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Resumo 

Neste trabalho, propomo-nos analisar construções com os demonstrativos 

este/esse/aquele combinados com nomes que expressam intervalos de tempo. O 

estudo realizado tem por base um corpus constituído por dados presentes em dois 

corpora escritos (CETEMpúblico e Corpus de Referência do Português Contemporâneo) 

e as construções selecionadas foram frases com este/esse/aquele que coocorrem com 

os seguintes nomes em sintagmas nominais e preposicionais com a preposição em: 

sábado, domingo, dia e ano.  

Com o intuito de fundamentar este trabalho, foram estudadas algumas  

propostas teóricas sobre dêixis, demonstrativos, tempo e anáfora que contribuíram 

para o estudo dos dados do corpus. Neste sentido, foi necessário analisar as propostas 

de vários linguistas, destacando: Lopes (1972), Oliveira (1987,1988), Kaplan 

(1977/1989) e Diessel (1999,2012).  

Os principais objetivos deste estudo consistem em verificar em que medida os 

demonstrativos, nestas construções, apresentam uma função dêitica ou anafórica; 

observar a diferença entre os demonstrativos combinados com nomes de intervalos de 

tempo ou de 'calendário’ (Matos 1999); verificar com que tempos verbais surgem, 

preferencialmente.  

Assim, foi possível concluir que os demonstrativos este/esse/aquele, 

combinados com os nomes selecionados, não apresentam o mesmo significado, tal 

como nos casos em que se combinam com outros nomes, porque indicam distâncias 

diferentes; este e esse parecem poder ocorrer com tempos do presente, do passado e 

do futuro enquanto aquele ocorre com tempos do passado e com o Presente, mas 

parece, segundo os dados, não ser compatível com o Futuro; não existe uma relação 

imediata entre os demonstrativos e os tempos verbais selecionados, pois este, por 

exemplo, apesar de se combinar preferencialmente com o Presente, também 

apresenta um número considerável de coocorrências como Pretérito Perfeito e 

algumas com o Futuro; embora ocorram alguns casos em que as expressões em análise 

apresentam função dêitica, a maioria parece ser anafórica, tendo em conta o contexto; 

por último, observaram-se algumas diferenças relativamente aos casos em que os 

nomes selecionados são nomes de unidades convencionais de medida de tempo (dia, 
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ano) e nomes que são designações dessas unidades (sábado, domingo).  

 

Palavras-chave: Deixis, Demonstrativos, nomes de intervalo de tempo (calendário), 

Anáfora, Tempo 
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Abstract 

In this work, we propose to analyze constructions with este/esse/aquele 

combined with names that express time intervals. The study carried out is based on a 

corpus consisting of data present in two written corpora (CETEMpublic and Reference 

Corpus of Contemporary Portuguese) and the selected constructions were phrases 

with este/esse/aquele that co-occur with the following names in noun and 

prepositional phrases with the preposition em: saturday, sunday, day and year. 

In order to substantiate this work, some theoretical proposals on deixis, 

demonstratives, time and anaphor were studied that contributed to the study of the 

corpus data. In this sense, it was necessary to analyze the proposals of several 

linguists, highlighting: Lopes (1972), Oliveira (1987,1988), Kaplan (1977/1989) and 

Diessel (1999,2012). 

The main objectives of this study are to verify to what extent the 

demonstratives, in these constructions, have a deictic or anaphoric function; observe 

the difference between the statements combined with names of time or 'calendar' 

names (Matos 1999); and verify with what tenses they appear, preferably. 

Thus, it was possible to conclude that the demonstratives este/esse/aquele, 

combined with the selected names, do not have the same meaning, as in the cases in 

which they are combined with other names, because they indicate different distances; 

este and esse seem to be able to occur with Presente, past and Future while aquele 

occurs with times of the past and with the Present, but it seems, according to the data, 

not to be compatible with the Future; there is no immediate relationship between the 

demonstratives and the selected tenses, because este, for example, although it is 

preferentially combined with the Present, also presents a considerable number of co-

occurrences such as Past Perfect and some with the Future; although there are some 

cases in which the expressions under analysis have a deictic function, most seem to be 

anaphoric, taking into account the context; finally, some differences were observed in 

relation to the cases in which the selected names are names of conventional units of 

time measurement (day, year) and names that are designations of these units 

(saturday, sunday). 
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Introdução 

O principal objetivo deste trabalho consiste em estudar a combinação dos 

demonstrativos este/esse/aquele com alguns nomes de intervalo de tempo, por vezes 

designados nomes de calendário, com o intuito de descrever as relações que são 

estabelecidas entre os sintagmas com aqueles demonstrativos e os tempos verbais 

selecionados. Neste sentido, foram recolhidos exemplos de dois corpora escritos, 

nomeadamente, o CETEMpúblico e o Corpus de Referência do Português 

Contemporâneo. 

 O método escolhido para a recolha de material consistiu na seleção de vários 

exemplos, contendo este/esse/aquele. Neste sentido, o nosso estudo guiou-se pelas 

seguintes perguntas de investigação: 

1. Em que medida os demonstrativos combinados com nomes de calendário 

apresentam função dêitica ou anafórica?  

2. Quais as semelhanças ou diferenças entre sintagmas com demonstrativos e 

nomes comuns em geral e sintagmas com demonstrativos e expressões 

temporais? 

3. Que tempos verbais ocorrem com estes sintagmas (demonstrativo+nome de 

calendário) em função dêitica e em função anafórica e com que nomes de 

intervalo de tempo? 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, abordámos 

algumas questões gerais sobre os demonstrativos e a sua relação com a deixis e a 

anáfora. No segundo capítulo, analisámos a relação entre deixis e as duas áreas 

linguísticas a que se associa, a Semântica e a Pragmática, de modo a entendermos a 

importância da deixis nas línguas naturais e o seu papel no âmbito destas duas áreas. 

No terceiro capítulo debruçámo-nos sobre questões de tempo e de aspeto que são 

fundamentais para a compreensão das relações temporais estabelecidas entre os 

demonstrativos, as expressões temporais e os tempos verbais em análise. No quarto 

capítulo esclarecemos os critérios de seleção do corpus e o objeto de estudo. De 

seguida, procedemos à análise dos dados, verificando que tipo de relações temporais é 

estabelecido quando se combinam os diferentes demonstrativos com nomes de 
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unidades de tempo (calendário). Por fim, são apresentadas algumas considerações 

finais relativamente aos resultados obtidos. Note-se ainda que no fim de cada capítulo 

é apresentada uma síntese com as informações mais relevantes.  

