da ordenação dos 

fatos e acontecimentos segundo a sequência cronológica dos eventos da fala, e, 
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sobretudo, segundo a interpretação e ordenação dos interesses e capacidades 

narrativas.  

Sob esse aspecto, a descrição do local torna-se, também, importante; para 

que o usuário da língua, ao reproduzir as situações vivenciadas possa dar conta de 

seu entorno contextual, isto é, dos elementos que constituem o ambiente que o 

circunda, no qual encontra-se intimamente as situações comunicativas. 

Partindo desse pressuposto, como dito anteriormente, o enfoque deste 

trabalho foi analisar, nas amostras textuais dos informantes do Ensino Superior e da 

Alfabetização contidas no D&G do Natal, o uso do tempo presente de forma a refletir 

sobre o estatuto discursivo/pragmático/semântico nesse evento comunicativo, bem 

como verificar o nível textual-discursivo (figura e fundo) existente. 

Como suporte teórico, nos apoiamos na seguinte dinâmica: primeiramente, 

foram feitas algumas considerações sobre o funcionalismo e suas respectivas 

vertentes conforme os estudos de Du Bois (1985); Furtado da Cunha e Oliveira 

(2003); Neves (1997) no segundo capitulo; Em seguida, tecemos considerações 

sobre a vertente norte-americana, conforme os pressupostos de Hopper (1987); 

Nichols (1984); Vidal (2009), e, por último, sobre os estudos no Brasil e suas 

implicações ao ensino de línguas voltados aos trabalhos de Martelotta, Votre e 

Cezário (1996); Martelotta (2013); Oliveira (1998); Furtado da Cunha (2000);  

Furtado da Cunha, Rios de Oliveira e Martelotta (2003); Neves (1999); Wilson, 

Martelotta e Cezário (2006).  Tratando, posteriormente, especificamente, sobre 

figura e fundo, conforme as leituras a partir de Hopper e Thompson (1980); Gestalt 

(1992); Neves (1997); Furtado da Cunha, Costa & Cezario (2003).  

Seguindo nosso capítulo teórico, tecemos algumas considerações sobre os 

gêneros discursivos conforme Bakhtin (1997); Genêros textuais segundo Marcuschi 

(2003); Koch (1987), e, por último, abordamos o uso do tempo verbal por meio de 

Bechara (2006); Rocha Lima (1985); Castilho (2012); Ilari (1997); Tavares (1997); 

Cabral (1998), dentre outros.  

Com relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se instituiu como 

uma investigação de caráter qualiquantitativo, uma vez que as análises de seus 

dados voltaram-se para a discussão dos fatos pesquisados dentro de variáveis 

qualitativas, bem como, quantificáveis relacionados aos elementos sequenciais 

cronológicos que dão sentido às narrativas (figura-fundo) e a frequência de uso do 

tempo presente nas amostras textuais.  
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Do mesmo modo, na pesquisa utiliza, o método comparativo ao confrontar as 

narrativas de experiência pessoal dos informantes do Ensino Superior e da 

Alfabetização do D&G Natal conforme o nível de escolaridade, idade e gênero, 

sendo um dos critérios a verificar no evento comunicativo e seu estatuto 

discursivo/pragmático/semântico; a organização dos enunciados, a partir das ideias 

centrais (figura) e secundárias (fundo) conforme o nível de aprendizagem dos 

sujeitos pertencentes ao corpus do D&G do Natal. 

Por outro lado, trata-se de uma pesquisa descritiva, já que observa, descreve 

e registra dados. No caso desta pesquisa, observamos e descrevemos fragmentos 

textuais produzidos pelos informantes, na medida em que estes desenvolveram em 

suas amostras textuais elementos primários e secundários na formulação de seu 

discurso no ato comunicativo. 

E, por último, registramos que a pesquisa desenvolvida  tornou-se relevante 

em decorrência da carência de trabalhos, da vertente funcionalista, voltados a uma 

análise do plano discursivo figura-fundo em amostras textuais produzidas por 

informantes de faixas etárias e níveis de escolaridade diferenciados, assim como, 

por ter como foco o uso do tempo presente em narrativas, um diferencial, posto que, 

é comum encontrarmos estudos voltados para o uso do tempo passado. 

Dessa forma, em linhas gerais a dissertação apresenta seis capítulos. No 

primeiro capítulo, apresentamos as considerações introdutórias sobre o trabalho. O 

segundo capítulo é destinado as explanações teóricas sobre estudos funcionais, 

vertentes e suas implicações no ensino de línguas.  

No terceiro capítulo, apresentamos concepções acerca dos gêneros 

discursivos/textuais; em seguida, sobre o tempo verbal e o tempo presente nos 

modos Indicativo e Subjuntivo. No quarto capítulo, expomos os procedimentos 

metodológicos da pesquisa. No quinto capítulo, abordamos as discussões e análises 

dos dados. Finalmente, no sexto capítulo, tecemos as considerações finais do 

estudo efetivado. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Na primeira seção desta parte, são feitas algumas considerações sobre o 

funcionalismo linguístico e suas respectivas vertentes; em seguida, tecemos 

considerações sobre a vertente norte-americana e sobre a linguística centrada no 

uso, linha da pesquisa em andamento, e, por último, sobre os estudos no Brasil e 

suas implicações ao ensino de línguas. Em seguida, tratamos especificamente sobre 

figura e fundo.  

 

2.1 O funcionalismo linguístico 

 

As primeiras análises do funcionalismo linguístico são atribuídas aos 

membros da Escola de Praga (o funcionalismo europeu), a quem se deve o uso dos 

termos função/funcional (segundo Halliday 1973, o termo se refere ao papel que a 

linguagem desempenha na vida dos indivíduos e não meramente aos papéis que as 

classes de palavras desempenham dentro da estrutura das unidades maiores). A 

língua é entendida como um sistema funcional, em que se passa a valorizar o uso 

linguístico voltado para uma determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor, 

ao fazer uso da língua passa a ser fundamental para compreensão de sua natureza, 

bem como, a determinação dos fundamentos teóricos básicos da corrente e as 

análises que consideram parâmetros pragmáticos e discursivos.  

Os funcionalistas da Escola de Praga enfatizaram a “multifuncionalidade da 

linguagem” e os estudos da distinção entre análises fonéticas e fonológicas dos 

sons, análise dos fonemas em traços distintivos e as noções correlatas de binário e 

marcação da morfologia, diferenciando as categorias marcadas das não-marcadas, 

levando em consideração os contrastes binários (interna/externa, 

intelectual/emocional, prática/teórica, etc.). 

A teoria funcional passou a ganhar força a partir de 1970, tendo como 

percussor Bolinger. No entanto, é em torno do ano 1975 que se iniciaram as 

análises linguísticas propriamente ditas funcionalistas. O funcionalismo linguístico 

admite que a gramática seja constituída a partir do discurso, concebida como um 

conjunto de regularidades que são convencionalizadas pelo uso concreto da língua 

nas diferentes situações discursivas. Du Bois (1985) afirma que “o discurso molda a 
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gramática e a gramática molda o discurso”. Surgem, a partir daí, na língua, novas 

funções/valores/usos para as formas já existentes.  

Assim, o funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em 

situação comunicativa, priorizando o componente pragmático, ao qual estariam 

ligados os componentes sintáticos e semânticos, segundo afirmam Furtado da 

Cunha e Oliveira (2003, p. 47):  

 

Para o funcionalismo, todas as orações de um texto têm uma dupla função: 
semântica e pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o 
conteúdo semântico da língua, mas também a natureza e o propósito do ato 
de fala visto como fenômeno cultural e cognitivo. O conteúdo semântico 
proposicional de uma oração pode permanecer estável, ao passo que sua 
função discursivo pragmática pode se modificar.   

 

Dessa forma, para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada 

totalmente independente de seus fatores externos, tais como contexto, propósito 

comunicativo. A gramática de uma língua, assim, é dinâmica e flexível e, sob esse 

contexto, a gramática é como propõe Du bois (1985), “um sistema adaptativo”, ou 

seja, em parte autônomo por se tratar de um sistema e ao mesmo tempo suscetível 

a pressões externas, tornando-a adaptativa. 

Nos estudos funcionais tradicionais constata-se um outro modelo marcante 

pertencente ao grupo holandês de Simon Van Dik, cuja preocupação volta-se para o 

papel das expressões linguísticas na comunicação, em outras palavras, de que 

forma os usuários da língua natural se sucedem no processo comunicativo. 

Na perspectiva funcional holandesa, desenvolvida por Dik, no final dos anos 

70, considera-se três princípios na análise linguística: a concepção da língua como 

instrumento de interação social, o reconhecimento da pragmática na análise da 

língua e por fim o estudo da sintaxe fundado na semântica. Nesse contexto, 

conforme Neves (1997) “a descrição linguística inclui referência ao falante, ao 

ouvinte e a seus papéis e estatuto dentro da situação de interação determinada 

socioculturalmente”. 

Uma outra vertente funcional baseia-se na concepção de Michael Halliday, 

fixada na noção de função. Os estudos linguísticos funcionais de Halliday visa 

contribuir uma gramática de base sistêmica e funcional, a língua se condiciona em 

uma rede sistêmica através dos eixos paradigmáticos e sintagmáticos. Desse modo, 
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conforme Cesário de Oliveira (2012) “a produção do sentido do enunciado se 

relaciona com as escolhas que o falante elege para determinados fins”. 

O funcionalismo tem como ocupação as funções dos meios linguísticos de 

expressão, sua trajetória é tão antiga quanto o modelo formal. Os estudos modernos 

funcionalistas remontam a concepções linguísticas precedentes a Saussure, dentre 

os quais Whitney, Von der Gabelentz e Herman Paul, entusiastas e núncios da 

escola neogramática no final do século XIX, já cogitavam, em seus trabalhos 

fenômenos sincrônicos e diacrônicos, replicados a parâmetros psicológicos, 

cognitivos e funcionais em suas descrições linguísticas. 

O funcionalismo norte-americano, por sua vez, impulsionou um novo olhar as 

Ciências da Linguagem, ao deslocar o centro das atenções que era direcionada à 

ideia da língua como um produto acabado, isto é, não mutável. Por meio da escola 

cientifica norte-americana, a língua passou a ser considerada conforme seu uso e 

necessidades de seus usuários.  

Bolinger precursor funcionalista norte-americano atentou aos fatores 

pragmáticos operados em dados fenômenos linguísticos estudados por 

estruturalistas e gerativistas. Ainda que não tenha adiantado um esboço completo de 

uma gramática funcionalista, Bolinger impulsionou as análises de fenômenos 

particulares, sendo pioneiro sobre os estudos voltados para a pragmática da 

ordenação de palavras.  

Contudo, só em torno dos 1975 foram iniciadas as análises linguísticas 

propriamente unificadas ao funcionalismo norte-americano. A esse conceito foi 

associado o conceito de “gramática emergente” (HOPPER, 1987) surgindo na língua 

novos valores (funções) e usos para as versões já existentes.  

The origins of syntax in discourse: a case study of Tok Pisin relatives, 

publicado por Gillian Sankoff e Penelope Brown em 1976 é considerado como texto 

pioneiro na articulação das ideias da escola funcionalista norte-americana. Em seu 

desenvolvimento, são fornecidas evidências das motivações discursivas geradoras 

das estruturas sintáticas de relativização do Tok Pisin, língua de origem pidgin de 

Papua- Nova Guiné, ilha ao Norte da Austrália.  

Desse modo, a vertente norte-americana apresenta-se como uma abordagem 

contemporânea, manifestando-se em uma maior produção teórica atual, ao assimilar 

aportes teóricos de outras áreas, tais como da cognição, da sociolinguística, da 
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teoria da interação verbal e da etnografia da comunicação, dentre outras áreas que 

estudam a língua em uso (falada e/ou escrita).  

Seus principais representantes são Bolinger, Givón, Hopper, Thompson, 

Chafe, entre outros, que exploram a linguística com vistas ao uso, observando a 

língua no âmbito do contexto linguístico e da situação extralinguística.  

Dessa forma, a abordagem cognitivo-funcional tem como base central as 

condições de produção a que se submergem os usos linguísticos; o que resulta em 

uma variedade de práticas linguísticas pluralizadas assim como os ambientes que 

subsidiam esse processo, isto é, o ambiente social. Conforme Vidal (2009, apud 

NICHOLS, 1984), “implica na articulação de elementos como os participantes do ato 

da fala, os seus propósitos comunicativos e o contexto discursivo”. 

Nas palavras de Oliveira (2012, p. 23): 

 

O funcionalismo linguístico, nessa perspectiva contemporânea, propõe 
analisar o uso regular da língua mediante estratégias discursivas aos seus 
propósitos comunicativos. A língua é analogicamente intrínseca a 
possibilidade de plena participação social. A partir de seu uso se dá o 
processo de comunicação, e é por intermédio da linguagem que se tem 
acesso à informação, que se expressa e defende pontos de vista, que se 
partilha e constrói visões de mundo, que se produz cultura, fazendo a 
mediação das atividades dialógicas e representando o conjunto desta, 
disponíveis no funcionamento da linguagem e comunicação de uma 
sociedade.  

 

Conforme essa concepção, o plano discursivo e cognitivo, bem como, a 

língua enquanto plano da pragmática consegue traduzir os aspectos contidos no 

plano comunicativo da linguagem, ou seja, é por intermédio desse plano 

comunicativo real que ocorrem as expressões e construções de visão de mundo 

pertinentes aos usuários da língua. Vejamos, no tópico a seguir, as concepções 

teóricas norteadas a partir dos estudos linguísticos voltados a uma abordagem 

baseada no uso, isto é, concepções acerca da linguística centrada no uso. 

 

2.2 A Linguística Centrada no Uso (LCU)  
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A Linguística Centrada no Uso parte da tradução do termo usage-basead 

model utilizado, inicialmente, em Langacker (1987) conforme Martellota (2011, p. 55) 

“para designar modelos teóricos que privilegiam o uso da língua”. Estudiosos 

linguísticos tem utilizado o termo para citar às análises que, de um modo geral, 

conjecturam uma conexão das tradições desenvolvidas pelas pesquisas de teóricos 

que representam a Linguística Funcional, tais como, Givón, Hopper, Traugott e 

Bybee, dentre outros; bem como, também são associados os estudiosos da 

Linguística Cognitiva (Lakoff, Langacker, dentre outros), assim como Tomassello 

(2005) e Martellota (2008), que utilizam o termo Linguística Cognitivo-Funcional para 

indicar essa tendência funcional. 

De acordo com Bybee (2010), a teoria baseado no uso foi desenvolvida 

diretamente da vertente norte-americana funcional, em certa medida, para alguns 

estudiosos da área, passou a ser uma nova nomenclatura para a respectiva vertente 

funcionalista. 

Desse modo, temos os estudos da Linguística Funcional norte-americana que 

consideram o contexto linguístico e sua situação extralinguística nas análises da 

língua, isto é, o estudo do discurso e da gramática simultaneamente, para a 

promoção do entendimento quanto à configuração da língua em uso. 

Sob esse olhar, o discurso e a gramática se relacionam mutuamente, no qual 

a gramática passa a ser compreendida como uma estrutura flexível, mutável e 

adaptativa devido a sua interação com o discurso produzido.  

A Linguística Cognitiva, por sua vez, ao considerar o comportamento 

linguístico como reflexo das capacidades cognitivas, na qual os principais elementos 

da linguagem estão associados aos princípios inatos, ou seja, as suas capacidades 

biológicas naturais partem do pressuposto de que o usuário da língua adquire 

conhecimento conforme aprende a fazer uso. 