Os exemplos apresentados são retirados maioritariamente dos corpora 

mencionados anteriomente, porém houve necessidade, em alguns casos, de criar 

exemplos, devido à sua inexistência no corpus. Convém mencionar que sempre que os 

exemplos não são da nossa autoria, é feita a devida identificação. 

A bibliografia indicada no final do trabalho remete para todas as referências 

feitas ao longo do texto que fundamentaram as ideias expostas e contribuíram para a 

realização do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Capítulo 1- Sobre demonstrativos e deixis  

1.1. Algumas questões gerais 

 

“Deixis is linguistic evidence of how what is said is grounded in the context of the 

situation in which it is said. It provides an interface linking language and situational 

context.” (Hanks 1992:48) 

 

A deixis, embora tenha sido aplicada à descrição das línguas desde a 

Antiguidade, só mais tarde passou a ocupar o lugar que hoje lhe é atribuído. 

Etimologicamente, relaciona-se, com o ato de apontar, através de palavras ou 

expressões linguísticas que assinalam as marcas de enunciação, que são 

fundamentalmente: a. o locutor, que constitui o elemento fulcral da enunciação, pois é 

a partir dele que se estabelecem as coordenadas do contexto, b.o interlocutor que 

corresponde à pessoa a quem se dirige o sujeito, c. o tempo e o espaço do momento 

de enunciação na medida em que “[t]he term deixis refers to a class of linguistic 

expressions that are used to indicate elements of the situational and/ or discourse 

context, including the speech participants and the time and location of the current 

speech event.” (Diessel 2012:1). É importante referir que a referência dêitica pode 

mudar entre os falantes ou mesmo nos próprios falantes, “[a]s speakers move through 

space and time, so their deictic references to the same objects of reference.” (apud 

Ruhleman and O´Donnell, 2014: 332). Por outras palavras, o falante pode perspetivar a 

mesma situação de formas diferentes. Veja-se o seguinte exemplo para explicar o que 

foi referido: “when a speaker construes his home as ‘(over) there’ in one utterance and 

‘right there’ in the next, he individuates the same place but under two different 

perspectives.” (2014:332) 

 Neste sentido, convém realçar que o contexto ocupa um lugar importante na 

quando interpretamos expressões dêiticas “[t]he key to “loading” these forms with the 

contextual support they require is the direction of the addressee’s attention to some 

feature of the spatio-temporal physical context”. (Levinson 2004:102). Por outras 

palavras, as expressões dêiticas, geralmente, precisam de surgir acompanhadas de 
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gestos ou de olhares de modo a serem compreendidas. Esta relação de dependência 

entre as expressões dêiticas e o contexto pressupõe um centro dêitico (origo/deictic 

centre) pois “[t]he origo can metaphorically be understood as the “viewpoint” from 

which the speaker relates to the dimensions of person, time and place.” (apud 

Ruhleman and O´Donnell, 2014: 334).  

Kaplan já em 1977 considerava que “[s]ome of the indexicals require, in order 

to determine their referents, an associated demonstration: typically, though not 

invariably, a (visual) presentation of a local object discriminated by a pointing. These 

indexicals are the true demosntratives and ' that ' is their paradigm. The demonstrative 

(an expression) refers to that which the demonstration demonstrates. I call that which 

is demonstrated the 'demonstratum'. A demonstrative without an associated 

demonstration is incomplete.” (1989: 490) 

Os demonstrativos podem desempenhar nas línguas uma função dêitica, que 

localiza o referente relativamente ao momento de enunciação, mas também uma 

função anafórica em que o demonstrativo retoma um referente mencionado 

anteriormente no discurso, em que as propriedades léxico-semânticas são em geral 

transportadas do antecedente para a expressão anafórica. De acordo com Halliday e 

Hasan (1976), a referência carateriza-se pela recuperação de elementos linguísticos, 

que podem estar dentro ou fora do texto. Neste sentido, os autores denominaram 

endofóricas as referências textuais e exofóricas as referências situacionais. Vejamos 

alguns exemplos do Português Europeu em que os demonstrativos exercem as funções 

dêitica (exemplos (1), (2) e (3)) e anafórica (exemplos (4), (5) e (6)), retirados do corpus 

escrito CETEMpúblico e do Corpus de Referência do Português Contemporâneo. O 

exemplo (3) é da minha autoria, devido à inexistência em corpus: 

 

(1) Desde logo se questionou se este montante representava um acréscimo real 

das verbas a atribuir a Portugal. (par=ext582142-eco-94a-2)1 

(2) Eu não tenho, eventualmente, esse estatuto porque represento uma outra 

imagem. (par=ext1188241-nd-91b-1)2 

                                                            
1 Por ser um corpus escrito, poderia ter também uma leitura anafórica, dependendo de outros elementos no 

fragmento textual. 
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(3) Passas-me aquele livro? 

(4) Explica que a assembleia começou à hora prevista nos estatutos, já que estes 

estabelecem que, quando não estiver presente metade dos sócios inscritos, se 

aguarde uma hora para começar a sessão. (par=ext1528005-eco92a-2)  

(5) Mulinowa sabe que com 20 cêntimos para remédios contra a febre ele poderia 

ter salvo a vida da sua criança. Mas não tinha esse dinheiro. (noCOD_1064978) 

(6) Essa má solução passa, exactamente, pela repristinação da situação prevista no 

Decreto-Lei n.º 144 / 94, assim pretendendo repor uma linha de crédito de 40 

milhões de contos que já não existe. Daí que tenhamos dito que, se esta linha 

de crédito está esgotada, o PSD, ao repristinar aquele decreto-lei, diz 

claramente aos agricultores que não vão ter dinheiro algum. (noCOD_1010525) 

 

Como um dos objetivos deste trabalho consistiu em estudar as relações temporais 

estabelecidas entre os demonstrativos e expressões temporais com as quais 

coocorrem (dia, domingo, por exemplo), vejamos também alguns exemplos ilustrativos 

dessas construções, retirados do corpus CETEMpúblico, exceto o exemplo (11) que é 

da minha autoria: 

 

(7) O Carrefour assinalou uma faturação 30 por cento inferior ao que seria normal 

para este domingo, enquanto o Pingo Doce-Feira Nova, do grupo Jerónimo 

Martins, se ficou por uma descida de 15 por cento. (par=ext101346-eco-95b-1) 

(8) “Por isso, ou fazíamos outro programa, em direto, ou não haveria emissão 

nesse sábado.” (par=ext735144-soc-91b-1) 

(9) “Não consigo transmitir o que este dia significa para mim.” (par=ext370932-

des-96a-2) 

(10) Sábado à noite e todas as noites, mas este sábado foi especialmente refinado 

de malvadez televisiva. (par=ext1080848-nd.95a-2) 

(11) No domingo foi o aniversário do João. Nesse domingo fizemos uma grande 

festa. 

                                                                                                                                                                              
2 Por ser um corpus escrito, poderia ter também uma leitura anafórica, dependendo de outros elementos no 

fragmento textual. 
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(12) Segundo o ministro, que ontem, pela manhã, se deslocou ao Forum Picoas, em 

Lisboa, por ocasião das celebrações do Dia Mundial da Saúde, o tema proposto 

pela OMS para este dia, a “Erradicação da poliomielite” não é prioritário em 

Portugal dado que em 1983 a doença foi considerada extinta. (par=ext33376-soc-

95a-1) 

1.2. Valores semântico-pragmáticos associados aos demonstrativos 

Castilho (1993) (apud Cavalcante, 2002:159) associa dois valores semântico-

pragmáticos às caraterísticas dos demonstrativos, a foricidade e a deixis " (...) os 

demonstrativos são fóricos por sua capacidade de recuperar conteúdos no contexto ou 

na situação extralinguística. Ao mesmo tempo, são dêiticos porque correlacionam o 

enunciado com as coordenadas da enunciação." (Cavalcante, 2002:159). 

     Benveniste (apud Cavalcante, 2002:160) designa os dêiticos como "indicadores de 

subjetividade", pois um dêitico tem como referente o ponto de origem do falante ou 

do seu interlocutor em relação a ele. Deste modo, veremos um quadro descritivo dos 

demonstrativos em Português, retirado de Cavalcante (2002:160): 

 

Ilustração 1- Quadro dos pronomes substantivos/ adjetivos demonstrativos 

 

              

     A autora, com este quadro, pretende mostrar a deiticidade presente nos 

demonstrativos (sistema ternário), no qual estão associados os traços 

proximidade/distância e de pessoa. Podemos observar que, ao contrário de outras 

línguas, como o Japonês, a organização dos demonstrativos em Português, segundo 

esta autora, parece ser regido pela distância (Cavalcante, 2002:160,161). Note-se, no 

entanto, que essa não é a posição que se encontra em alguns textos para o Português 

Europeu (cf. Ponto 3 deste capítulo). Sobre esta questão, vejam-se vários estudos de 
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Diessel, que estudou os demonstrativos num grande número de línguas, de entre os 

quais se salienta, a título de exemplo, uma comparação entre o Japonês e o Espanhol, 

língua aparentada com o Português Europeu: 

 

"Turning to languages with three deictic terms, one has to distinguish 

between systems in which the middle term refers to a location in medial 

distance relative to the deictic center, and systems in which the middle 

term denotes a referent close to the hearer. Anderson and Keenan refer 

to these two systems as distance-oriented and person-oriented 

systems, respectively (...). Spanish,  for instance, has a distance-oriented 

system, consisting of the demonstratives  este 'proximal', ese 'medial' 

and aquel 'distal' (Anderson; Keenan,  1985,p283-5), while japanese has 

a person-oriented system, in which the middle terms (based on the 

deictic root so) -  refer to a location near the  hearer: sore 'that (near 

hearer)', soko 'there (near hearer)' etc." (Diessel, 1999:39) 

 

 Outro valor pragmático-semântico mencionado acima, a foricidade, segundo a 

autora, deveria ser denominado de referencialidade que surge como um traço 

secundário "(...) embora não se sobressaia na definição dos demonstrativos, existe de 

forma pressuposta cada vez que se afirma que esses pronomes "se referem a 

objetos...". (2002:161). 

     Cavalcante (2002:162) sugere uma proposta de organização dos dêiticos, 

distinguindo, assim, quatro localizações possíveis e atribuindo um exemplo a cada 

parâmetro, como a seguir se apresenta: 

 

 no espaço físico real da comunicação 

(13) "o Ceará, onde prometeram acabar com a miséria, o governo das 

'mudanças', nestes dezasseis anos, só viu agravar-se a pobreza." (editorial 

de jornal). 
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 no conhecimento compartilhado 

(14)  Entretanto, ao contrário do que ocorreu nessa primeira experiência, os 

vídeos, como os imaginamos, não devem ser simples registros, mas sim 

novas obras de arte, criadas a partir dos espetáculos, a exemplo do que já 

se fez, entre outros casos, com os balés 'Giselle' e 'Dom Quixote',  este a 

partir da famosa coreografia de Marius Petipas". (E040-relatório técnico - 

NELFE). 

 no espaço físico do texto  

(15)  "Segundo ele, o simples fato de o povo brasileiro dizer o que pensa sobre a 

dívida externa e seus elevados e inexplicáveis encargos será suficiente para 

despertar a ir do sistema financeiro internacional, que passaria a cobrar 

juros ainda mais altos sobre a dívida brasileira. É aquela posição subumana 

do condenado que prefere omitir-se sobre a injustiça da pena que lhe foi 

imposta, por temor de que a simples discussão possa agravá-la ainda mais." 

(editorial de jornal). 

 no contexto 

(16)  " É possível estabelecer um controle externo para evitar os excessos da 

mídia sem que isso leve às desastradas práticas de censura política que o 

país conheceu durante a ditadura?" (editorial de revista) 

 Nestes exemplos, o demonstrativo faz sempre referência a um objeto que integra 

o universo discursivo pois, segundo a autora “o caráter referencial está implicado na 

definição dos demonstrativos, uma vez que identificar um elemento num universo 

mostrado é referir-se a ele, pressupondo-lhe necessariamente a existência." 

(Cavalcante, 2002:162).  

 Contudo, nem sempre as regras são estritamente seguidas, como ilustra o 

seguinte exemplo de Cunha & Cintra (1985:322): 

 

(17)  "Eu só queria estar lá para receber estes cachorros a chicote." 

 

Neste exemplo, está presente o advérbio lá que denota uma distância física maior, 

correspondendo ao pronome de terceira pessoa, por outras palavras, o demonstrativo 
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que deveria ser utilizado seria aqueles, dado o afastamento atribuído pelo advérbio. 