Para Tomasselo (1998), as línguas são moldadas através da interação 

complexa de princípios cognitivos e interacionais que passam a desempenhar 

papéis cruciais no processo de mudança linguística a partir da aquisição e do uso da 

linguagem; constituindo-se como um mosaico complexo de atividades 

comunicativas, cognitivas e sociais inerentes a psicologia humana. 

Para Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 15): 
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O princípio básico da Linguística Funcional Centrada no Uso consiste no 
fato de que a estrutura da língua emerge da língua à medida que esta é 
usada (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 2010, 2011). A LFCU entende 
a aparente regularidade e a instabilidade da língua como motivadas e 
modeladas pelas práticas discursivas dos usuários no cotidiano social. 

 

O que nos mostra a importância do uso da língua a partir das condições de 

produção, isto é, de seu entorno contextual em que se considera suas estruturas 

discursivas, bem como as inferências pragmáticas que acompanham a linguagem no 

momento da interação. 

De forma que, as abordagens centradas no uso passam a ver “a sintaxe como 

uma estrutura que está a serviço do discurso, aqui entendido como o uso criativo da 

língua nos diferentes contextos da comunicação”( MARTELLOTA, 2011, p.58). 

 

2.3 Estudos funcionalistas no Brasil e suas implicações no ensino de línguas 

 

No Brasil, os estudos funcionalistas tiveram início a partir de 1980 com o 

PEUL (Programa de Estudos sobre o Uso da Língua) – UFRJ, nos quais são  

encontrados artigos de Anthony Naro, em parceria com Sebastião Votre, sob  

orientação de Givón, via orientação teórica variacionista, ampliada para a esfera do 

sóciofuncionalismo (apresentada como a mais recente vertente funcionalista, em sua 

gênese trata-se do casamento entre a Sociolinguistica (varacionista) e o 

Funcionalismo (gramaticalização), uma combinação de teorias em que se adotam 

variações linguísticas do ponto de vista da função discursiva, as explicando à luz de 

princípios funcionais).  

Outro grupo que vem desenvolvendo pesquisas na linha da Linguística 

funcional norte-americana, é o Discurso e Gramática (D&G) distribuídos em três 

sedes: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal Fluminense (UFF). O grupo de 

pesquisadores atua com pautas direcionadas às análises interpretativas de 

procedimentos discursivos e gramaticais do português em uso. Atualmente é 

coordenado pela Profª. Mariangela Rios de Oliveira tendo como trabalhos mais 

significativos os pesquisadores Martelotta, Votre e Cezário (1996), Rios de Oliveira 
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(1998), Furtado da Cunha (2000) e Furtado da Cunha, Rios de Oliveira e Martelotta 

(2003). 

No banco de dados deste projeto são encontradas amostras de língua falada 

e escrita com informantes em cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Natal, Rio 

Grande, Juiz de Fora e Niterói. Os principais objetivos norteadores da pesquisa, 

corpus do D&G conforme Oliveira (2012, p. 24-25), são: 

 

a) analisar o comportamento da iconicidade, através de diferentes 
fenômenos linguísticos, em situações reais de uso da língua;  

b) criar um banco de dados com correspondência de conteúdo entre fala e 
escrita, de modo a viabilizar a comparação mais rigorosa entre essas duas 
modalidades da língua;  

c) testar em diferentes subgêneros textuais (narrativa de experiência 
pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e 
relato de opinião) o modo de codificação da informação;  

d) comparar o comportamento dos canais da fala e da escrita em relação a 
esses subgêneros.  

 

No trabalho de Neves (1999), encontra-se um panorama dos traços históricos 

da vertente funcionalista no Brasil e sua respectiva propagação por meio de grupos 

de pesquisas como o D&G, resultando do seu banco de dados dissertações, teses e 

diversas publicações em simpósios, anais, livros e revistas.  

Como dito, para a linguística funcionalista, a língua é concebida como recurso 

de interação social, o que conduz a um estudo acerca da relação entre a estrutura 

do sistema linguístico e seus fins comunicativos.  

Diversas teorias como Enunciação, Pragmática, Análise do Discurso e 

Funcionalismo advindas da linguística deram uma nova base para subsidiar novas 

abordagens didáticas tornando-se importantes para os estudos da linguagem ao 

terem provocado diversas alterações na metodologia de ensino de línguas.  

A linguística funcionalista, ao fazer estudos da língua, utiliza-se do contexto 

comunicativo em uso conforme contexto inserido, um estudo calcado entre a relação 

de linguagem e contexto social. Sob esse cenário, surge uma nova proposta 

gramatical tendo como base o texto e o discurso. Nesse sentido, considera-se “a 

língua como instrumento de uma prática social, sendo as expressões linguísticas 

analisadas em circunstâncias efetivas de interação verbal”. (PEZATTI, 2007 p. 179), 
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adotando princípios distintos dos que caracterizam o formalismo, apresentando em 

sua constituição aspectos que: 

 

 Observam o uso da língua, considerando-o, fundamental para a 
compreensão da natureza da linguagem;  

 Observam não apenas o nível da frase, analisando, sobretudo, o texto 
e o diálogo;  

 Têm uma visão da dinâmica das línguas [...]  

 Consideram que a linguagem reflete um conjunto completo de 
atividades comunicativas, sociais e cognitivas, integradas com o resto da 
psicologia humana [...] (BECHARA, 2009, p.62).   

 

Conforme essa concepção, a situação comunicativa motiva a estrutura 

gramatical. Nessa visão, o conhecimento do sistema linguístico não é suficiente para 

entender certas situações linguísticas utilizadas em situações concretas de fala. Ao 

expressar-se numa língua, não se utiliza apenas o modo de estruturar as suas 

frases. É crucial que se saiba combinar unidades sintáticas em situações 

comunicativas eficientes e, para tanto, é necessário conhecer não somente as 

regras sintáticas, morfológicas, fonológicas, mas, também, as regras semântico-

pragmáticas, dando conta do entorno comunicativo.  

A gramática funcional consiste em uma gramática do uso. Busca, 

essencialmente, verificar como a comunicação é processada em uma determinada 

língua, e, para isso, não elege como tarefa descrever a língua enquanto um sistema 

autônomo. Não desvincula, portanto, as peças desse sistema das funções que elas 

preenchem como sublinham Martelotta e Cezário (2006, p. 234):  

 

Os estudos gramaticais, segundo o pensamento funcionalista, não devem 
se limitar à análise de frases ou períodos isolados, mas aos atos 
enunciativos dos diferentes tipos de discursos, pois “quando falamos, 
criamos frases, que, juntas formam um texto coeso e coerente com a 
situação em que é empregado. O processamento desse texto é o discurso”. 

 

Há, pois, uma identificação entre o termo discurso e o uso real da língua, já 

que as escolhas feitas na produção do discurso não se dão aleatoriamente, mas 

decorrem das condições de produção desse discurso. Dessa forma, o ensino de 

gramática deve realizar um trabalho reflexivo, uma vez que, nos moldes 
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funcionalistas a língua é um instrumento de comunicação, assim não pode ser 

considerada como um objeto autônomo e, sim, como um sistema exposto a 

situações comunicativas influenciadas por estruturas linguísticas.  

Essa concepção de gramática cognitivo-funcional vem ao encontro do ponto 

de vista de Neves (1997, p.46), ao afirmar que “a língua (e a gramática) não pode 

ser descrita como um sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida 

sem parâmetros como cognição e comunicação, processamento mental, interação 

social e cultura, mudança e variação, aquisição e evolução”. 

 

  2.4 O plano discursivo figura e fundo 

 

No funcionalismo linguístico, há um pressuposto teórico interessado na noção 

de como os planos de figura e fundo são compreendidos e recontados pelos 

informantes. Hopper e Thompson (1980) consideram uma alta correlação entre o 

discurso e o grau de transitividade de uma sentença, uma vez que durante o 

processo de organização do pensamento humano, o falante estrutura o seu discurso 

a fins de alcançar seus objetivos comunicativos conforme as necessidades de seu 

interlocutor.  

Através dessa transitividade oracional (entende como a categoria gramatical 

relacionada à metafunção ideacional, que se refere à representação das ideias ou 

experiências humanas), o falante organiza o seu discurso, apresentando uma 

distinção entre o que é central e o que é periférico em seu texto. Portanto, o grau de 

transitividade de uma determinada oração torna-se o reflexo de sua função 

discursiva, e a partir desse grau em alta ou menor densidade que é possível 

distinguir no plano discursivo a noção de figura e fundo.  

Neves (1997, p.461), por sua vez, mostra que para a construção causal há 

um sentido de que “é a que ressalta o fato de o segmento que expressa à causa ser 

uma pressuposição, e, portanto, constituir o fundo, ou seja, a parte recessiva do 

significado, e a parte 'causada' da construção ser dominante, isto é, ser a figura” 

(grifo do autor). 

Durante o século XX, através da evolução da Linguística, a noção de 

estrutura se transformou passando a se caracterizar por meio de três noções 

básicas, isto é, sistema, estrutura e função. Advinda da doutrina Saussureana, a 
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noção de sistema tende a conceber o “todo” em preferência com relação a 

compreensão das demais partes que o compõem.  

Com o passar do tempo, a terminologia sistema passou a ser substituída por 

uma nova nomenclatura, isto é, passou a ser denominada estrutura, ao aceitar a 

ideia de que a língua é constituída por um conjunto de elementos que ao serem 

agrupados de forma organizada torna-se um sistema. Com a teoria de Gestalt, o 

nexo interno do sistema linguístico tornou-se foco nos estudos da língua e a “função” 

passou a ser compreendida como elemento primordial para o estudo da linguagem. 

Através dessa compreensão, a linguística passou a buscar e explicar a 

estrutura da língua sob termos psicológicos, cognitivos e funcionais recorrendo à 

teoria da psicologia, especificamente, a de Gestalt aos quais os estudos acerca da 

percepção humana contribuiu com a linguística possibilitando base ao que se refere 

à noção de plano discursivo figura e fundo, ambos correlacionados aos estudos da 

transitividade verbal (movimento do significado do verbo em direção a um 

complemento, objeto direto e indireto) e disposição do discurso.  

Com a teoria de Gestalt, o funcionamento da língua através de seus usuários 

passou a ser considerado além da estrutura e, sim via fatores pragmáticos no 

diagnóstico de seu funcionamento, buscando conceitos e recursos para a explicação 

da organização de um discurso no evento da fala.  

Nesse sentido, os conceitos de figura e fundo derivam de Gestalt, na 

Psicologia, como uma negativa às fragmentações das ações e processos humanos 

peculiares à Psicologia Científica do século XIX. Segundo essa teoria de base 

cognitiva, o processo de formação de figura e fundo é dinâmico, um depende do 

outro para estruturar e moldurar o que aparece no plano comunicativo. Furtado da 

Cunha, Costa & Cezario (2003, p. 39) apresentam uma distinção entre ambos os 

processos:  

Por figura entende-se aquela porção do texto narrativo que apresenta a 
sequência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativas, realis 
[modo indicativo], sob a responsabilidade de um agente, que constitui a 
comunicação central. Já fundo corresponde à descrição de ações e eventos 
simultâneos à cadeia da figura, além das descrições de estados, da 
localização dos participantes da narrativa e dos comentários avaliativos.  

 

Tal distinção se fundamenta numa visão prototípica que acontece em textos 

narrativos a partir de elementos típicos da transitividade, em que a figura seria uma 
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ocorrência marcada, a porção central que dá sustentação ao texto e o fundo uma 

ocorrência não marcada, ou seja, a porção periférica de baixa transitividade.  

O funcionalismo utiliza a teoria de Gestalt para assinalar em um discurso o 

que é mais relevante, ou seja, os elementos que o usuário da língua identifica com 

maior visibilidade e o considera mais importante. Para tanto, são utilizadas às 

noções de figura e fundo. 

Estudos realizados sobre como o falante organiza seu discurso observam que 

cada texto apresenta planos discursivos percebendo a existência de amostras que 

são centrais e outras que são periféricas em um texto.  

Nesses termos, em uma narrativa a figura compreende o esqueleto ao esboço 

do texto, ao qual o discurso progride e apresenta uma sequência temporal dos 

acontecimentos sob a responsabilidade de um sujeito que constitui a comunicação 

central, a contraposto da porção fundo ao qual cobre essa estrutura básica sem 

fazer parte da coerência estrutural e sem contribuir com o progresso discursivo. O 

fundo, portanto, compreende a descrição de estados, da localização dos 

participantes presentes nas narrativas, assim como, na descrição de ações e 

acontecimentos simultâneos aos planos da figura. 
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3 OS GÊNEROS  E  USO DO TEMPO PRESENTE  

 

Apresentamos inicialmente nesse capítulo discussões acerca de gêneros nas 

concepção de Bakhtin (que o nomeou como gêneros discursivos) e de Marcuschi 

(que utiliza o termo gêneros textuais); e, por conseguinte tecemos considerações 

sobre as narrativas e sua relação com os relatos de opinião, relato de procedimento 

e descrição do local. Em seguida, discutimos sobre verbos, seu estatuto categorial; 

sobre o tempo verbal no contexto comunicativo; e, por último sobre verbos no 

Presente do Indicativo e Presente do Subjuntivo e suas respectivas conjugações. 

 

3.1 Concepções acerca dos gêneros 

 

Os estudos da linguagem ao longo, dos séculos, vem sendo questão de 

debate entre estudiosos da área. Mikhail Bakhtin (1895 – 1975) tornou-se referência 

nos estudos direcionado às línguas por considerar as relações existentes entre 

história, cultura e sociedade. 

Bakhtin (1999) defendeu a tese que linguagem e sociedade estão interligados 

como domínios ideológicos (educacional, jurídico, jornalístico, religioso), em que o 

diálogo entre si são produzidos resultando em enunciados que, por conseguinte, 

foram denominados gêneros discursivos. 

Uma concepção que possibilita a linguagem o papel de construção social do 

mundo real, bem como em relação a interação entre os sujeitos usuários da língua. 

Nesse pensamento, o uso da língua ocorre através de um gênero específico, mesmo 

que seus usuários não tenham consciência disso. 

Gêneros discursivos são amplos e atuam como suporte nas diversas 

situações comunicativas, seja essa na modalidade oral e/ou escrita. Incorporam 

cenários cotidianos que tendem a assumir formas padronizadas (saudações, 

despedidas, etc.) até as de posturas livres (como diálogos entre amigos, familiares, 

etc.) e, por fim, as formas mais elaboradas que exigem um discurso padronizado 

(como o discurso político, cientifico, religioso, jurídico, etc.). 
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Para que possa ocorrer a interação verbal são cruciais as formas discursivas; 

nos fazendo refletir que as formas gramaticais e lexicais não são suficientes no 

entorno da comunicação. Essa ideia promove uma mudança com relação ao 

conceito da linguagem. Que para Bakhtin (1997, p. 301): 

 

A língua materna — a composição de seu léxico e sua estrutura gramatical 
—, não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos 
mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 
comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 

 

Esse conceito nos direciona a importância da interpretação e contextualização 

do discurso, em diferentes situações comunicativas; em que dominar os discursos 

que se encontram permeados a nossa volta nos possibilita o domínio linguístico. O 

autor, acrescenta que: 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 

uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 

claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

(BAKTHIN, 2003, p. 261).   

 

Dessa forma, o discurso, em forma de enunciado, se caracteriza em unidades 

concretas e reais no evento comunicativo. Visto que, quando compreendemos o 

discurso e seus significados temos como reproduzi-lo, incorporá-lo e utilizá-lo em 

uma outra situação comunicativa. A compreensão resulta na interação entre os 

usuários de uma dada língua. 