Todavia, o objetivo do interlocutor parece ser o de transmitir um valor depreciativo e 

não o espaço situacional, ou, eventualmente, ‘estes cachorros’ pode ser entendido 

como os que acabaram de ser mencionados no discurso. 

Neste sentido, os demonstrativos são expressões fulcrais do sistema da dêixis 

espacial e temporal, pois permitem localizar um referente no contexto de enunciação. 

Além disso, estão relacionados com o ato de “apontar” linguístico, tendo o falante e o 

ouvinte como ponto de referência.  

1.3. Kaplan (1989)  

Kaplan (1989) propõe a teoria da referência direta na medida em que “(...) 

propõe que os dêiticos são termos diretamente referenciais, ou seja, termos que se 

referem a um dado objeto sem nenhum tipo de mediação do conteúdo descritivo.” 

(Teixeira, 2017:20) Neste sentido, considera que os dêiticos puros ou indexicais (eu, 

agora, amanhã, ontem, aqui) e os demonstrativos (este(a), esse(a), aquele(a)) se 

aproximam de designadores rígidos (cf. Kripke 1980), tendo em conta que um 

designador rígido designa a mesma entidade em todos os mundos possíveis. O valor 

semântico dos dêiticos puros é conseguido através do contexto, mas também 

necessitam de um gesto físico ou de uma demonstração, sendo importante para 

identificar o referente do demonstrativo. Porém, veja-se o que Kaplan considera: “The 

semantical feature that I wish to highlight in calling an expression directly referential is 

not the fact that it designates the same object in every circumstance, but the way in 

which it designates an object in any circumstance. Such an expression is a device of 

direct reference. This does not imply that it has no conventionally fixed semantical 

rules which determine its referent in each context of use; quite the opposite” (Kaplan 

1989:495).  

 O contexto assume um papel fundamental para a interpretação dos dêiticos, já 

que dependem dele para que os seus referentes sejam identificados. Por isso, Kaplan 

(1989) estabelece duas funções responsáveis pela determinação do significado dos 

dêiticos, função caráter e função conteúdo. Veja-se o que diz sobre cada uma delas: 
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“The character of an expression is set by linguistic conventions and, in turn, 

determines the contente of the expression in every context. Because 

character is what is set by linguistic conventions, it is natural to think of it as 

meaning in the sense of what is known by the competent language user.” 

(Kaplan 1989: 505). 

“I take content as a notion applying not only to sentences taken in a context 

but to any meaningful part of speech taken in a context. Thus we can speak of 

the content o of a definite description, an indexical, a predicate, etc. It is 

contents that are evaluated in circumstances of evaluation.” (Kaplan 1989: 

501). 

 

Deste modo, o contexto “is a possible occasion of use of an expression.” 

(Cohen, 2008:2). Cada contexto contém um agente, um tempo e  uma localização: o 

agente de um contexto refere-se a quem diz ou escreve a frase; o tempo de um 

contexto refere quando a frase é dita ou escrita e a localização de um contexto refere o 

lugar onde a frase é dita ou escrita. Por outro lado, o conteúdo de uma frase é uma 

proposição. Vejamos o seguinte exemplo (Cohen, 2008:2): 

(18)  “Bill says, on Monday, “I am hungry today.” The agent is Bill, the time is 

Monday. Hillary says, on Tuesday, “You were hungry yesterday.” The agent 

is Hillary, the hearer is Bill, the time is Tuesday.” 

Partindo de considerações feitas por Kaplan (1989), Cohen, com este exemplo, 

demonstra que estamos perante duas frases diferentes e dois contextos diferentes, 

contudo, as duas frases expressam a mesma proposição (2008:2): 

                 <Bill, Monday, the property of being hungry> 

Neste sentido, os falantes podem mencionar o mesmo referente, mas acarreta 

consequências na sua demonstração, ou seja, podem usar a mesma proposição, 

todavia a descrição da entidade realiza-se em momentos diferentes “For example, a 

possible world may agree with the actual world up to the time at which some 

individual made a particular decision; the possible world may then represent an 

outcome of a decision other than the one actually taken.” (Kaplan, 1978:226). Vejamos 
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os exemplos de Kaplan (1978: 230-231) que se seguem e que ilustram esta situação, 

sendo que a proposição é igual, mas a descrição da entidade é diferente: 

 

(19)  (Falante 1) 

He (the speaker points at John stands on the demonstration platform 

nude, clean shaven, and bathed in light) is suspicious. 

(20) (Falante 2) 

  He (the speaker points at John, as John lurks in shadows wearing trench  

  coat, bearded, with his hat pulled down over his face) is suspicious. 

1.4. Diessel (2012) 

 

“The term deixis refers to a class of linguistic expressions that are 

used to indicate elements of the situational and/or discourse 

context, including the speech participants and the time and 

location of the current speech event.” (Diessel, 2012:1)  

 

Diessel (2012) distingue expressões dêiticas de usos dêiticos: as expressões 

dêiticas são elementos linguísticos que dependem do contexto “(...) that must be 

specified by aspects of the situational or discourse context.” e os usos dêiticos podem 

ser interpretados “(...) if they are combined with a genuine deictic or some other 

referential means.” (2012:2). Diessel fornece um exemplo para explicar a diferença 

entre expressão dêitica e uso dêitico, utilizando o nome tree: este nome pode-se 

referir a uma entidade no contexto de situação se for combinado com um 

demonstrativo que relacione o nome tree a uma entidade que esteja presente na 

situação (cf. that tree). Por outro lado, content words podem ser fixadas no contexto 

de enunciação através de gestos ou olhares “[i]n general, as Levinson (2004) has 

pointed out, just about any nominal expressions can be used deictically if it is 

accompanied by a communicative device that indicates a direct referential link 

between language and context.” (2012:2). 
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 Segundo o autor, não existe, provavelmente, outro fenómeno linguístico que 

esteja tão enraizado no ser humano como a deixis pois “[i]n natural language, deixis is 

fundamentally grounded in our bodily experience and situated interactions between 

the interlocutors.” (2012:2). Neste sentido, na linguagem inclui um triadic behaviour: o 

falante, o ouvinte e as entidades de quem se fala e pressupõe-se que os interlocutores 

se percebam. Para que exista compreensão entre os interlocutores, o falante e o 

ouvinte têm de se certificar “(...) that the communicative partner has mental 

representations and that she views the situation from a different perspective.” 

(2012:3). A isto, o autor denomina de theory-of-mind, ou seja, sermos capazes de 

adotar a perspetiva de outra pessoa.  