Bakhtin (1997) sinaliza que os gêneros discursivos são modelos 

comunicativos e servem, muitas vezes, para criar uma expectativa no interlocutor, 

preparando-o para uma determinada reação. Operam, prospectivamente, abrindo o 

caminho da compreensão. Trata-se de enunciados correlacionados à utilização da 

língua segundo as condições e finalidades de sua produção o que os tornam 

múltiplos, vejamos: 
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A ampliação da língua escrita que incorpora diversas camadas da língua 
popular acarreta em todos os gêneros (...) a aplicação de um novo 
procedimento na organização e na conclusão do todo verbal e uma 
modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro etc., o 
que leva a uma maior ou menor reestruturação e renovação dos gêneros do 
discurso. (BAKHTIN, 1997, p. 286). 

 

Desse modo, o que irá definir e caracterizar um gênero discursivo são as suas 

condições de uso, ou seja, os sujeitos participantes no processo comunicativo, sua 

finalidade, e o contexto promovendo a interação e contextualização discursiva. 

Seguindo esta mesma concepção, Koch (2002, p. 54) sinaliza que: 

 

[...] os elementos centrais caracterizadores de uma atividade humana: o 
sujeito, a ação, o instrumento. Segundo ele, o gênero pode ser considerado 
como ferramenta, na medida em que um sujeito – o enunciador – age 
discursivamente numa situação definida – a ação – por uma série de 
parâmetros, com a ajuda de um instrumento semiótico – o gênero. 

 

Percebemos, todavia, que os gêneros discursivos se  encontram presentes 

em nossa vida cotidiana ao ser um elemento base das atividades sócio-

comunicativas. Tomamos como exemplos: cartas, notas, diários pessoais, agenda, 

correio eletrônico, chat, dentre outros.  

E, nesse universo temos o diálogo como uso concreto, isto é, um dialogismo  

que não se restringe somente à comunicação face a face. Ele advém, também,  de 

uma dialogização interna das palavras que são incorporadas no momento em que 

ocorre a interação, ou seja,  a partir das noções de intercursividade que se refletem 

no uso de um discurso sobre um outro discurso já existente. Vejamos, em seguida, 

as concepções de gêneros com base nos pressupostos de Luiz Antônio Marcuschi 

para ampliar o entendimento sobre estudos dos gêneros. 

Como dito, os gêneros são fenômenos históricos vinculados à vida social e 

cultural; na medida que estão presentes nas atividades cotidianas. Nos estudos de 

Bakhtin, os gêneros consistem em entidades sócio-discursivas que atuam em 

múltiplas formas de ações sociais utilizadas nos eventos comunicativos.  

Marcuschi (1995) concorda em grande parte, com os pressupostos 

postulados por Bakhtin relacionados às noções de gêneros. O linguísta brasileiro, 

em seus estudos, fez um levantamento do conjunto hipotético das realidades 
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empíricas que possam retratar as condições de funcionamento da linguagem em 

determinados gêneros nas esferas correlacionadas as atividades sociais, 

examinando os possíveis traços linguísticos que possam se manifestar na 

constituição textual dos gêneros. 

Em síntese, utiliza o termo gêneros textuais ao contrário de Bakhtin que faz 

uso da nomenclatura gêneros discursivos; o linguista brasileiro caracteriza gêneros 

como formas de uso da linguagem articuladas, segundo os objetivos de seus 

usuários no momento da situação comunicativa. 

Para Marcuschi (1995), “ os gêneros não “existem” objetivamente como um 

dado, mas se constroem na interação comunicativa e são fenômenos 

contextualmente situados”. 

Estes não se vinculam somente à literatura e, sim “para referir uma categoria 

distintiva de discurso de qualquer tipo; falado ou escrito, com ou sem aspirações 

literárias”. (MARCUSCHI, 2008, p. 147). 

O que torna o gênero textual um desafio a ser estudado; posto que o mesmo 

assume categorias culturais, como, também, pode ser um esquema cognitivo, uma 

forma de ação social, uma ação retórica, dentre outros aspectos. Sob esse aspecto, 

o linguista brasileiro acrescenta que: 

 

Na realidade, o estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área 
interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e 
para as atividades culturais e sociais. Desde que não concebamos os 
gêneros como modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como 
formas culturais e cognitivas de ação social (Miller, 1984) corporificadas na 
linguagem, somos levados a ver os gêneros como entidades dinâmicas, 
cujos limites e demarcação se tornam fluidos. ( MARCUSCHI, 2008, p. 151). 

 

Sua dinamicidade reside no fato comunicativo que pode assumir status verbal 

e/ou não verbal conforme os textos encontrados em nossa vida diária e, que,  por 

conseguinte, apresentam padrões sóciocomunicativos. São práticas discursivas em 

que podemos identificar um conjunto de enunciados instaurados nas relações de 

poder a partir de suas sequências tipológicas. 

São heterogêneos por se situar em nossa vivência humana seguido de seu 

uso e funcionalidade. Não refletem apenas as práticas sociais, como também 

constituem essas práticas; o que o torna variável culturalmente, isto é, variando de 

cultura para cultura.  
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Os gêneros textuais, conforme proposta de Marcuschi (2003), é uma espécie 

de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais e etc.), em que abrangem narração, 

argumentação, descrição, exposição e injunção.  

Em que a competência textual permite a distinção entre cada gênero, uma 

vez que se referem à experiência de mundo e/ou a proposta abordada em 

determinado contexto. O trabalho com os gêneros, no processo de ensino e 

aprendizagem, possibilita a criação de expectativas no interlocutor, conduz o 

aprendiz a pensar, analisar letras, números, imagens, assim como a exercer sua 

função social abrindo caminho para novas descobertas e conseguintemente novos 

aprendizados.  

No processo de ensino e aprendizagem, a utilização de linguagens verbais 

(palavras) e não verbais (cores, formas, gestos, signos, etc.) estão correlacionadas 

às atividades cotidianas, que se manifestam via textos e incorporados recebem a 

nomenclatura de gêneros textuais classificados, conforme seu formato e suas 

características. A seguir, apresentamos algumas concepções acerca de algumas 

modalidades textuais a fins de caracterizar o corpus utilizado. 

 

3.2 As Narrativas,  o relato de opinião, relato de procedimento e descrição do local 

 

Com relação às narrativas, seus estudos tiveram início através dos trabalhos 

dos  linguistas Labov e Waletzy (1967) e Labov (1972). Para esses autores, uma 

narrativa pode ser determinada como sendo “um método de recapitular experiências 

passadas, combinando uma sequência verbal de orações com uma sequência de 

fatos que (infere-se) ocorreram de fato” (LABOV, 1972, p. 359). 

A narrativa trata-se de uma modalidade textual, no qual se narra um fato real 

ou fictício, ocorrido em um dado tempo e/ou lugar em que se envolvem 

personagens. Assume características próprias que as diferencia dos demais gêneros 

textuais.  

É comum em seu esboço conter personagens (seres fictícios da trama, 

encadeiam-se os fatos que geram os conflitos e ações); Espaço (lugar onde as 

ações acontecem e se desenvolvem); Narrador (é o que narra à história, pode ser 
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onisciente – terceira pessoa; observador, tem conhecimento da história e das 

personagens, observa e conta o que está acontecendo ou aconteceu, ou 

personagem – em primeira pessoa, narra e participa da história e, contudo, narra os 

fatos à medida em que acontecem, não pode prever o que acontecerá com as 

demais personagens). 

 Tempo (é um determinado momento em que as personagens vivenciam as 

suas experiências e ações; pode ser cronológico: um dia, um mês, dois anos, ou 

psicológico: memória de quem narra, flash-back feito pelo narrador); Enredo (é a 

trama, o que está envolvido na trama que precisa ser resolvido, e a sua resolução, 

ou seja, todo enredo tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho) e, por último, o 

conflito (é a tensão criada entre os personagens a partir dos interesses e 

comportamentos dos mesmos e/ou a partir dos acontecimentos relatados. É uma 

espécie de “nó dramático” que determina uma mudança de situação e exige uma 

solução a partir da qual a Narrativa marchará para o seu final) definidos a partir de 

sua relação de anterioridade e posterioridade. 

Em geral, o tempo verbal predominante é o passado, uma vez que, o narrar 

surge da busca em transmitir e comunicar acontecimentos e/ou situações passadas. 

Neste mundo de palavras, se pressupõem a figura do narrador e seus personagens, 

categorizados em principais ou secundários. 

Contudo, é possível identificar a utilização do tempo presente, uma vez que, é 

perceptível uma alternância entre o passado que caracteriza o momento da história 

e o uso do tempo presente que revela as contribuições e/ou interferências do 

narrador/informante. Este último, a qual damos maior destaque com relação à 

dinâmica temporal presente em narrativas, posto que é foco de atenção da pesquisa 

realizada. 

Apesar disso, é importante destacar aspectos teóricos em referência ao 

tempo verbal, este que se refere ao dado momento da ocorrência do fenômeno em 

que ocorre a ação, isto é, o fenômeno expresso pelo verbo tendo como referência o 

momento comunicativo. É necessário entender que o falante no ato da comunicação 

emprega os tempos do mundo narrado, uma vez que o ouvinte, ao receber a 

informação em forma de relato, não necessariamente deve relacioná-lo ao tempo 

passado. Posto que o mundo narrado é indiferente ao tempo cronológico que pode 

estar ou não associado ao passado, e, ainda, ao presente ou ao futuro via outros 

dados.  

http://www.perfumeweb.com.br/importados/perfume-angel/
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Um fator que, de certa forma, diverge e vai ao encontro das perspectivas 

referentes ao relato de procedimento,  relato de opinião e descrição de local, tendo 

em vista que quando falamos sobre relato de procedimento e relato de opinião 

estamos marcando como característica forte o discurso, isto é, a linguagem tendo 

como referencial o uso da língua padrão em que se constrói a partir da 

sistematização e organização de informações sobre um determinado tema e/ou 

acontecimento. 

Nesse universo, o discurso passa a ser uma manifestação linguística  

emergido em um contexto especifico em que se considera a intenção do usuário da 

língua no momento da formulação e narração do enunciado. 

Desse modo, no relato de procedimento e relato de opinião desenvolve-se a 

partir de um processo narrativo, bem como considera-se aspectos temporais durante 

a descrição dos acontecimentos narrativos, isto é, criando uma linha tênue entre o 

inicio ao fim do ato discursivo enunciado. 

Trata-se de um relato das experiências vivenciadas e suas percepções acerca 

do mundo, bem como acerca das relações sociais estabelecidas com o outro. Uma 

percepção extremamente individual, mas que necessita do outro (da relação 

emissor-interlocutor) para a efetivação do contexto comunicativo. 

Sob esse ponto, é necessário atribuir a relevância da descrição do local, isto 

é, dos elementos extralinguísticos que norteiam o evento comunicativo ( onde falo, 

para quem eu falo, sobre o que eu falo, dentre outros aspectos) que promovem a 

interação entre usuários das línguas que nem sempre pertence a um mesmo 

contexto. 

Nesse sentido, a descrição passa a ser fundamental por ser a responsável em 

descrever os participantes nesse evento comunicativo (seus participantes, o lugar 

e/ou o objeto de forma realística) de forma a possibilitar a comunicação e interação, 

com base nas observações do contexto  ao qual os usuários da línguas encontram-

se inseridos. 

A descrição do local indica os traços pertencentes ao ambiente em questão 

no momento da produção e articulação do discurso, bem como o sentimento 

provável de quem está enunciando; e, por isso, no evento narrativo passa a 

desempenhar um papel importante para a promoção da comunicação. Vejamos, nos 

tópicos a seguir, as discussões acerca do uso do tempo presente. 
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3.3 Afinal, o que são verbos?  

 

Do ponto de vista gramatical, para Bechara (2006, p. 2009) “entende-se por 

verbo a unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo 

qual organiza o falar seu significado lexical”. Sendo uma parte primordial no 

momento da construção da oração, este que pode denotar ação, estado, ou 

fenômeno. E, como postula Rocha Lima (1985, p. 107), “ é a parte da oração mais 

rica em variações de forma ou acidentes gramaticais”. 

É a  partir desses “acidentes gramaticais” que o verbo muda de forma para 

exprimir as ideias de modo, voz, tempo, número e pessoa. Nos estudos verbais, a 

voz  se relaciona ao acidente que indica se ação verbal foi produzida ou recebida 

pelo sujeito. Vozes verbais que podem ser ativa ( em que a pessoa a que se refere é 

o agente da ação, isto é, o que pratica a ação verbal); passiva ( quando a forma 

verbal indica que a pessoa é o objeto da ação verbal, isto é, o paciente, o que sofre 

a ação verbal); e, reflexiva ( quando a ação verbal não passa a outro ser e, sim, se 

revertindo ao próprio agente da ação verbal praticada). 

A modalidade, nos estudos verbais caracteriza as diversas formas sob as 

quais a pessoa que fala encara a significação contida no verbo, de forma a assinalar 

a posição do falante em relação a ação verbal e o seu agente ou propósito, isto é, no 

momento da construção da oração o falante pode considerar a ação como algo 

realizado, como admissível (incerto), como  condicionado, desejado pelo agente, 

dentre outros aspectos. De forma, a ocasionar os modos: indicativo, subjuntivo, 

condicional, imperativo e optativo. 

 O  tempo, por sua vez, indica se o que expressa o verbo ocorre no momento 

em que se fala ou numa época anterior, como também numa ocasião que ainda 

esteja para acontecer. Nos conduzindo a ideia de número (que se refere a 

quantidade de participantes no acontecimento comunicado) e pessoa ( determina a 

relação dos participantes nos acontecimentos comunicativos no ato da fala).    

É preciso compreender todavia que o reconhecimento do estatuto gramatical 

do verbo toma como base os sistemas em que é feita uma língua. Um sistema que 

haverá, portanto, definições gramaticais, semânticas e discursivas. 
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Já sob o viés semântico, os verbos expressam os estados de coisas, que 

para Castilho (2012, p. 396), “entende-se por isso as ações, os estados e os eventos 

de que precisamos quando falamos ou quando escrevemos.” 

Isso significa discutir essa categoria gramatical como um dos mecanismos 

primordiais na língua, posto que permite ao falante expressar certezas, desejos, 

emoções e, sobretudo, a cumplicidade do interlocutor na expressão do que se 

pretende comunicar.  

Portanto, quando falamos em semântica, falamos em significado. E, quando 

associamos o estudo da semântica aos tempos verbais, implica dizermos que 

faremos um estudo sobre o que cada modo e tempo verbal significam. Tendo em 

vista que o modo verbal mostrará nossas posições de dúvidas, de desejos, de 

ordem e certezas condicionados as ações expressas pelo verbo. 

É preciso considerarmos que situações comunicativas apresentam intenções 

que perpassam a mera necessidade de marcar o tempo cronológico da enunciação 

e/ou ação. Situações que exigem dos falantes jogo de cinturas e clareza das 

circunstâncias permeadas no ato da fala. O que torna o uso semântico dos verbos 

um recurso indispensável para que o falante obtenha êxito comunicativo. 

O uso desses verbos podem ser utilizados para atribuir significados diferentes 

aos enunciados. A exemplo, um verbo no presente do indicativo que serve tanto 

para expressar um fato que ocorre no cotidiano quanto para exprimir um evento 

passado, ou seja, um fato que já ocorreu. 

Esses direcionamentos nos fazem refletir sobre o sistema linguístico, uma vez 

que para a comunicação ser bem sucedida, as variações de significados de que se 

revestem os elementos gramaticais em uso devem acontecer segundo o limite da 

recepção dos participantes e, seu sucesso só poderá ser comprovado quando haver 

a efetiva compreensão do enunciado por parte dos mesmos. 