 O uso da deixis inclui um ponto de vista denominado deictic centre ou origo “ 

[t]he deictic centre is the centre of a coordinate system that underlies the 

conceptualization of the speech situation.” (2012:3). Os advérbios aqui e ali servem 

para expressar um contraste entre duas localizações diferentes: aqui indica o lugar 

inserido no centro dêitico, enquanto ali indica o lugar que não está inserido no centro 

dêitico. Diessel (2012:3) afirma ainda que “ (...) the attributes “proximal” and “distal” 

must not be taken in the absolute sense of these terms because the deictic centre and 

the speech situation are conceptual units that cannot be equated with the physical 

location in which the speech event occurs.” Por outras palavras, o autor considera que 

a área incluída no centro dêitico varia consoante o momento de enunciação, ou seja, a 

localização pode ser relativa. Vejamos os seguintes exemplos que comprovam o que 

foi dito anteriormente (2012:3): 

(21) Here where I am. 

(22) Here in this room. 

(23) Here in Jena. 

(24) Here in Germany. 

(25) Here on this planet. 

 

Com estes exemplos, podemos observar que here, tal como outros advérbios 

de lugar, não expressam medidas de distância absolutas, isto é, “(...) differentiate 
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between two different locations relative to the deictic centre within the current 

construal of the speech situation.” (2012:3). 

1.5. Sobre os demonstrativos em Português Europeu 

Em Português Europeu, o sistema demonstrativo tem uma estrutura ternária, a 

saber: este/a (s); esse /a (s) e aquele/a (s) e as formas neutras isto, isso e aquilo, 

todavia, alguns estudos mais recentes indicam um processo de transição do sistema 

ternário para o binário na variedade do Português do Brasil. Neste ponto abordam-se 

alguns aspetos sobre os demonstrativos em Português Europeu. 

1.5.1.  O que dizem algumas gramáticas: 

 De acordo com Cunha e Cintra (1984:329-330), os demonstrativos possuem as 

seguintes caraterísticas3: 

 

 Este e esta indicam:  

o "o que está perto da pessoa que fala" 

(26) Esta caneta é vermelha. 

 

o "o tempo presente em relação à pessoa que fala" 

(27) Esta noite vou ao cinema. 

 

 Esse e essa indicam: 

o "o que está perto da pessoa a quem se fala" 

(28) Dá-me essa caneta, por favor. 

 

o "o tempo passado ou futuro com relação à época em que se coloca a 

pessoa que fala" 

(29)  Esses tempos já não voltam mais. 

 Aquele e aquela 

                                                            
3 Veja-se também  Fragoso (2017). 
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o "o que está afastado tanto da pessoa que fala como da pessoa a quem 

se fala" 

(30) Naquela loja trabalha a minha amiga Maria. 

 

o "um afastamento no tempo de modo vago, ou uma época remota" 

(31) Naquela altura a vida era muito melhor. 

 

 Segundo Miguel & Raposo (2013), o sistema demonstrativo desempenha um 

papel importante na dêixis espacial, já que possibilita que a identificação do referente 

de um sintagma nominal se baseie na "proximidade ou afastamento do falante e / ou 

ouvinte" (2013:863). Estes autores afirmam que este "identifica um referente na 

proximidade do falante ou de um grupo que inclui o falante", esse "identifica um 

referente na proximidade do ouvinte ou de um grupo que o inclui" e aquele "identifica 

um referente afastado quer do falante quer do ouvinte ou de grupos que os incluem." 

(2013:863), apresentando distinções paralelas a Cunha e Cintra (1984).4 Como já foi 

mencionado anteriormente, os demonstrativos estão associados ao gesto físico de 

apontar que tem como ponto de referência o falante ou o ouvinte, e por esta razão, é 

muito importante no uso dêitico dos demonstrativos. 

Os demonstrativos podem desempenhar as funções dêitica e anafórica, como 

já foi referido anteriormente. Contudo, também podem ter outro valor semântico, o 

valor temporal: “[o] determinante demonstrativo este tem um uso dêitico temporal 

quando especifica grupos nominais cujo núcleo é um substantivo que denota um 

intervalo de tempo, como manhã, tarde, noite, incluindo substantivos “de calendário” 

como ano, mês, semana, dia, etc.” (Miguel e Raposo, 2013:873). Vejamos alguns 

exemplos dos autores (2013:873): 

 

(32)  (N)este ano, o Luís vai comprar uma casa nova. 

(33)  Prometo visitar-te (n)esta semana/tarde. 

(34)  Neste momento não te posso atender. 

                                                            
4 Veja-se também Fragoso (2017). 
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(35) Neste dia, irmãos, expulsámos finalmente o opressor e seremos para 

sempre lembrados pelas gerações futuras. 

 

A partir destes exemplos, podemos verificar que os sintagmas nominais (SN’s) 

fazem referência a um intervalo temporal que inclui o momento de enunciação. 

O sistema demonstrativo também pode ter usos anafóricos no domínio temporal, 

como ilustram os seguintes exemplos (retirados de Miguel e Raposo 2013:874): 

(36) Terminei o meu curso em 1973. (Neste/Nesse/Naquele) ano, havia um 

regime fascista em Portugal. 

(37) Daqui a dois anos, no verão, vou a Portugal. Nesse verão, aliás, faço 

tenções de viajar por toda a Europa. 

 

Segundo Miguel e Raposo “quando o antecedente refere um intervalo de tempo 

anterior ao da enunciação, qualquer um dos demonstrativos pode ser usado; no 

entanto, quando o antecedente refere um tempo posterior à enunciação, só esse é 

gramatical (…) (‘*neste/ *naquele verão, aliás faço tenções de viajar por toda a 

Europa.’) (2013:874). No entanto, ao contrário do que afirmam Miguel e Raposo 

(2013), o demonstrativo este pode ser utilizado, mesmo quando o antecedente faz 

referência a um tempo posterior ao da enunciação. Retomando o exemplo anterior 

(40), é possível a seguinte construção: 

 

(38) Daqui a dois anos, no verão, vou a Portugal. Neste verão, aliás, faço tenções 

de viajar por toda a Europa. 

 

O uso do demonstrativo este é perfeitamente gramatical, pois está a retomar 

diretamente o seu antecedente, por outras palavras, está a contribuir para a 

organização textual, não fazendo referência a tempo. 
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1.5.2. Oliveira (1987, 1988) 

Oliveira (1987) aborda a questão das cadeias anafóricas estabelecidas através dos 

demonstrativos ou do artigo definido, levantando algumas questões semânticas 

quanto à referencialidade operada em ambos os casos.  

Relativamente às cadeias anafóricas estabelecidas pelos demonstrativos, Oliveira 

considera que a fixação dos demonstrativos se concretiza de forma escalar, ou seja, a 

partir do contexto de enunciação o referente pode ser mais ou menos saturado: com 

este, o referente encontra-se fixado no contexto de enunciação; esse exige que o 

referente já tenha sido mencionado anteriormente no enunciado e aquele requer a 

retoma do contexto de enunciação. Por outras palavras, ou o interlocutor reconhece o 

referente que está em causa ou, então, é-lhe atribuída uma instrução que lhe 

possibilite uma representação mental do enunciado5. 

Quando a cadeia anafórica é formada através do artigo definido, pode haver, 

consoante os casos. “(...) um afrouxamento de coesão textual da linguagem infantil”: 

(1987:130). Neste sentido, convém realçar que a teoria das descrições definidas de 

Russell não é suficiente, visto que o artigo definido só indica unicidade de um certo 

conjunto se pertencer à mesma cadeia anafórica “ [d]o ponto de vista linguístico 

textual não é satisfatória a teoria das descrições definidas de B.Russell, segundo a qual 

um SN referencial iniciado por artigo definido no singular exprime uma conjunção 

proposicional que assegura que uma, e só uma, entidade nomeada pelo nome comum, 

correspondente satisfaz a uma dada propriedade.” (1987:127). Neste sentido, vejamos 

dois exemplos de Oliveira (1988:28)6: 

 

(39) Ontem comi um pêssego. Esta fruta é deliciosa. 

(40) Ontem comi um pêssego. A fruta é deliciosa. 

 

As frases mencionadas anteriormente são coerentes, contudo supõem relações 

semânticas distintas “(...) em cadeia anafórica a referência feita pelo artigo definido é 

avaliada em função dos circunstanciais considerados e apenas esses.” (Oliveira, 

                                                            
5 Veja-se Fragoso (2017) 
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1987:131). Por esta razão, a presença do artigo definido obriga a uma abstração maior, 

pois parece não existir ligação entre ‘a fruta’ e o referente ‘pêssego’, que poderia 

funcionar como antecedente, surgindo a dúvida de que fruta se trata. Já o 

demonstrativo “(...) efetua um contrato referencial a partir do contexto de enunciação 

(...)”. (1987:132). Por outras palavras, ‘esta fruta’ recupera de imediato o referente 

‘um pêssego’ através de hiperonímia. A referencialidade operada pelo demonstrativo é 

superior ao artigo definido, na medida em que recupera imediatamente o seu 

referente, constituindo-o como claro antecedente.7 

1.5.3. Móia (1993) 

Móia (1993), no seu estudo sobre demonstrativos dêiticos, considera que os 

demonstrativos podem apresentar uma função restritiva ou explicativa, pois 

apresentam semelhanças com outras categorias que funcionam como modificadores 

ou apostos.  

  Assim, o autor afirma que os demonstrativos podem funcionar como 

modificadores, na medida em que é possível parafrasear uma estrutura que contenha 

um demonstrativo dêitico através de uma frase em que surgem um quantificador 

definido e um modificador relativo (cf. Móia, 1993:4), como ilustrado pelos seguintes 

exemplos do autor (1993:4): 

 

(41) Este livro é interessante.  

(42)  O livro que eu tenho na mão é interessante. 

 

 Em segundo lugar, considera que é possível responder a interrogativas de 

instanciação, em que o pronome (que) é utilizado como modificador com 

demonstrativo, artigo definido ou modificador. Vejam-se os seguintes exemplos 

(1993:5): 

 

(43)  P: Que livro (é que a Ana trouxe?) 

  R: Este/ O grande/ O que está em cima da mesa. 

                                                            
7 Veja-se Fragoso (2017) 
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Por último, o autor afirma que os demonstrativos podem surgir em estruturas 

de contraste, como, por exemplo, os outros ou os restantes "(...) o que evidencia o seu 

papel de restritor da denotação da estrutura nominal à qual se aplica." (1993:5).  

 

(44) Este livro é interessante; os outros (livros) são maçadores. 

(45)  De entre os vários livros, só estes interessam; os restantes são 

dispensáveis. 

 

 Como já foi referido anteriormente, Móia considera também que os 

demonstrativos se podem comportar como apostos "[t]rata-se de construções em que 

a propriedade de os objetos se localizarem de determinada forma relativamente aos 

interlocutores da situação de enunciação (valor dêitico) não é usada para distinguir um 

subconjunto de um conjunto maior (isto é, não modifica); é antes predicada sobre as 

entidades que formam um dado conjunto." (1993:8).  Neste sentido, o autor apresenta 

alguns argumentos (apresentaremos apenas os mais relevantes) para defender esta 

tese. Em primeiro lugar, é possível parafrasear demonstrativos combinados com 

nomes próprios ou com nomes situacionais através de frases em que o demonstrativo 

dêitico pode ser substituído por um artigo definido e uma oração relativa explicativa. 

Vejam-se os seguintes exemplos do autor, em que é possível a paráfrase: 

 

(46)  Esta Lisboa está cada vez mais barulhenta! 

 (46’) Lisboa, onde nos encontramos agora, está cada vez mais barulhenta! 

(47)  Esta destruição das florestas tropicais tem de acabar! 

(47') A destruição das florestas tropicais, a que estamos a assistir, tem de 

acabar! 

 

 Em segundo lugar, exsistem construções em que o demonstrativo e a relativa 

operam como modificadores autónomos. Por outras palavras, o demonstrativo pode 

modificar uma expressão já modificada, o que comprova "(...) a compatibilidade da 

modificação por dêiticos com estruturas sucessivamente modificadas por aplicação 

recursiva de operadores de modificação.". Vejamos o seguinte exemplo que é usado 

para comprovar a ideia anterior (1993:11): 
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(48)  Este quadro que o Luís pintou é muito interessante, mas aquele (quadro 

que o Luís pintou) é horrível.  

 

 Por último, Móia (1993) afirma que os demonstrativos podem ocorrer em 

frases genéricas, o que contraria o que Wolf (1992) defende: “O demonstrativo 

servindo de identificador, não pode generalizar e por isso não se usa nas orações 

genéricas.".  (1992:161). Vejamos os seguintes exemplos (1993:11): 

 

(49) Esta Humanidade está perdida! 