Uma compreensão verificada por uma reação ao fato postulado no momento 

da comunicação, ou por uma resposta verbal correlacionada ao aspecto discursivo 

do verbo. 

Quando estudamos sobre propriedades discursivas do verbo, logo, se 

considera  segundo Castilho (2012, p. 396) “como verbo a palavra que introduz 

participantes no texto, via processo da apresentação; que os qualifica devidamente, 

via processo da predicação; que concorre para a construção dos gêneros 

discursivos, via alternância de tempos e modos.” 
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Em uma construção verbal, o aspecto temporal não corresponde à elementos 

cognitivos e, sim a sensações que podem ser uma opção viva do ponto de vista do 

falante; e, a partir do discurso utilizado são refletidos a linguagem em 

funcionamento, para produzir enunciados coerentes, que podem ser expressados 

através de uma oração. 

Para tanto, o falante utiliza uma sequência de enunciados, de forma a 

produzir efeitos sobre o conhecimento e/ou comportamento de seu interlocutor. 

Nesse sentido, temos o discurso como um produto da interação falante/interlocutor, 

contextualizado no espaço e no tempo, em que se envolvem elementos linguísticos, 

extralinguísticos e gramaticais.  

É preciso considerar que em um texto/discurso pode naturalizar mais de uma 

posição para os interlocutores, posto que pode carregar diferentes vozes e 

interpretações. E, para sua análise gramatical um elemento crucial a ser 

considerado é o modo verbal, este formado pela junção do sujeito (responsável pela 

ação) e a parte do verbo ou locução verbal que expressa o tempo verbal ou a 

opinião do sujeito. 

Desse modo, temos o sujeito que define um dos participantes do discurso e a 

indicação temporal  desse sujeito quanto sua opinião estabelecendo relações 

interpessoais. Gramaticalmente, o modo verbal contribui para a interação tratando a 

mensagem como uma afirmação, pergunta ou ordem (BUTT et al., 1995). 

 Halliday afirma que as relações são expressas semanticamente através da 

metafunção interpessoal da linguagem (HALLIDAY & HASAN, 1989). Sobre isso, é 

necessário compreender que todas as línguas do mundo codificam, de alguma 

forma, as noções de tempo, aspecto e modalidade (BYBEE; PERKINGS; 

PAGLIUCA, 1994).  

Sobre noção de tempo temos à ordenação dos eventos, segundo o momento 

da fala, da produção do enunciado; e, como aspecto, o tempo interno dos eventos 

no momento da comunicação; fechando com a modalidade que se refere as atitudes 

acerca dos eventos na constituição do discurso. 

Pressupostos básicos que ao estudar as categorias verbais de tempo e 

aspecto, a partir das dimensões semântico discursiva, contribuem para que 

desenvolvamos a competência linguística e saibamos fazer uso dos mecanismos 

gramaticais que estão disponíveis na língua para criar sentidos.  
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Do ponto de vista linguístico, primeiramente, é preciso considerarmos que os 

tempos verbais são ferramentas linguísticas que nos ajudam a organizar os 

pensamentos através da linguagem. A língua, como uma moldura de toda expressão 

possível, ao qual produzimos e enunciamos nossos discursos. 

Nesse sentido, os verbos e suas estruturas: fonológica, morfológica, 

semântica e sintática, são recursos disponíveis para que ocorra a materialização 

concreta de nossos pensamentos. Que implica, não apenas, no estudo de classes 

gramaticais (modo, tempo, pessoa e número), e, sim, no estudo do 

sentido/significado que os tempos verbais operam nos discursos produzidos pelos 

usuários de uma dada língua, no momento da comunicação. 

Para Fiorin (2010, p. 142), “ o tempo linguístico é relacionado ao exercício da 

fala, que é ordenada no discurso”. Essa temporalidade, inata ao pensamento é 

produzida por meio da enunciação. Posto que, no momento da enunciação, são 

instauradas a categoria do presente e, desta, por conseguinte, nasce o tempo verbal 

utilizado. 

Esse momento da enunciação, encontra-se no discurso da língua, o ponto de 

referência, isto é, sua memória, imaginação, faculdades mentais, que lhe possibilita 

a promover situações reais de uso da linguagem. O que, nos conduz ao 

posicionamento, que estudar verbo, significa, também, considerar o momento da 

enunciação e suas respectivas ferramentas linguísticas, que possibilitam o 

entendimento da língua em uso, a partir do contexto real, ao qual seus usuários 

estejam inseridos. Vejamos, no tópico a seguir, discussões sobre o tempo verbal. 

 

 

3.4 O tempo verbal no contexto comunicativo  

       

A interação entre tempo verbal e organização comunicativa da sentença em 

um dado texto vem sendo discutido por teóricos da área; uma vez que as sentenças 

das línguas em um evento comunicativo passam a desempenhar simultaneamente 

diversas funções, tais como, a representação de nossa experiência de mundo, 

quanto a organização,  o intercâmbio e a negociação de papéis e valores entre 

interlocutores no momento do uso da língua(gem). 
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A exemplo dessa complexidade, podemos citar a forma verbal do presente do 

indicativo que ora remete a fatos presentes, ora a fatos futuros ou mesmo passados. 

Sob esse aspecto, para Ilari (1997, p. 08 ), o estudo da expressão linguística do 

tempo na língua portuguesa deveria dar conta dos seguintes aspectos:  

 

1) Reconhecer as expressões e construções que indicam tempo, 
caracterizando sua contribuição à interpretação das sentenças em que 
ocorrem; 

2) Desenvolver um conjunto de noções e uma metalinguagem 
adequadas para a descrição das expressões e construções gramaticais que 
indicam tempo; 

3) Elaborar representações formais das sentenças que levem em conta 
as referências temporais nelas contidas, ou seja, definir procedimentos que 
permitam construir fórmulas de uma linguagem abstrata e isenta de 
ambiguidades cuja estrutura sintática permita exibir as referências 
temporais das sentenças da língua corrente.  

 

Conforme o autor, se não considerarmos esses aspectos, não será fácil 

identificar e/ou separar os valores “temporais” das expressões linguísticas de seus 

valores aspectuais (diferentes maneiras de identificar a constituição temporal interna 

na situação denotada pelo verbo quanto a sua duração, início e/ou conclusão) e 

modais (refere-se aos julgamentos dos falantes a respeito da natureza objetiva ou 

subjetiva no momento em que a comunicação se realiza); posto que o estudo do 

aspecto e do modo perpassa, essencialmente,  os estudos da gramática do tempo. 

Dito isso, os tempos verbais voltados ao discurso e a situações comunicativas 

estabelece a distinção entre o mundo comentado e o mundo narrado, isto é, é por 

meio dos tempos verbais que o usuário da língua apresenta o “mundo” ( como 

possível conteúdo de uma comunicação linguística) e o seu ouvinte o compreende 

como mundo comentado e/ou mundo narrado. 

A esse mundo narrado, temos todos os tipos de relato, sejam eles literários ou 

não-literários; e, ao mundo comentado temos o drama, o ensaio, o diálogo, dentre 

outros aspectos que envolvam situações comunicativas. Para Koch (1987, p. 39) 

com base nos estudos de Weirich¹ (1968) “a forma verbal presente nada tem a ver 

com o tempo: ela constitui, justamente, o tempo principal do mundo comentado,  

________________ 

¹ Para Weinrich (1968), a função do tempo verbal não é a de marcar o evento cronológico (tempo), e, 
sim de cientificar ao ouvinte quanto ao evento comunicativo em que a linguagem acontece. 
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designando uma atitude comunicativa de engajamento, de compromisso”. Nessa 

perspectiva, o uso de um ou de outro tempo verbal vai depender da situação 

comunicativa assumida em conjunto conforme o contexto discursivo.  Koch (1987, p. 

40) sinaliza que: 

 

Não creio que os tempos – na perspectiva comunicativa – sejam formas 
mais temporais [de tempo] que em suas outras características. Ao dizer que 
os tempos da linguagem nada têm a ver com o tempo, isto não quer 
significar que os tempos neguem o fenômeno extralinguístico do Tempo, e 
inclusive o próprio discurso é um desses processos. Esse tempo físico, 
mensurável, já está pressuposto na linguagem ao mesmo tempo que o 
mundo real. É coisa que não tem nada de particular; afinal, a palavra “hora” 
também pressupõe Tempo. Da mesma maneira, também as perspectivas de 
retrospecção e de prospecção, em alguns tempos, pressupõem Tempo.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A isso se aplica o conceito de que no momento da enunciação linguística a 

forma verbal conjugada existente na oração nos traz a informação sobre os 

conceitos de pessoa e tempo, de forma a garantir o significado do lexema em uma 

situação comunicativa sólida, na qual se convergem mundo elemento 

extralinguístico) e linguagem do usuário da língua. 

Desse modo, o tempo verbal passa a referir-se ao momento da ocorrência do 

acontecimento expresso pelo verbo, tais como: ação, estado, processo, dentre 

outros; tendo  como ponto de referência e de articulação o momento da 

comunicação.  

Nesse cenário, entram em cena os recursos gramaticais, ao estabelecer 

relações entre orações, frases e parágrafos ao longo da enunciação. Contudo, é 

preciso distinguir o que vem no início da oração, ou da frase e parágrafo do texto, 

isto é, estabelecer o ponto de partida que o falante do discurso elegeu para 

expressar o que tem em mente. 

A informação que se encontra no início do enunciado indica a organização 

textual e sinaliza de que forma o falante organizará suas ideias. Sob esse aspecto, 

Halliday (1970) denomina de Tema (ideia inicial) e Rema (ideia que segue na 

produção do enunciado). 

O teórico define Tema como “o ponto de partida da mensagem”, o ponto de 

partida para o que o falante quer dizer, “o cabide onde a mensagem está pendurada” 
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(HALLIDAY,1994, p. 37). É o tema que emoldura o discurso; e, portanto, se associa 

ao aspecto da organização da informação. 

Quando o falante faz as escolhas entre Tema e Rema, este elege a estrutura 

de seu discurso, de forma a manipular o efeito que este terá sobre seus 

interlocutores. Sobre isso, Fries (1995, p. 65)  postula que: 

 

A escolha por qual informação colocar como Tema de uma oração é 
significativa. Contém significados. De maneira específica, a informação 
Temática tem uma função orientadora na oração. Através da cuidadosa 
escolha da informação Temática, os escritores podem manipular a atenção 
dos leitores. (...) O escritor tem escolha do que fazer.  

 

Os recursos do Tema e do Rema possibilitam visualizarmos as intenções e 

objetivos por parte dos falantes na produção dos enunciados. Fornecendo subsídios 

para a interpretação e contextualização das informações dispostas no discurso; que 

gramaticalmente devem estar dispostas corretamente, no qual o modo verbal 

contribuirá para o momento da interação ao tratar a mensagem como uma 

afirmação, pergunta ou ordem; contestando ou não opiniões. Vejamos no tópico 

seguinte considerações sobre o tempo presente no presente do indicativo e presente 

do subjuntivo.  

 

3.5 Verbos no Presente do Indicativo e Presente do Subjuntivo 

 

Os modos verbais no presente do indicativo e presente do subjuntivo se 

referem a um avaliação implícita do usuário da língua a respeito da natureza, 

subjetiva ou não, no momento da comunicação. Conforme Mattoso Câmara (1989), 

“o subjuntivo marca uma tomada de posição subjetiva do falante em relação ao 

processo verbal”; por outro lado, “o indicativo não é subordinado sintaticamente, 

nem possui caráter subjetivo, mesmo que em dadas situações possam estar 

subordinado”. 

Desse modo, enquanto o modo indicativo busca a objetividade e é referencial 

ao tratar com a transmissão de fatos; o modo subjuntivo apontam para 

acontecimentos possíveis, cuja subjetividade nos remete a visão pessoal do usuário 

da língua em relação ao que diz e/ou escreve no momento da comunicação. 
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A essa distinção Bechara (2009, p. 276) nos aponta que: 

 

O presente pode denotar três declarações: a que se prolonga até o 
momento em que se fala; a que acontece  habitualmente e a que representa 
uma verdade universal. Além disso, aponta  quatro formas de  empregos do 
Presente do Indicativo: pelo pretérito, chamado de presente histórico, que 
funciona na intenção de dar a fatos passados o valor de novidade; pelo 
futuro do indicativo, para enfatizar uma decisão; pelo pretérito imperfeito do 
subjuntivo e pelo futuro do subjuntivo. 

 

Desse modo, podemos concluir que os tempos verbais  estão intimamente 

ligados a um determinado contexto, em um dado momento da produção e 

enunciação do discurso; em que se passa a considerar o seu estatuto 

semântico/pragmático. Para Fatori (2010), a noção de que o presente do indicativo é 

utilizado somente para expressar fatos ocorridos no momento na produção do 

discurso é equivocada, uma vez que o valor semântico visto apenas por esse viés 

torna-se pouco relevante para os estudos da língua(gem) emergida no cotidiano dos 

usuários a partir de seu uso.    

E, portanto, como já sinalizou Fatori (2010) o presente do indicativo é utilizado 

em grande parte para expressar fatos que ocorrem em nosso cotidiano a partir da 

interação com o meio que nos circunda. É o tempo verbal mais versátil em relação 

aos outros tempos, por possuir a maior quantidade de possibilidades semânticas, 

como também é o que pode adquirir maior quantidade de significados. 

Este pode indicar um fato rotineiro, que acontece com frequência; um fato que 

acontece no momento em que se fala; ou pode sinalizar um fato que já ocorreu, este 

utilizado em narrativas com a intenção de aproximar a história do leitor fazendo com 

que  este sinta que está participando do evento da narrativa. 

É muito comum na linguagem coloquial, em nosso falar cotidiano e pode 

indicar verdade absoluta, um fato constante que todos concordam, uma verdade 

universal. Vejamos, agora, algumas concepções acerca do presente do subjuntivo. 

Como dito, o modo subjuntivo refere-se a prováveis acontecimentos, isto é, a 

uma subjetividade com relação a possíveis acontecimentos. Bechara (2009, p. 180-

181) sinaliza que:  

 

O modo subjuntivo ocorre normalmente nas orações independentes 
optativas, nas dubitativas com o advérbio  talvez e nas subordinadas,  em 
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que o fato é considerado como incerto, duvidoso ou impossível de  se 
realizar. Nas orações subordinadas substantivas ocorre o subjuntivo nos 
seguintes principais casos:  (i) depois de expressões (verbos, nomes ou 
locuções equivalentes)  que denotam ordem, vontade, consentimento, 
aprovação, proibição, receio, admiração, surpresa, contentamento;  (ii) 
depois de expressões (verbos ou locuções formadas por  ser , estar, ficar + 
substantivo ou adjetivo) que denotam desejo,  probabilidade, necessidade, 
utilidade, etc.  
Usa-se o subjuntivo nas orações  adjetivas que exprimem fim;  
consequência; uma conjectura e não uma realidade; depois de um  
predicado negativo, ou de uma interrogação de sentido negativo  quando 
enunciam uma qualidade que determine e restrinja a ideia expressa por 
esse predicado ou interrogação.  

 

Dessa forma, com base nos direcionamentos de Bechara (2009),podemos 

perceber que as fronteiras entre o indicativo e o subjuntivo não são tão distantes, 

isto é, muitas das noções e terminologias associadas ao subjuntivo apresentam-se 

também, nos enunciados produzidos pelos usuários da língua no modo indicativo. O 

que os distingue, são o grau de objetividade (indicativo) e subjetividade (subjuntivo) 

no discurso produzidos pelos falantes. 