(50) Este ser humano não tem coração! 

 

Concluindo, Móia parece aproximar os demonstrativos dêiticos de frases relativas. No 

entanto, as paráfrases utilizadas nem sempre parecem as mais adequadas. 

1.6. Algumas caraterísticas do artigo definido 

Neste ponto, abordaremos, embora brevemente, o artigo definido, pois torna-se 

importante fazer a distinção entre artigo definido e o sistema demonstrativo, já que 

possuem semelhanças semânticas. Todavia, como veremos, também divergem em 

alguns aspetos. 

 A referencialidade do artigo definido é bastante complexa, pois tanto pode 

fazer referência genérica como referência definida (descrição definida), entre outras. 

De modo a operar uma referência direta, o artigo definido tem de estar associado a 

informação que faça parte do conhecimento do interlocutor "(...) para que o artigo 

definido componha um sintagma nominal definido, a informação veiculada por essa 

expressão referencial definida de que ele faz parte deve integrar o chamado arquivo 

ativo dos interlocutores." (Campelo, 2005, 482). De acordo com Neves (apud Campelo, 

2005) o arquivo ativo dos interlocutores, reúne toda a informação necessária que 

permite ao interlocutor identificar o referente no discurso, porque pertence: 
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 ao contexto dêitico imediato (depende da situação); 

 à referência relacionada (depende do tipo de interação); 

 ao arquivo permanente (depende da cultura dos interlocutores). 

 

Lopes (1972) afirma que o artigo definido provém linguisticamente de 

demonstrativos. Em contextos anafóricos, o artigo definido tem semelhanças com os 

demonstrativos, já que constroem referência nominal. No entanto, não se comportam 

da mesma forma em relação ao conteúdo semântico e tal como afirma Fajardo "al no 

tener la indicación de buscar el referente de la frase contrastando a partir del punto 

cero de la enunciación, su referencia se dirige libremente a un conjunto del universo 

del discurso." (2006:183).8  

 O artigo definido pode desempenhar, em certos contextos situacionais, a 

função dêitica ou anafórica, embora neste caso o léxico e o conhecimento do mundo 

sejam muito relevantes. Na primeira situação "(...) o emprego do artigo definido 

implica uma forma de instrução para que o ouvinte una um referente linguístico a um 

objeto particular em sua memória, objeto esse que terá sido mencionado naquela ou 

em outras conversas com um falante específico." e na segunda situação. Lyons (apud 

Campelo, 2005) afirma que os artigos definidos não têm apenas valor dêitico e não 

genérico, para além disso, também desempenham função anafórica "Os usos 

anafóricos se reportam a uma informação alojada na memória dos interlocutores, ao 

passo que o uso dêitico apela para a situação." (2005: 483) Deste modo, vejamos os 

seguintes exemplos: 

 

(51) Passa-me o comando da televisão. 

(52) Saramago publicou recentemente um livro. O escritor tem provocado 

muita polémica 

 

Segundo Oliveira (1987), a teoria das descrições definidas de Russell (1905) não 

é suficiente do ponto de vista linguístico textual na medida em que tal teoria 

pressupõe que “um SN iniciado por artigo definido no singular exprime uma conjunção 

                                                            
8 Veja-se também Fragoso (2017) 
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proposicional que assegura que uma, e só uma entidade nomeada pelo nome comum 

correspondente satisfaz a uma dada propriedade”. (Oliveira 1987:127). O uso do artigo 

definido obriga o interlocutor a procurar quais os fatores que o rodeiam de modo a 

possibilitar uma descrição definida, ao contrário do que acontece com o 

demonstrativo, pois o interlocutor já possui as indicações necessárias que lhe 

permitem identificar o referente.9 

O artigo definido tem subjacentes duas caraterísticas que o definem: a 

informação conhecida e a unicidade. Relativamente à primeira (53), o artigo definido 

pode ser usado para introduzir novas entidades no discurso, enquanto a segunda (54) 

faz referência à única entidade existente no discurso. Vejam-se os seguintes exemplos: 

 

(53) O professor vai falar sobre o livro recomendado. 

(54) O livro é muito interessante. 

  

Contudo, o artigo definido não garante completamente a unicidade do 

referente, já que, como mencionámos anteriormente, podem ter valor genérico. 

Vejamos as seguintes frases: 

(55)  O homem é mortal. 

(56) O homem saiu de casa e foi trabalhar. 

 

Na frase (55), verifica-se que não é possível identificar um referente específico, 

pois o sintagma nominal O homem refere-se à espécie, ou seja, estamos perante uma 

frase genérica. Já na frase (56), o sintagma nominal O homem refere-se a uma 

entidade específica que é reconhecida pelos falantes.  

Como o artigo definido não consegue localizar o referente é necessário recorrer 

a outros fatores, cognitivos e/ou pragmáticos "(...) tais como o conhecimento mútuo 

dos interlocutores, o seu grau de conhecimento acerca do referente e a cultura de que 

fazem parte." (Campelo, 2005:484).  

                                                            
9 Veja-se também Fragoso (2017) 
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 Fajardo (2006) considera quatro componentes importantes na distinção entre 

artigo definido e demonstrativo, afirmando que esta não se pode basear “ en la idea 

de que el artículo ha perdido una función que sí mantinene el demonstrativo, ni en la 

idea de que algunas veces comparten sus funciones y otras veces no; sino que a partir 

de una buena organización de los datos, necessitamos considerar el contenido 

semântico de los determinantes en cuestión y analizar las consecuencias de este 

contenido en cada caso”. (2006:178). Deste modo, observemos o seguinte: 

 

  

 

 

 

Neste sentido, vejamos os seguintes exemplos: 

(57) No primeiro semestre os alunos tiveram boas notas a Semântica. Os/   Estes 

alunos esforçaram-se muito. 

(58) Dás-me o/esse copo? 

(59) Quando marcamos o/aquele jantar de que falámos? 

(60) O/ *Este dinheiro não é tudo na vida. 

 

Como podemos observar nos exemplos, o artigo definido incorpora os quatro 

componentes, enquanto o demonstrativo abrange apenas três (a um antecedente no 

mesmo discurso, a um objeto presente na situação e a uma memória de situações 

prévias), embora com diferenças semânticas relativamente à ocorrência do artigo 

definido. O demonstrativo não tem a capacidade de surgir em frases de cariz genérico, 

pois restringem a entidade a que se referem. 