O modo subjuntivo ocorre em estruturas subordinadas, dependentes de um 

nome ou de um outro verbo. A contraposto do indicativo, que pode ou não ocorrer 

em uma estrutura subordinada. Como está ligado a subjetividade que diz respeito 

aos nossos julgamentos de valores, às nossas opiniões e a nossa singularidade de 

pensamento.  

Sempre vai exprimir uma avaliação subjetiva das ações expressas pelo verbo; 

o que o torna o modo da incerteza, do desejo, da possibilidade. E, com isso a 

semântica do subjuntivo nunca será de certeza, mas sempre de possibilidade, 

dúvida e irrealidade. 

 

3.6 Os verbos Ser, Ir, Ficar, Estar, Haver, Pôr, Querer e Dar no Presente do 

Indicativo e Presente do Subjuntivo: caracterizando o verbos da pesquisa 

 

Quando estudamos verbos na Língua Portuguesa, logo nos deparamos com a 

dialética das conjugações. Para Rocha Lima (1985, p. 108): 

 

O conjunto dos acidentes gramaticais do verbo dá-se o nome de conjunção. 
Os verbos portugueses se distribuem por três (3) conjugações. A 
terminação de cada uma delas é formada da consoante r (desinência do 
infinitivo), precedida de uma vogal que caracteriza a conjugação: A, para a 
primeira; E, para a segunda; I, para a terceira. 
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Essas vogais recebem a nomenclatura de vogais temáticas e, aparecem 

sistematicamente em várias formas de cada conjugação, entre o radical do verbo e 

as desinências de modo, tempo, número e pessoa. Entretanto, para se conjugar um 

verbo é preciso compreender as estruturas verbais. Sobre isso Bechara (2006, p. 

233) nos sinaliza que: 

Ao radical do verbo, que é o elemento que encerra o seu significado lexical, 
se juntam as formas mínimas chamadas desinências para constituir as 
flexões do verbo, indicadoras da pessoa e número, do tempo e modo. 
Segundo Mattoso, a constituição da forma verbal portuguesa é: T (R+VT) + 
D 9DMT+DNP), em que T = tema; R = radical; VT = vogal temática; D = 
desinência; DNT = desinência modo-temporal e DNP = desinência número-
pessoal.  

  

O radical é a parte mais invariável, em que são expressados o significado do 

verbo. Já o tema se trata do radical seguido da vogal temática, cujo indica a qual 

conjunção pertence o verbo em estudo. 

Como desinência número-pessoal temos o elemento que designa a pessoa 

do discurso, ou seja, se é em 1ª, 2ª ou 3ª; e, o número se é plural ou singular. Por 

último, temos a desinência modo-temporal que designa o tempo e o modo verbal. 

Com base nessa estrutura temos a conjugação do tempo verbal presente do 

indicativo e presente do subjuntivo que geralmente está condicionada a expressões 

cotidianas. No indicativo, por não haver desinência de modo e de tempo e, sim 

apenas a de pessoa e de número é considerado primitivo. 

Sua desinência “O” é a marca da primeira pessoa do singular e não há outro 

tempo verbal que tenha essa terminação; ao contrário do subjuntivo que é formado 

com a troca da desinência “O” por desinências próprias, tais como: e, es, e, emos, 

eis, em, dentre outras segundo as conjugações AR (Primeira), ER (Segunda) e Ir 

(Terceira). Vejamos a seguir as especificidades dos verbos Ser, Ir, Ficar, Estar, 

Haver, Pôr, Querer e Dar no Presente do Indicativo e Presente do Subjuntivo: 

 

  Verbos Ser e Estar 

Os verbos Ser e Estar se constituem como um dos maiores desafios nos 

estudos da Língua Portuguesa, posto que desfrutam de uma grande frequência de 
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uso entre os usuários da língua. Seja como verbos funcionais e/ou auxiliares. Para 

Castilho (2012, p. 398), “ em ser parece atribuir ao sujeito propriedades 

permanentes, ao passo que estar parece atribuir propriedades transitórias”. O 

teórica acrescenta que “ estar “parece relacionar-se à posição do falante/ouvinte/ 

como ponto de referência – convencionalizado ou pressuposto pragmaticamente”. Já 

o verbo ser é usado independentemente dessa localização”. (CASTILHO, 2012, p. 

398). 

Um fator importante a ser considerado é que quando usamos o verbo estar, 

focamos o falante e o ouvinte; e, quando fazemos uso do verbo ser os usuários da 

língua se encontram fora de nosso ângulo visual. Como também é preciso 

considerar que embora estes verbos sejam rotulados como elementos de ligação, 

ambos têm propriedades diferentes que estão correlacionados a seus traços 

transitórios e permanentes. 

 

 Verbos Ir e Ficar 

O verbo Ficar, tradicionalmente, é classificado como verbo de ligação. Para 

Bechara (2006), verbos de ligação são agrupados conforme o tipo de estado, 

qualidade ou condições que o representa. E, para tanto o gramático o qualifica 

como mudança de estado. Rocha Lima (1985), por sua vez ao classificar um verbo 

ele não se prende a sua estrutura frasal e, sim as suas relações funcionais 

referente a cada elemento contido. 

Estudos denotam que o verbo Ficar não aceita passiva podendo ter inúmeros 

tipos de sujeitos e aceitando duas ou mais predicações. Geralmente, indica uma 

situação que não existia e passa a existir. Trata-se de um verbo que abarca 

sentidos diversificados, tais como: ideia de permanência em relação ao espaço, o 

tempo e a domínios mais abstratos; como também pode indicar mudança de 

estado ao apresentar o valor de algo que pode vir a estar em um dado estado ou 

situação. 

Para compreendermos o uso do verbo Ficar, devemos nos reportar ao mundo 

em que o falante constrói uma dada situação ou cena. De todo modo, é 

considerado polissêmico na medida em que o seu uso é marcado por processos 

metafóricos e metonímicos que os caracterizam como verbo de ligação/auxiliares e 

pleno. 
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Já o verbo Ir indica tempo transcorrido; é mais utilizado como marcador 

temporal na forma auxiliar do que como verbo pleno (marcador temporal). O que 

diferencia é o contexto ao qual passa a ser utilizado, isto é, deixa de ser pleno com 

sentido concreto e passa a funcionar como ligação/auxiliar com sentido mais 

abstrato acompanhado com outra forma verbal no infinitivo. 

Quando utilizado como auxiliar seguido de infinitivo passa a denotar no 

presente do indicativo uma ação que se dará no futuro, como por exemplo a oração: 

Ela vai fazer falta na faculdade. 

Cunha & Cintra (1985, p. 385) apontam que: 

 

Além dos quatro verbos estudados, outros há que podem funcionar como 
auxiliares. Estão neste caso os verbos ir, vir, andar, ficar, acabar e mais 
alguns que se ligam ao INFINITIVO do verbo principal para expressar 
matizes de tempo ou para marcar certos aspectos de desenvolvimento da 
ação.  

 

Segundo os autores, o verbo Ir expressa tempo, contudo, para exprimir e 

executar ações ou  certezas de que elas se realizaram em um futuro próximo. Nesse 

sentido, segundo Bechara (2006) o auxiliar também pode emprestar “um matiz 

semântico ao verbo principal”. 

 Verbos Haver e Pôr 

O verbo Haver é considerado pleno e seleciona um sujeito possuidor, se 

construindo com objeto direto. No latim recebe a nomenclatura de habere que em 

português significa “ter em sua posse, ser dono, guardar”. (CASTILHO, 2012, p.402). 

Para Mattos e Silva (1994, p. 78): 

 

No período arcaico, haver não estava , no princípio, em variação livre nas 
estruturas de posse: haver ocorria com complemento de qualquer valor 
semântico: a) bens materiais adquiríveis, como em “(h)aver pan, remédio, 
horto”, b) qualidades intrínsecas adquiríveis, como em “(h)aver fé, graça, 
poder”, e c) qualidades intrínsecas ao sujeito, como em “(h)aver barvas, 
ceguidade, cinquenta aos, enfermidade”.  

 

A partir do século XVI, o verbo haver se especializou nas construções 

existenciais; até chegar ao status de ser considerado impessoal, no sentido de 
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“ocorrer” ou “existir” implicando sua permanência na terceira pessoa do singular por 

não ter um sujeito. 

Assume o comportamento de verbo auxiliar, contudo, não se pode dizer que 

nunca ficará no plural, posto que ele pode atuar como um verbo auxiliar (sinônimo 

de “ter” nos tempos compostos) em que assumirá o plural. 

Enquanto que o verbo Pôr é classificado como um verbo irregular por 

apresentar peculiaridades que devem ser analisadas evitando possíveis erros aos 

usuários da língua no momento de seu uso; seja esse falado e/ou escrito. 

Sua classificação como irregular advém do afastamento do paradigma das 

conjugações que regem os verbos regulares tendo em vista que sua irregularidade 

pode estar condicionado na flexão ou no radical. 

 

 Verbos Querer e Dar 

Ambos, verbos Querer e Dar desempenham papeis de verbos auxiliares. Do 

ponto de vista semântico o verbo querer apresenta valores abstratos em realizações 

lexicais com o valor de exigir e/ou preferir algo. Também funciona em alguns 

momentos como um modalizador, ao marcar uma possibilidade de um 

acontecimento que independe da vontade de algo ou alguém, tais como no exemplo: 

Está querendo neblinar! 

O tornando como um verbo modal na língua ao estar aberto a inúmeras 

possibilidades de uso. Já, na perspectiva gramatical assume o status de verbo 

irregular. Do mesmo modo, é classificado o verbo Dar, que também, é considerado 

como um modalizador no discurso.  

Este que do ponto de vista semântico pode desempenhar sozinho em alguns 

casos a função de predicação, ao selecionar elementos que desempenham a função 

de sujeito de forma a atribuir papel semântico/temático, impondo gradativamente 

restrição de significados. 

Vejamos, a seguir, um quadro com os verbos conjugados no presente do 

indicativo e presente do subjuntivo: 
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TEMPO PRESENTE 

Verbos Pessoas Modos 

  Indicativo  Subjuntivo 

 
 

Ser 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

sou 
és 
é 

somos 
sois 
são 

Seja 
sejas 
seja 

sejamos 
sejais 
sejam 

 
 

Estar 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

estou 
estás 
está 

estamos 
estais 
estão 

Esteja 
estejas 
esteja 

estejamos 
estejais 
estejam 

 

 

Ir 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

vou 
vais 
vai 

vamos (ou imos) 
ides 
vão 

Vá 
vás 
vá 

vamos  
vades 
vão 

 

 

Ficar 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

 fico 
 ficas 
 fica 

 ficamos 
 ficais 
 ficam 

que  fique 
que  fiques 
que  fique 

que  fiquemos 
que  fiqueis 
que  fiquem 

 

 

Haver 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

 hei 
hás 
 há 

 havemos 
 haveis 

 hão 

que  haja 
que hajas 
que haja 

que hajamos 
que hajais 
que hajam 

 

 

Pôr 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

 ponho 
pões 
põe 

 pomos 
pondes 
põem 

que ponha 
que ponhas 
que ponha 

que ponhamos 
que ponhais 
que ponham 

 

 

Querer 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

quero 
queres 

quer 
queremos 

quereis 
querem 

que queira 
que queiras 
que queira 

que queiramos 
que queirais 
que queiram 
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Dar 

Eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

dou 
dás 
dá 

damos 
dais 
 dão 

que dê 
que dês 
que dê 

que demos 
que deis 

que deem 

FONTE: BECHARA (2006). 

 

As conjugações acima foram dispostas conforme, Bechara (2006). A reflexão 

sobre as conjugações serão vistas na análise dos dados segundo a frequência de 

uso no corpus da pesquisa. Vejamos no capítulo, a seguir, as configurações 

metodológicas e a análise e amostra dos resultados. 
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4 CONFIGURAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Nesse capítulo, apresentamos o percurso investigativo. Inicialmente a 

configuração metodológica tecendo informações sobre o D&G do Natal, seus 

objetivos e sujeitos envolvidos. Em seguida, apresentamos as etapas metodológicas 

em que foi utilizado a ferramenta Worsmith Tools (WST) para a manipulação dos 

dados contidos no corpus em referência aos Informantes da Alfabetização e do 

Ensino Superior. 

 

4.1 Configuração da pesquisa: O D&G do Natal 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, nos apropriamos das seguintes etapas 

e características metodológicas: inicialmente, como membro integrante do Grupo de 

Pesquisa em Estudos Funcionalistas (GPEF), o acesso é facilitado por se encontrar 

a disposição para estudo e análise o corpus Discurso & Gramática: A língua falada e 

escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). 

Esse banco de dados faz parte das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de 

Pesquisa Discurso & Gramática. O grupo se orienta pela vertente funcionalista 

liderada nos Estados Unidos por Talmy Givón, Sandra Tompson, Elizabeth Closs-

Traugott, Paul Hopper, Joan Bybee. As atividades desenvolvidas pelo D&G centram-

se nas questões do uso da língua portuguesa, em suas distintas modalidades, 

registros e gêneros, seja na sincronia atual, seja em sua trajetória ao longo dos 

séculos.  

Os membros do grupo D&G organizaram amostras de língua falada e escrita 

com informantes em cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande, 

Juiz de Fora e Niterói. O Corpus D&G do Natal compõe-se de textos orais e escritos 

produzidos, em situação de entrevista, por informantes de diversas faixas etárias e 

níveis de escolaridade, na década de 1990, período da coleta. Foram entrevistados 

vinte informantes, sendo quatro deles da Alfabetização, quatro da quarta e quatro da 

oitava séries do Ensino Fundamental, quatro da terceira série do Ensino Médio e 

quatro do último período do Ensino Superior, em nível de graduação. 
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Os principais objetivos que nortearam o levantamento do corpus D&G, 

segundo Cesário Oliveira (2012) foram:  

 

a) analisar o comportamento da iconicidade, através de diferentes 
fenômenos linguísticos, em situações reais de uso da língua;  
b) criar um banco de dados com correspondência de conteúdo entre fala e 
escrita, de modo a viabilizar a comparação mais rigorosa entre essas duas 
modalidades da língua;  
c) testar em diferentes subgêneros textuais (narrativa de experiência 
pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e 
relato de opinião) o modo de codificação da informação;  
d) comparar o comportamento dos canais da fala e da escrita em relação a 
esses subgêneros.(CESÁRIO OLIVEIRA, 2012, p. 24-25). 

 

 

Contudo, na pesquisa nos aportamos à identificação do uso do tempo 

presente nas partes do D&G do Natal, isto é, nas narrativas de experiência pessoal, 

narrativas recontadas, descrição do local, relato de procedimento e relato de opinião 

do Ensino Superior e da Alfabetização que estão dispostas no corpus² da seguinte 

forma: 

 

NIVEL ENSINO SUPERIOR 

INFORMANTE NOME SEXO IDADE DATA DE 
COLETA ORAL 

DATA DE 
COLETA ESCRITA 

1 Carlos Masculino 26 03/08/93 a 
05/08/93 

09/08/93 a 19/08/93 

2 Diva Feminino 31 17/06/93 a 
07/07/93 

17/06/93 a 07/07/93 

3 Glislaine Feminino 21 28/09/93 a 
14/10/93 

28/09/93 a 30/10/93 

4 Ítalo Masculino 30 25/01/93 a 
27/09/93 

25/01/93 a 20/10/93 

FONTE: Furtado da Cunha (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

² Os nomes dos informantes estão conforme disposição no corpus do D&G do Natal. 
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NIVEL ALFABETIZAÇÃO 

INFORMANTE NOME SEXO IDADE DATA DE 
COLETAORAL 

DATA DE COLETA 
ESCRITA 

1 Daniele Feminino 6 28/10/93 a 30/10/94 10/11/93 a 10/02/94 

2 Pablo Masculino 6 03/02/93 a 05/02/94 05/02/94 a 10/02/94 

3 Talita Feminino 6 01/12/93 a 21/12/93 03/12/93 a 04/12/93 

4 Wesley  Masculino  7 16/02/94 a 17/02/94 18/02/94 a 22/02/94 

FONTE: Furtado da Cunha (1998) 

 

Dada essas ressalvas, como próximo passo buscamos identificar nas 

modalidades textuais de cada nível de escolarização o que é figura (ideias centrais) 

e o que é fundo (ideias secundárias) em suas respectivas amostras textuais, bem 

como, o uso do tempo presente. 

A divisão dos informantes, seguindo a divisão posta nas tabelas anteriores, foi 

crucial para que possamos atender aos objetivos específicos, ou seja, investigar o 

uso do tempo verbal refletindo sobre o estatuto discursivo/pragmático/semântico 

nesse evento comunicativo, de forma a verificar o nível textual-discursivo (figura e 

fundo) existente conforme as informações dispostas no corpus. Para tanto, nos 

apoiamos no método comparativo a partir do levantamento dos dados que segundo 

Vasques (2008, p. 21):  

 

Consiste no método que realiza comparações visando verificar similaridades 
e explicar possíveis divergências entre os resultados obtidos, sejam estes 
dados de grupos em qualquer tempo, seja no presente ou passado. Por constituir 
uma experimentação indireta, é usado em estudos de grandes dimensões, tais 
como: desenvolvimento de uma sociedade, eleições, em estudos 
quantitativos e qualitativos. Pode ser usado em qualquer etapa de uma 
investigação. 

 

 

Essa comparação está sendo feita conforme o nível de escolaridade de cada 

informante, uma vez que trabalhamos com sujeitos de universos distantes, isto é, 

com indivíduos que estão iniciando a aquisição da aprendizagem (Alfabetização) e 

com informantes que se encontram em um nível alto (Ensino Superior), estes que 

teoricamente tem um domínio da língua facilitando o ato comunicativo.  

No entanto, também, consideramos para a análise comparativa, além do grau 

de instrução dos informantes, as variações com relação à idade, o sexo, e as datas 
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de coletas orais e escritas, haja visto que cada informante apresenta traços 

peculiares ao desenvolvimento dos dados obtidos no corpus. 

Após a identificação do uso do tempo e do plano discursivo figura-fundo, 

interpretamos e discutimos os dados obtidos, seguindo os objetivos propostos. Isto 

é, se nas amostras textuais de cada informante  são apresentadas ideias coerentes, 

coesas que facilitam a leitura, bem como, destaca o que é central e o que é 

secundário? 

Para obter tais resultados, optamos por uma pesquisa de caráter qualitativa e 

quantitativa, uma vez que as análises de seus dados voltam-se para a discussão 

dos fatos pesquisados dentro de variáveis qualitativas, bem como quantificáveis 

relacionados tanto aos elementos sequenciais cronológicos que dão sentido ao texto 

oral e/ou escrito (figura-fundo), quanto a frequência do uso do tempo presente nos 

textos. 

Por outro lado, trata-se de uma pesquisa descritiva, já que observa, descreve 

e registra dados. No caso desta pesquisa, observamos e descrevemos fragmentos 

textuais produzidos pelos informantes, na medida em que estes desenvolveram em 

seu discurso elementos primários e secundários na formulação de seu discurso no 

ato comunicativo. 

 

4.2  Etapas Metodológicas 

 

Para a análise comparativa e a descrição dos dados utilizamos para 

tabulação, principalmente para identificação do uso do tempo presente a  ferramenta 

o programa WORSMITH TOOLS (WST), criado por Mike Scott, e publicado pela 

Oxford University Press. 

A utilização do WST deu-se a partir das seguintes etapas: Primeiramente 

selecionamos a amostra de dados correspondentes aos informantes da 

Alfabetização e do Ensino Superior e salvamos no formato .txt.³, posto que o 

respectivo programa só funciona com a seguinte formatação. 

 

_____________ 

³ O formato  txt. é uma extensão para arquivos de texto com pouca formatação (sem negrito ou 
itálico). Uma formatação que pode ser lida ou aberta por qualquer editor computacional, tais como, 
blocos de notas, word, dentre outros. 
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É importante, ressaltar que para cada modalidade textual do D&G (Narrativas 

de Experiência Pessoal, Narrativas Recontadas, Descrição do Local, Relato de 

Procedimento e Relato de Opinião) foi criado uma nova divisão do banco de dados 

com subpastas conforme os níveis de escolarização, isto é, dados da Alfabetização 

e do Ensino Superior. 

Após salvar os dados no formato apontado pelo o WST, adicionamos os 

textos para encontrar no corpus a frequência do uso do tempo presente conforme a 

conjugação dos verbos⁴  (Ser, Ficar, Ir, Estar, Haver, Pôr, Querer e dar) no presente 

do indicativo e no presente do subjuntivo. 

Sob esse aspecto, utilizamos a ferramenta Concord contida no programa 

WST por nos possibilitar a visualização das conjugações no co-texto, isto é, 

observando e, não somente as conjugações no tempo presente e, sim  as palavras 

que estão ao seu redor; tendo em vista que em nossa pesquisa nos propomos a 

fazer uma análise discursiva/pragmático/semântico, bem como uma análise do nível 

textual/discursivo (figura e fundo).  

E, por último, a partir do uso do Concord, extraímos as amostras organizadas 

e divididas segundo o informante e sua respectiva modalidade textual pertencente 

ao D&G para análise e discussões. 

Desse modo, o uso do  WST é pertinente à pesquisa por fornecer uma série 

de recursos que ao serem utilizados tornam-se importantes para a análise de 

diversos aspectos linguísticos facilitando o desenvolvimento do trabalho, bem como, 

dando-lhe respaldo a investigação proposta. Vejamos, no próximo tópico, as 

discussões e análises parciais dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

⁴  Os verbos: Ser, Ficar, Ir, Estar, Haver, Pôr, Querer e Dar estão sendo utilizados porque os dados 
da pesquisa nos revelam uma maior  frequência de uso com relação ao  tempo presente no corpus 
por partes dos informantes da Alfabetização e do Ensino Superior. 
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Como dito, para a análise e reflexão dos dados tomamos como corpus o 

D&G do Natal, especificamente os dados coletados a partir dos informantes da 

Alfabetização e do Ensino Superior. Nosso objetivo é investigar a frequência do uso 

do tempo presente contido na parte oral e na parte escrita do corpus, posto que 

cada uma das respectivas partes do D&G é composta por narrativa de experiência 

pessoal, narrativa recontada, descrição do local, relato de procedimento e relato de 

opinião. Com a identificação do uso do tempo presente, passamos a refletir sobre o 

estatuto discursivo/pragmático e a partir deste, verificamos o nível textual discursivo, 

isto é, o plano discursivo figura e fundo. 

Dada essas ressalvas, apresentamos, a seguir as discussões acerca dos 

fenômenos encontrados nas amostras de dados parciais referentes aos informantes 

da alfabetização e do Ensino Superior. Para tanto, é importante ressaltar que como 

amostra referente ao uso do tempo presente pelos informantes da Alfabetização 

temos os verbos no presente do indicativo Ser, Ir e Ficar. A escolha por esses 

verbos se dá em razão de serem os que apareceram com maior frequência de uso 

no corpus referente aos dados dos informantes da respectiva modalidade de ensino. 

Por outro lado, com relação aos informantes do Ensino Superior temos os verbos 

Ser, Ficar, Ir, Estar, Haver, Pôr, Querer e Dar com maior frequência de uso no 

Presente do Indicativo (PI) e no Presente do Subjuntivo (PS), conforme coleta e 

amostra de dados. 

 Para Weinrich (1964), “a forma verbal presente nada tem a ver com o tempo: 

ela constitui, justamente, o tempo principal do mundo comentado, designando uma 

atitude comunicativa de engajamento, de compromisso”. Desse modo, passam a 

caracterizar situações comunicativas como relato, comentários, dentre outros 

aspectos.  

Nesse aspecto, o emprego dos tempos verbais se constitui como um sinal 

para alertar o ouvinte sob algo que o afeta diretamente e que a partir desse discurso 

exige-se uma resposta, seja ela verbal e/ou não verbal; o que nos remete a 

formulação de que a linguagem começa no uso dos tempos. 

Dito isso, vejamos um panorama geral do uso dos verbos quanto à frequência 

de uso, a partir de suas conjugações no presente do indicativo e presente do 
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subjuntivo nos dados da Alfabetização e do Ensino Superior. Vejamos, a seguir, o 

gráfico referente aos dados dos informantes da Alfabetização:  

 

Verbo SER Verbo IR Verbo FICAR

É
57%

Vou
67%

Fica
75%

São 
14%

Vai
33% Ficamos 

25%

Sou 
29%

INFORMANTES DA ALFABETIZAÇÃO 
Verbos: Ser, Ir e Ficar no Presente do Indicativo

 

Gráfico 01: Frequência de uso do tempo presente dos verbos Ser, Ir e Ficar  nas amostras textuais 
dos informantes da Alfabetização no Presente do Indicativo no D&G do Natal. 

Fonte: ALMEIDA (2014) 
 
 

O gráfico acima nos revela que nos dados referentes aos informantes da 

alfabetização são encontrados o tempo presente no modo indicativo. Desse modo, 

há a ausência do presente do subjuntivo. Para tanto, devemos considerar que os 

informantes da Alfabetização são crianças com a faixa etária entre 06 (seis) e 7 

(sete) anos de idade, isto é, na fase inicial da aquisição do conhecimento. Dessa 

forma, passam a adquirir e a compor seu reportório dialógico com base na interação 

com o meio e com os participantes que os cercam. Esse fator pode ser considerado, 

se levarmos em consideração que na língua(gem) na modalidade oral é incomum o 

uso  de termos que envolvam conjugações de verbos no modo subjuntivo, tais como, 

sejamos, sejais, vades, dentre outras. 

Feitas tal ressalvas, ao fazermos a leitura dos gráficos podemos destacar que 

com relação ao verbo Ser, a maior frequência de uso do tempo presente por parte 

das crianças é a conjugação é (3ª pessoa do singular do presente do indicativo) com 

57%; tendo a conjugação sou (1ª Pessoa do singular do presente do indicativo)  

como segunda maior frequência de uso ao ser constatada no corpus 29%; e, por 
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último, a conjugação são (3ª pessoa do plural do presente do indicativo) com uma 

porcentagem equivalente a 14%. 

Depois, temos o verbo Ir tendo como maior frequência de uso as conjugações 

vou na 1ª pessoa do singular no PI (67%) e vai na 3ª pessoa do singular do PI 

(33%); como também o verbo Ficar, no qual as conjugações fica na 3ª pessoa do 

singular no PI com 75% e ficamos na 1ª pessoa do plural no PI com 25% de uso. 

Com relação a frequência de uso e à amostra de dados nas modalidades 

textuais (Narrativas de Experiência Pessoal, Narrativas Recontadas, Descrição do 

Local, Relato de Procedimento e Relato de Opinião) contidas no corpus da 

alfabetização para análise e discussão discursivo/pragmático/semântico 

apresentaremos, posteriormente, após a apresentação e discussão geral dos verbos 

no tempo presente nos dados referentes aos informantes do Ensino Superior. 

Vejamos os gráficos que se seguem: 
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Gráfico 02: Frequência de uso do tempo presente dos verbos Estar, Haver, Pôr e Querer nas 
amostras textuais dos informantes do Ensino Superior no Presente do Indicativo e Presente do 

Subjuntivo no D&G do Natal.   
Fonte: ALMEIDA (2014) 
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Gráfico 03: Frequência de uso do tempo presente dos verbos Dar, Ir e Ser nas amostras textuais dos 
informantes do Ensino Superior no Presente do Indicativo e Presente do Subjuntivo no D&G do Natal.   

Fonte: ALMEIDA (2014) 

 
 

Conforme a leitura dos gráficos, podemos obter uma visão geral da frequência 

de uso dos verbos no presente do indicativo e presente do subjuntivo a partir das 

amostras coletadas nos dados referentes ao Ensino Superior. O gráfico 02 

corresponde aos verbos Estar, Haver, Pôr e Querer, e, segundo a disposição dos 

dados no gráfico, o verbo Estar atinge maior frequência de uso no corpus com a 

conjugação está no presente do indicativo correspondendo a 43%. Na segunda 

posição de maior frequência de uso, temos a conjugação quer do verbo Querer com 

26% e, logo após aparece as conjugações há do verbo Haver com 18%, ponho do 

verbo Pôr com 4%; e, por último, põe também do verbo Pôr com 1% de ocorrência. 

Já, com relação ao presente do subjuntivo no respectivo gráfico, temos com maior 

frequência de ocorrência a conjugação haja do verbo Haver com 5% de ocorrências 

e, em seguida, a conjugação queira do verbo Querer com 3% de uso nos dados. 

Com relação ao gráfico 03, há a disposição geral da frequência de uso dos 

verbos Dar, Ir e Ser  também nos dados dos informantes do Ensino Superior. Sob 

essa visão, temos como maior ocorrência de uso no presente do indicativo as 

conjugações: é do verbo Ser com 26%; vai do verbo Ir com 23%; são do verbo Ser 

com 16%; em seguida, temos as conjugações vou do verbo Ir ocupando 14% de 

ocorrência de uso; dá do verbo Dar com 7%; vão do verbo Ir com 5% e, com 



62 

 

menores porcentagens temos as conjugações sou (4%) e somos (1%) do verbo Ser 

e vamos (3%) do verbo Ir. Da mesma forma, no presente do subjuntivo temos com 

maior frequência de uso as conjugações:  seja do verbo Ser com 4%; vá do verbo Ir 

com 1% seguido pelas conjugações dê e deem, ambas com  0%, uma vez que estas 

últimas conjugações só aparecem uma única vez nas amostras textuais referente a 

Descrição do Local nos dados do informante 04 (Ítalo). 

Os dados descritos acima, sobre a frequência de uso dos verbos no tempo 

presente encontrados no mapeamento do corpus do D&G do Natal, nos conduz aos 

pressupostos teóricos postulados por Bybee (2002), que propõe um modelo de 

léxico mental, em que as palavras encontram-se organizadas de forma ordenada, 

sendo agrupadas conforme a identidade ou similaridade fonológica ou semântica. 

Nesse sentido, um item será mais ou menos prototípico segundo sua frequência de 

uso. 

O que é perceptível, na leitura dos dados mapeados. O gráfico referente aos 

informantes da alfabetização, temos a conjugação fica no presente do indicativo com 

maior índice de uso. Isso, associado a teoria de Bybee (2002), está relacionada a 

freqüência de um determinado padrão na língua. Como, também, se associa as 

peculiaridades do caráter desses informantes, que são crianças, ainda, adquirindo e 

descobrindo a linguagem a partir de seu uso, da interação e relação dialógica com o 

outro, conforme seu processo de aprendizagem,  que para Bakhtin (1999), são 

refletidos e refratados o mundo que os cercam. 

Com relação, aos informantes do ensino superior, temos com maior 

frequência de uso, as respectivas conjugações: para o PI, está com 67%; e, para o 

PS, haja com 5%. Esses dados, nos mostram, nos termos de Bybee (2002), que o 

verbo estar, por ser frequentemente utilizado pelos usuários da língua, torna-se um 

padrão no discurso, que, por conseguinte, terá mais chances de ser aplicado em 

novos contextos de comunicação. Por se tratarem de pessoas adultas, ao contrário 

dos informantes da alfabetização, a articulação de palavras e frases se tornam mais 

automáticas e eficientes, na produção dos enunciados, ao ser constantemente 

repetida, mas, adequadas ao seu uso. 

Dada essa visão geral da frequência de uso dos verbos no presente do 

indicativo e no presente do subjuntivo nos dados da Alfabetização e do Ensino 

Superior; vejamos, a seguir, a análise discursivo/pragmático/semântico, bem como 

seu nível textual-discursivo (figura e fundo) nos dados conforme amostras (para 
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cada nível de escolaridade, isto é, Alfabetização e Ensino Superior apresentamos 04 

(quatro) amostras para análise  e discussões dos dados) extraídas a partir dos 

contextos discursivos contidos nos fragmentos textuais no corpus do D&G do Natal. 

 

5.1 Amostras dos Informantes da Alfabetização 

 

AMOSTRA 01: Verbo Ser  

Por exemplo ... se eu pedir a pessoa pra nu/ pra brincar e a pessoa num quiser ... brincar ... aí é 
mesmo que ... é do mal .. .. porque ... a pessoa que é do mal ... e ... é ... a ... é a pessoa ... é:: 
chamar a gente pra brincar ... aí é claro que a gente num vai ... a gente ... a gente tem o maior medo 
dela porque senão ela bate na gente ...   Porque se a gente brincar com a pessoa que é mau ... que 
bate nos outro... aí isso num é justo.. 

Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

A amostra acima está contida na parte oral do D&G, especificamente no 

relato de opinião do informante 03 (Talita) da Alfabetização coletado nos dias 01 e 

02 de dezembro de 1993; conforme é possível destacar há uma cronologia nos 

eventos da fala, ou seja, há um evento cronológico na disposição dos eventos 

narrativos, o que mostra que embora a informante tenha 06 anos de idade organiza 

as ações de seu discurso.  

Com relação aos aspectos pragmáticos, vemos no discurso noções 

essenciais, isto é, quando a informante coloca “a pessoa que é do mal”, há uma 

crença estabelecida a partir do contexto; o uso do verbo ser na conjugação é emite a 

intenção do sujeito em informar suas expectativas nos efeitos da enunciação, 

mostrando que os recursos pragmáticos são imprescindíveis para o sentido e a 

efetivação comunicativa do propósito da fala, ou seja, na promoção da interação 

entre o falante e seu interlocutor. 

Outro fator perceptível na amostra é o uso do é como marcadores discursivos, 

que segundo a gramática tradicional são classificados como conjunções e/ou 

conectivo na organização do discurso, isto é, são marcas linguísticas determinantes 

no ato da fala, que exercem funções importantes na interação, ao relacionar o texto 

ao plano cognitivo e interpessoal do usuário da língua. 

Ainda, sobre essa amostra podemos destacar como informações centrais 

(figura) e secundárias (fundo) respectivamente as seguintes orações: 
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Figura: se eu pedir a pessoa pra nu/ pra brincar e a pessoa num quiser ... 

brincar. 

Fundo: aí é mesmo que ... é do mal; porque ... a pessoa que é do mal ... e 
... é ... a ... é a pessoa ... é:: chamar a gente pra brincar; aí é claro que a 
gente num vai ... a gente; a gente tem o maior medo dela porque senão ela 
bate na gente... Porque se a gente brincar com a pessoa que é mau ... que 
bate nos outro... aí isso num é justo.. 

 

Temos como ideia central (figura) os aspectos referentes a brincadeiras, ou 

seja, ao pedir para brincar comumente evidenciado no mundo das crianças, e a 

partir dessa construção a informante dispõe de situações e/ou informações que 

seguem seu evento comunicativo dando sustentação a seu evento narrativo. Esse 

brincar se associa ao contato com o outro, e, com isso ao processo de interação que 

possibilita a aquisição da linguagem. Essas informações secundárias atuam como 

plano de fundo, posto que possibilitam o complemento para a construção do sentido. 

Vejamos, agora, a amostra 02 para análise e discussão: 

 

AMOSTRA 02 - Verbo Ser 

 
Minha esco/ a cor que ela é ... é:: a/ az/ amarela ... sei lá ... azul ... amarela ... é:: é colorida ... aí lá 

tem mesa ... tem armário ... tem .. ... é:: um bocado de sala ... tem a/ a sala da minha outra 

professora ... tem a sala da minha é:: professora ... tem um bocado de sala ... tem:: ( ) tem uma tia 

... tem um bocado de tia ... tem ... pode falar o nome da tia? 

  Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

Assim como na amostra anterior temos os dados referentes à informante 03 

(Talita) da Alfabetização. No entanto, a amostra acima está contida na descrição do 

local, também, contida na parte oral do D&G que foi coletada nos dia 01 e 02 de 

dezembro de 1993.  

Com relação ao estatuto discursivo pragmático temos um evento narrativo em 

que a informante passa a ideia de estar repetindo inicialmente a informação 

questionada pelo entrevistador, ao colocar “Minha esco/ a cor que ela é”. A partir 

dessa construção, a informante passa a descrever os aspectos relacionados à sua 

sala de aula. Evidenciando um encadeamento de palavras que gera uma dada 
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situação, ao atribuir cores e objetos contidos em sua sala de aula, a informante 

passa a descrever o contexto a qual pertence, assim, como o mundo que a cerca, o 

contexto e seus participantes. 

Descreve as condições de verdade, isto é, faz referência sequencial aos 

elementos que compõe seu universo/contexto, organizando com eloquência as 

informações sobre o que se refere, bem como a posição de sujeito do enunciado. É 

importante destacar que, embora seja uma criança de 06 anos de idade, a 

informante organiza seu discurso com coerência, apresenta aspectos dubitativos 

como o “sei lá”, mas logo retoma a lógica discursiva ao assumir “é colorida”.  

De forma geral, vemos que a informante consegue atender a pergunta do 

entrevistador; faz retomada a pergunta e, por conseguinte, descreve com nitidez os 

elementos e as pessoas que compõe seu contexto. E, para tanto temos o contexto 

como um fator discursivo pragmático indispensável. Sob esse aspecto Strawson 

(1977, p. 29) sinaliza que: 

 
 
O contexto da enunciação é de uma importância tal, que é quase impossível 
avaliar. Por 'contexto' entendo, pelo menos, o tempo, o lugar, a situação, os 
temas que constituem o foco imediato de interesse e as histórias pessoais 
tanto do locutor, quanto daqueles a quem ele se endereça. Além do 
contexto existe, é claro, a convenção linguística [...]. O requisito [...] para 
que uma expressão na sua utilização referencial seja corretamente aplicada 
[...] é de que a coisa se encontre em certa relação com o locutor e com o 
contexto de elocução. 

 

Conforme o autor é preciso uma relação entre o locutor e o contexto de 

elocução e, mesmo que Talita (a informante 03 da alfabetização) tenha apenas 06 

anos de idade, em seu discursivo é possível identificar a construção do que se fala; 

para quem se fala, dentre outros aspectos importantes no evento comunicativo. A 

pragmática e o discurso não são apenas resultado da fala, se caracterizam por 

desempenhar funções que resultam na compreensão de algo para alguém, em um 

dado contexto, com um propósito comunicativo para que ocorra a interação entre os 

usuários da língua, a partir de seu uso. 

Na amostra 02 temos como ideia central (figura):  “Minha esco/ a cor que ela 

é”. E,  respectivamente como ideias secundárias (fundo): 
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Fundo: é:: a/ az/ amarela ... sei lá ... azul ... amarela ... é:: é colorida ... aí lá 
tem mesa ... tem armário ... tem .. ... é:: um bocado de sala ... tem a/ a sala 
da minha outra professora ... tem a sala da minha é:: professora ... tem um 
bocado de sala ... tem:: ( ) tem uma tia ... tem um bocado de tia ... tem ... 
pode falar o nome da tia. 
 

 
Dessa forma, temos como ideia principal aspectos referente a escola da 

informante 03 (Talita), isto é, a cor que a instituição de ensino tem. A partir dessa 

ideia central, Talita passa a descrever uma sequência cronológica de elementos que 

compõem o cenário escolar e, são esses elementos que dão uma sequência aos 

eventos da fala e, seu uso no momento da comunicação. Vejamos, agora, a amostra 

03 referente aos informantes da Alfabetização: 

 

AMOSTRA 03: Verbo Ficar 

 

 

Fui no ... fui no ... Piauí visitar a mim/ a casa da minha mãe ... a casa dela lá é bem lá perto do:: 

depois ... depois ... lá do:: é lá no Parque dos Coqueiros ... aí eu fui lá ... aí eu e meu irmão ficamo 

brincando ... aí quando chegamo no quarto brincamo ... brincamo ... brincamo ... aí minha mãe já foi 

... aí a gente fomo pra casa ... tem mais é?... 

 

    Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

A amostra 03 corresponde ao informante 04 (Wesley) de 07 (sete) anos de 

idade da Alfabetização; a mesma está contida na Narrativa de Experiência Pessoal 

(Parte Oral) coletada nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 1994. Com relação a parte 

discursiva/pragmático/semântico  temos um discurso organizado com a descrição de 

uma viagem feita pelo informante a casa de sua mãe no Piauí. O informante marca 

no discurso a percepção de pertencimento a um dado local, isto é, ao colocar “... fui 

no ... Piauí visitar a mim/ a casa da minha mãe”, ele faz a retomada da oposição 

enquanto visitar a minha casa e depois automaticamente corrige ao expressar 

“visitar a casa de minha mãe”.  

Embora, tenha apenas 07 (sete) anos; Wesley consegue indicar um ponto de 

referência, ou seja, coloca o “Parque dos Coqueiros” como local próximo a 

residência de sua mãe, mostrando uma percepção espacial de proximidade, isto é, 

um entendimento sobre as noções espaciais geográficas que envolve a percepção 

de proximidade e distância; de forma a revelar uma habilidade cognitiva de 

associação com os elementos contidos no ambiente que o rodeia. Após essa 
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indicação e descrição narrativa, o informante começa a descrever as ações 

realizadas com seu irmão. Ao narrar “aí eu fui lá ... aí eu e meu irmão ficamo 

brincando ... aí quando chegamo no quarto brincamo ... brincamo ... brincamo ...” 

temos uma repetição de ações realizadas cronologicamente.  

Outro fator importante a ser destacado é o uso do adverbio aí na promoção 

do evento comunicativo, a exemplo, a oração “aí eu fui lá”; como um dêitico locativo 

que indica um ponto no espaço próximo ao ouvinte (equivalendo a determinado 

lugar); no contexto de Wesley refere-se a casa de sua mãe. Associado, a teoria 

funcionalista, temos a visão que cada estrutura linguística exerce uma função, 

condicionada ao uso. E, por uso, temos a interação afetiva, o evento comunicativo. A 

função, por sua vez, associa-se aos efeitos de sentidos, que no caso do aí reflete ao 

lugar de pertencimento do informante. 

Como, também, temos as expressões “chegamo, ficamo, fomo e bricamo” 

enunciadas pelo informante 04 a qual ocorre o apagamento da letra “s”. Esse 

apagamento é comum nos enunciados das crianças que estão em processo de 

aquisição da língua(gem), seja ela oral e/ou escrita, que segundo Leonard (1991, p. 

281), “as crianças normalmente têm formas sistemáticas de reduzir as palavras 

adultas, a formas que adéquam a suas capacidades de produção”. 

Na amostra, temos como conjugação em destaque o ficamo na 1ª pessoa do 

plural do presente do indicativo. E segundo os dados mapeados podemos afirmar 

nos dados referentes a Alfabetização como dito anteriormente somente o uso a 

frequência dos verbos no tempo presente. Vejamos, a seguir, a amostra 04 

referentes aos informantes da Alfabetização e, em seguida, os planos discursivos 

referentes as amostras 03 e 04: 

 

AMOSTRA 04 – Verbo IR  

 

 
Vou continuar ... aí ... lá ... a gente ... a gente ... foi passear ... na floresta ... aí quando terminou as ... 

mais prima ... ( ) a gente disse aonde que a ma/ a ma/ a nossa mãe tava ... pra ir conversar ... aí tava 

lá:: é:: aonde que vendia pirulito ... aí ... pode dizer é:: é:: número é::? 

 

Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 
 A amostra 04, também, está contida nos dados referentes à informante 03 

(Talita) da Alfabetização, especificamente, na Narrativa de Experiência Pessoal 
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(Parte Oral) coletada nos dia 01 e 02 de dezembro de 1993. Trata-se de um 

enunciado em que a informante passa a descrever uma série de acontecimentos, 

isto é, sobre um passeio familiar. A organização dos enunciados e sua sequência 

temporal é marcada pelo uso do advérbio aí que marca os eventos narrados, isto é, 

a sequência das ações. 

Talita narra todos os eventos e interage com o entrevistador; marca em seu 

discurso a localização de sua mãe e coloca como referência o local que vende o 

pirulito, de forma a associá-lo ao comércio. De forma, que embora ainda seja uma 

criança, a informante já tem uma percepção sobre o mundo a sua volta. E, consegue 

produzir enunciados no momento da comunicação.  Faz uso de uma linguagem, que 

possibilita a interação com os demais usuários da língua que a cerca.  

Sob esse dado e resgatando as informações da amostra 03 e 04 temos como 

figura e fundo as respectivas orações: 

 
Figura: Fui no ... fui no ... Piauí visitar a mim/ a casa da minha mãe... 
(AMOSTRA 03); Vou continuar ... aí ... lá ... a gente ... a gente ... foi passear 
... na floresta ... (AMOSTRA 04). 
 

E, respectivamente como plano de fundo discursivo temos: 

 

AMOSTRA 03: a casa dela lá é bem lá perto do:: depois ... depois ... lá do:: 
é lá no Parque dos Coqueiros ... aí eu fui lá ... aí eu e meu irmão ficamo 
brincando ... aí quando chegamo no quarto brincamo ... brincamo ... 
brincamo ... aí minha mãe já foi ... aí a gente fomo pra casa ... tem mais 
é?... 
AMOSTRA 04: aí quando terminou as ... mais prima ... ( ) a gente disse 
aonde que a ma/ a ma/ a nossa mãe tava ... pra ir conversar ... aí tava lá:: 
é:: aonde que vendia pirulito ... aí ... pode dizer é:: é:: número é::? 

 

Do mesmo modo que as orações de plano de fundo discursivo apresentados 

e discutidos anteriormente; temos um sequenciamento das ações conforme a ideia 

central (figura) nas respectivas amostras 03 e 04. O  informante 04 (Wesley) e a 

informante 03 (Talita) embora sejam crianças, ambos tem a habilidade e 

competência de sequenciar e externalizar seus pensamentos a partir dos eventos 

interacionais e das ações realizadas em seu contexto. Vejamos, a seguir, para 

análise e discussão dos dados as amostras referentes aos informantes do Ensino 

Superior. 
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5.2  Amostras dos Informantes do Ensino Superior 

 

AMOSTRA 05: Verbo Estar 

 

 

Jorge é um senhor amigo meu que, vez por outra vem a minha casa para batermos um bom papo. 

Ele é um contador de estórias por natureza. Tudo que lhe acontece transforma-se num rico material 

para conversas incansáveis.  De tudo ele consegue tirar um proveito e enxergar o lado positivo e 

negativo nesse processo. É um homem de origem humilde e de poucas letras, mas, para mim, ele 

está incluído no rol daquelas pessoas sábias que não precisam frequentar escola para entender o 

mundo que lhe circunda. 

Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

Como dito, anteriormente apresentamos os dados  referentes aos informantes 

do Ensino Superior. Nesse sentido, a amostra 05 corresponde ao informante 04 

(Ítalo) de 30 anos de idade, especificamente na amostra textual contida na Narrativa 

Recontada coletada entre os dias 25 de janeiro de 1993 a 27 de agosto do mesmo 

ano. Ao retornar ao contexto da narrativa, observa-se que o informante está 

definindo como  um homem simples, que embora não tenha o conhecimento letrado; 

este é capaz de argumentar e produzir enunciados que chega naturalmente ao 

outro, ou seja, ao interlocutor. Um homem de “poucas letras”⁵  que significa no 

mundo letrado, uma pessoa com  pouco grau de escolaridade; e, a partir dessa 

colocação o informante 04 o coloca como uma “pessoa sábia” cujo conhecimento de 

mundo ultrapassa o processo de formação acadêmica.  

Um elemento pragmático importante, isto é, temos o contexto como elemento 

primordial no processo de interação e construção comunicativa da língua(gem).   

 

 

______________ 

⁵  O termo “poucas letras” está contido no corpus do D&G do Natal. Para Bluteau (1728) em sua obra  
“Vocabulario Portuguez & Latino”, não encontra-se os termos analfabetismo, alfabetização, 
analfabeto, nem alfabetizado e, sim o termo “letradinho”, que significa “homem de poucas letras”; 
seguido da entrada “letrado”, definido como “homem de ciência, versado nas letras, homem com 
erudição”, tomando o advogado, os juristas como referência. No interior do verbete, aparece então a 
remissão a “letradinho” e a referência aos poucos letrados, aos maus letrados, ou “como diz o vulgo, 
letrado de má morte”. (SILVA, 2014). 
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De forma, que o discurso produzido por Ítalo (informante 04) chega ao 

entrevistador e, por conseguinte, ao corpus com um nível textual discursivo (figura e 

fundo) coeso e coerente, do ponto de vista semântico carregado de sentidos claros e 

objetivos. Vejamos nas informações contidas na amostra a divisão das orações 

enquanto plano discursivo figura e fundo: 

 

Figura: Jorge é um senhor amigo meu que, vez por outra vem a minha casa 
para batermos um bom papo.   

 
Fundo: Ele é um contador de estórias por natureza.  
Tudo que lhe acontece transforma-se num rico material para conversas 
incansáveis.   
De tudo ele consegue tirar um proveito e enxergar o lado positivo e negativo 
nesse processo.  
É um homem de origem humilde e de poucas letras, mas, para mim, ele 
está incluído no rol daquelas pessoas sábias que não precisam frequentar 
escola para entender o mundo que lhe circunda. 

 
 

Colocada essa divisão, vejamos a seguir, para análise e discussão, a amostra 

06: 

AMOSTRA 06 – Verbo Estar 

 

Mas voltando a seleção brasileira, no tocante aos jogadores, não existe mais aquela vontade, aquele 

interesse em mostrar um bom futebol, em provar que está sendo bem remunerado e tem que jogar, 

hoje em dia só há interesse em ganhar dinheiro, ninguém se importa em mostrar o que sabe fazer. 

Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

Na amostra 06, temos os dados coletados a partir do informante 01 (Carlos) 

de 26 anos de idade. Os dados estão contidos na parte correspondente a Descrição 

do Local  que foi coletado entre os dias 03 de agosto a 05 de agosto de 1993. 

Conforme disposição da amostra textual temos a contextualização pragmática de 

informações direcionadas a seleção brasileira, isto é, o informante prioriza retratar e 

descrever informações acerca dos jogadores segundo seus conhecimentos sobre o 

assunto. Sob sua percepção, os jogadores da seleção brasileira estão preocupados 

mais com salário destinado ao exercício de sua profissão em vez de querer mostrar 

o seu bom futebol, isto é, a sua habilidade de jogar bola. 
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Do ponto de vista pragmático, temos uma contextualização discursiva 

coerente, posto que o informante coloca seu posicionamento sobre a temática 

escolhida para enunciar e a partir dessas escolhas tece informações que dão 

sustentação ao seu discurso; de forma que há um sequenciamento de dados que 

juntos formam um discurso coeso e coerente favorável a comunicação e interação 

entre os participantes do entorno comunicativo (os participantes da fala e suas 

condições comunicativas, ou seja, com que eu falo, para quem falo e qual a minha 

intencionalidade, dentre outros aspectos). 

Vejamos a seguir as amostras 07 e 08 e por conseguinte apresentamos a 

divisão das informações quanto ao plano discursivo figura e fundo: 

 

AMOSTRA 07 – Verbo Pôr  

 

 

 

A batata ...ela fica mais:: mole ... mas não fica molhada com água... ela fica mole ... mas:: mole sem 

ser aguada como essa outra que cozinha na água ... então põe a batata pra cozinhar ... depois eu 

pego um prato e:: cubro esse prato com alface e jogo essa salada por cima ...né ... e ponho na 

geladeira. 

 

Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

A amostra 07 refere-se à disposição de dados referentes a uma receita 

culinária disponibilizada pelo informante 02 (Diva) com 31 anos de idade, 

especificamente na Narrativa de Experiência Pessoal; coletadas dentre os dias 17 

de junho de 1993 a 07 de julho do mesmo ano. 

É possível observar, que a informante passa a indicar as ações em torno do 

modo de preparo até o momento final em que a receita fica pronta e é colocada na 

geladeira. Sob esses dados, é possível destacar que a informante domina os 

mecanismos e os recursos do sistema da representação escrita, isto é, ao 

compreender o gênero discursivo comum ao seu cotidiano; descrevendo os 

ingredientes e detalhando o seu preparo. 

Vejamos a seguir a amostra 08, e, por último o plano discursivo(figura-fundo) 

das amostras 06, 07 e 08: 

 

 



72 

 

AMOSTRA 08 – Verbo Querer  

 

 

A parte centro-oeste ela vai:: ela ... ela abrange do tudo ... a economia ela domina você aonde quer 

que você esteja ... então nós daqui ... vivemos aqui em Natal no nordeste ... nós sofremos mas vai... 

se num vier muita chuva que destrua ... ou se vi/ ou se num vier nada ... quer dizer ... ele tá sempre 

aflito e sempre passando fome e sempre vivendo em condição precária ... 

 

Fonte: Furtado da Cunha (1998) 

 

Temos na amostra 08, os dados referentes ao informante 03 (Gislaine), a 

mesma tem 21 anos de idade; Os dados da amostra acima foram encontrados no 

Relato de Opinião coletados no período de 28 de agosto de 1993 a 14 de outubro do 

mesmo ano. Trata-se de um relato pessoal em que a informante 03 vai enunciando 

suas concepções acerca da região Centro- Oeste do Brasil; tendo como ponto de 

partida a formulação do conhecimento de que esta região economicamente domina 

as demais regiões brasileiras.  

Em seguida, a informante passa a enunciar as condições de vida na cidade 

de Natal, localizada na região Nordeste; que segundo as informações dispostas 

essas condições são mínimas em razão do período de estiagem, ou seja, da falta de 

chuva que provoca a seca e, por conseguinte, a fome e menores condições de vida. 

Uma contextualização geográfica (conforme o apontamento das regiões 

brasileiras) que sinaliza uma região superior a outra economicamente, mas que leva 

em consideração para tanto suas condições naturais (tipo de relevo, de clima, 

período de estiagem, dentre outros). Embora, esses elementos e condições naturais 

não estejam marcados no discurso da informante 03, é possível identificá-lo nas 

“entre linhas”, isto é, nos elementos extralinguísticos que trazemos para o nosso 

discurso no momento da interação comunicativa. 

Nesse sentido, temos uma sequência de enunciados que encontram-se 

relacionados no mesmo contexto. Dados advindos do uso real da língua(gem); com 

falantes reais que constroem seu discurso a partir de sua vivência. 

Dito isso, vejamos, a seguir, a disposição do plano discursivo figura e fundo 

das amostras 06, 07 e 08: 
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Figura: Mas voltando a seleção brasileira, no tocante aos jogadores 

(Amostra 06); A batata ... (Amostra 07); e, “A parte centro-oeste ela vai::” 
(Amostra 08). 
 
Fundo:  Não existe mais aquela vontade, aquele interesse em mostrar um 
bom futebol, em provar que está sendo bem remunerado e tem que jogar, 
hoje em dia só há interesse em ganhar dinheiro, ninguém se importa em 
mostrar o que sabe fazer. (Amostra 06); 
Ela fica mais:: mole ... mas não fica molhada com água... ela fica mole ... 
mas:: mole sem ser aguada como essa outra que cozinha na água ... então 
põe a batata pra cozinhar ... depois eu pego um prato e:: cubro esse prato 
com alface e jogo essa salada por cima ...né ... e ponho na geladeira. 
(Amostra 07); 
Ela ... ela abrange do tudo ... a economia ela domina você aonde quer que 
você esteja ... então nós daqui ... vivemos aqui em Natal no nordeste ... nós 
sofremos mas vai... se num vier muita chuva que destrua ... ou se vi/ ou se 
num vier nada ... quer dizer ... ele tá sempre aflito e sempre passando fome 
e sempre vivendo em condição precária ...(Amostra 08). 
 
 

De forma geral, com relação a disposição dos verbos no tempo presente nas 

amostra acimas temos as seguintes ocorrências de uso: Nas amostras pertencentes 

aos informantes da Alfabetização, evidenciamos as conjugações é, ficamo e vou no 

presente do indicativo dos verbos Ser, Ficar e Ir. E, nas amostras referentes ao 

Ensino Superior temos as conjugações põe, ponho e quer dos verbos Pôr e Querer 

também no presente do indicativo. Já com relação ao plano discursivo(figura e 

fundo) apresentamos a respectiva visão geral: 

 

Gráfico 04: Panorama geral do plano discursivo figura e fundo nos dados parciais dos informantes da 
Alfabetização e do Ensino Superior no D&G do Natal. 

Fonte: ALMEIDA (2014) 
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Conforme panorama geral é possível destacar que o plano discursivo figura 

temos nos dados parciais pertencentes aos informantes do Ensino Superior a maior 

porcentagem, isto é, 19% de ideais centrais; enquanto os dados parciais dos 

informantes da Alfabetização corresponde a 12%.  

Por outro lado, em referência ao plano discursivo fundo temos o inverso, ou 

seja, nos dados inerentes aos informantes da Alfabetização é que encontramos o 

maior índice do plano discursivo com 88%; enquanto os dados parciais da 

Alfabetização equivale a 81% de ideias secundárias que dão sustentação as ideias 

centrais no evento comunicativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre o verbo estão correlacionados às expressões temporais a 

partir de categorias que mesmo sendo reduzidas em alguns exemplos, ainda sim, 

são encontradas em todas as línguas. Tais categorias são divididas entre passado, 

presente e futuro, contudo, em nosso trabalho foi estudado especificamente o uso 

do tempo presente no português brasileiro, que nos termos de Bechara (2001, p. 

221),  para a língua portuguesa são divididos conforme a posição do falante em face 

da relação entre a ação verbal e seu agente, isto é, segundo os fatos verossímeis ou 

ainda assumidos como tais enquanto modo indicativo e para os que indicam 

incertezas são utilizados o modo subjuntivo. 

Desse modo, observamos a função que cada categoria assume no momento 

da comunicação, ou seja, da língua em uso que reflete o seu caráter dinâmico e os 

sentidos conforme as restrições cognitivas de seus usuários de acordo com as 

necessidades impostas no contexto que encontram-se inseridos. 

O estudo promoveu uma discussão sobre o tempo verbal voltado ao da língua 

em situações comunicativas estabelecidas no momento da interação entre os 

usuários da língua(gem).  Haja visto que o uso dos verbos podem ser utilizados para 

atribuir significados diferentes aos enunciados produzidos. 

E, isso sinaliza para uma reflexão acerca do sistema linguístico, em que são 

considerados variações de significados revestidos por elementos gramaticais que 

molduram o discurso no momento da comunicação. Todavia, é necessário 

considerarmos que situações comunicativas apresentam intenções que ultrapassam 

a simples necessidade de marcar o tempo cronológico da enunciação. 

Com base nos resultados alcançados pela investigação, uma reflexão que 

pode ser feita diz respeito ao papel significativo das noções de figura e fundo para a 

questão da produção textual, como também sobre o uso do tempo presente em 

narrativas. Uma vez que, o plano discursivo, possibilita a compreensão dos 

enunciados produzidos no momento da comunicação e interação entre os usuários 

de uma dada língua. 

Ao identificarmos a frequência de uso do tempo presente no modo indicativo e 

subjuntivo no D&G do Natal e, por conseguinte, analisarmos os fragmentos textuais 

(amostras dos dados) conforme o plano discursivo figura e fundo foi possível 
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estabelecer um sequenciamento cronológico nas ideias centrais e periféricas nos 

enunciados produzidos pelos informantes da Alfabetização e do Ensino Superior 

contido no respectivo corpus. 

Atrelado a esse fato, constatamos, também, que o estudo semântico do verbo 

é um recurso indispensável para que o falante obtenha êxito comunicativo, isto é, 

que os significados e sentidos atrelados ao uso do verbo possibilita a eficácia da 

língua, a compreensão e reflexão do que é proposto. Ademais, incorpora também o 

ponto forte da linguística centrada no uso que compreende o estudo da língua 

intimamente incorporado às situações reais comunicativas em que o processo de 

interação envolve participantes reais em um contexto discursivo real.  

Daí a flexibilidade da língua endossar essa perspectiva que busca sua 

sistematização a partir de dados do uso real da língua, o que conduz ao ensino que 

não descarta a forma (estrutura), mas que centra a metodologia na função que as 

estruturas linguísticas assumem no contexto sócio-histórico e cultural. 

Os resultados finais apresentados apontam que tanto os informantes da 

alfabetização quanto os do ensino superior conseguem atribuir sentido aos 

enunciados produzidos no momento da coleta de dados. Os da alfabetização, 

embora sendo crianças já conseguem manter uma linha cronológica nos eventos 

das narrativas. E, isso porque, as noções de figura e fundo atuam como facilitadores 

para a compreensão e organização dos enunciados produzidos no momento da 

coleta de dados por parte dos pesquisadores do D&G do Natal. 

A intencionalidade em convencer o interlocutor norteia-se no discurso, na 

argumentação de dados e sustentação de fatos envoltos tanto na argumentação dos 

enunciados como na linguística centrada no uso que considera os eventos da fala. 

Essa intencionalidade em sustentar o que foi produzido existe tanto  nas amostras 

dos informantes da alfabetização, quanto nas referentes aos informantes do ensino 

superior. 

O que direciona, as respostas dos objetivos propostos da pesquisa, tendo 

em vista que, ambos os informantes ao fazer uso da linguagem, produziram 

enunciados cronologicamente, com efeitos semântico/pragmático/discursivo, no 

momento do evento comunicativo. 

Resta ressaltar que a contribuição da pesquisa, volta-se acerca do estudo 

sobre o tempo presente em narrativas, que ainda, é uma área que demanda muito 

estudo e, por fim, julgamos que seria importante, em futuras pesquisas, a ampliação 
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do estudo, de forma a considerar as amostras textuais dos demais informantes (do 

Fundamental e do Ensino Médio), contidas no corpus do D&G do Natal. Além disso, 

outros fatores, podem suscitar importantes desdobramentos  em estudos de cunho 

funcionalistas, tais como, o análise do tempo presente, apenas nas narrativas de 

experiência  pessoal e recontada. 

Por fim, não resta dúvidas que os estudos funcionais possibilitam aos 

estudantes de Língua Portuguesa, o reconhecimento da língua em uso e, as funções 

que ela desempenha no entorno gramatical. Em que são considerados o contexto, 

os conhecimentos extralinguísticos dos participantes no momento de interação e 

aquisição da linguagem. 
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