 

 

 

A un antecedente en el mismo discurso  

A un objeto presente en la situación  

A un recuerdo de estados particulares prévios  

Al concepto, designando la totalidade genérica  

 

Ilustração 2- Referência ao universo do discurso (Fajardo, 2006) 
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1.7. Relação entre espaço e tempo 

A relação espaço/pessoa e tempo/pessoa não têm  o mesmo estatuto 

referencial  " [n]o primeiro caso, o emissor determina bem, com relação a si e ao seu 

interlocutor, as diferenças que são corporificadas na língua por meio dos 

demonstrativos e dos advérbios de lugar." e "[n]o segundo caso, no entanto, não há 

uma dimensão de tempo que não seja simultaneamente partilhada entre o emissor e o 

ouvinte." (Campelo, 2005:486). Por outras palavras, embora o tempo seja relativo a 

um outro tempo, não é possível determinar distinguir de forma clara a diferença entre 

o tempo do falante e o do ouvinte. Ao enunciar um acontecimento, o falante não 

possui o seu próprio tempo para conseguir designá-lo "Ao mencionar um 

acontecimento que sucede hoje, sucedeu ontem, ou sucederá amanhã, o emissor não 

tem um tempo privativamente seu, um tempo privativamente do ouvinte para 

designar." (2005, 486), pois mesmo o tempo da enunciação (do locutor) não é fixo, 

mas depende da situação extralinguística. Mas, por outro lado, já é possível 

determinar o espaço do locutor, do ouvinte e fora da interlocução. 

 Lopes (1972) considera o espaço topológico para localizar o sistema 

demonstrativo que é constituído por discos abertos e discos fechados. Os primeiros 

são "discos de que se exclui a linha de periferia, ou fronteira" (1972:135) e os segundos 

"um conjunto considerado sem exclusão das suas fronteiras" (1972:136). 

Consequentemente, surge o conceito de vizinhança que se torna importante para 

demonstrar e explicar que os demonstrativos não se referem apenas a distância física, 

mas também temporal:10 

 

(61)  Estou quase lá. 

(62) Estou perto de lugar X. 

 

Vejamos alguns exemplos, adaptados de Lopes (1972), de modo a clarificar o 

conceito de vizinhança:11 

                                                            
10 Veja-se também Fragoso (2017) 
11 Veja-se também Fragoso (2017) 
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(63) A Maria está quase a chegar aos Estados Unidos. (A Maria partiu de 

Portugal; a distância traduz-se em milhares de quilómetros) 

(64) A Maria está quase a chegar a Lisboa. (A Maria partiu do Porto; a distância 

traduz-se numa dezenas de quilómetros) 

(65) A Maria está perto de casa. (A Maria está a dois quarteirões de sua casa; a 

distância traduz-se em alguns metros) 

 

 Com estes exemplos, podemos verificar que a distância não é um ponto fulcral 

no conceito de vizinhança "Ora se tirarmos todas as consequências decorrentes dessa 

relatividade do ficar perto ou quase, passaremos a conceber as vizinhanças como não 

estando necessariamente associadas a qualquer distância, e como sucedendo-se em 

continuidade a partir do ponto, ou conjunto, a que nos referimos." (Lopes 1972:136). 

Oliveira (1988) defende que a fixação dos demonstrativos, em contextos anafóricos, é 

feita de maneira escalar. O referente pode ser mais ou menos saturado: com este o 

referente encontra-se fixado no contexto de enunciação, porque já pode ter sido 

mencionado no discurso ou está presente fisicamente; com esse o referente precisa de 

já ter sido mencionado anteriormente no discurso; por fim, aquele exige a retoma do 

contexto de enunciação: ou o interlocutor reconhece o referente que está a ser 

mencionado ou é-lhe atribuída uma indicação que lhe permita uma representação 

mental do enunciado.12 

  Uma das questões abordadas neste trabalho é a diferença de significado que 

ocorre quando se utiliza este, esse ou aquele, visto que todos podem ser utilizados, 

contudo geram significados diferentes. Para sustentar esta ideia, Lopes (1972), afirma 

que a distância não é o aspeto mais importante que rege o uso dos demonstrativos, 

mas sim o contexto de enunciação. Por outras palavras, a alteração de significado não 

se deve à distância física, deve-se à retoma de elementos mencionados anteriormente. 

 

(66) A Maria e o João foram passear no domingo. Este dia foi espetacular. 

(67)  A Maria e o João foram passear no domingo. Esse dia foi espetacular. 

(68)  A Maria e o João foram passear no domingo. Aquele dia foi espetacular. 

                                                            
12 Veja-se também Fragoso (2017) 
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 Como se pode observar nos exemplos, os demonstrativos este, esse e aquele 

integram construções frásicas gramaticais perfeitamente aceitáveis para os falantes 

nativos do PE. Contudo, estes usos não têm o mesmo significado, visto que, segundo 

Lopes (1972), demarcam distâncias diferentes, neste caso temporais. No primeiro 

exemplo, o demonstrativo este estabelece uma referência mais direta, pois retoma de 

imediato o referente e, para além disso, também expressa proximidade temporal, isto 

é, com o uso de este, a situação aparenta ter acontecido num passado próximo; o 

demonstrativo esse não contribui para a organização textual, como o exemplo 

anterior, mas expressa tempo. Todavia, ao contrário do exemplo (56), demarca um 

distanciamento temporal maior; por fim, aquele é o demonstrativo que demarca 

distância temporal maior, pois a sua referência é a menos saturada, sendo por isso, 

comparável ao artigo definido e também não é um organizador textual. 

Seguindo a tipologia de Lopes (1972), espaço e tempo têm significados 

diferentes quando inseridos no espaço topológico. Vejamos o seguinte exemplo, 

retirado da Gramática Simbólica, de modo a justificar o argumento anterior:13 

 

(69)  Conheço o João e o Pedro, e acho este melhor que aquele. 

 

 Neste exemplo, Lopes (1972) não está a fazer referência nem à distância, nem 

ao tempo em que os intervenientes da situação se encontram, mas sim à organização 

do próprio discurso, embora não tenha de ser ordenado obrigatoriamente por ordem 

cronológica. Para além deste uso, os demonstrativos podem servir para referir algo 

que já foi mencionado ou algo que será mencionado posteriormente. 

 Neste sentido, a relação entre os demonstrativos e as variáveis tempo e 

distância não é linear, pois em determinados contextos há, de facto, referência ao 

tempo real, porém essa referência também pode ser relativa ao momento de 

enunciação "Las diferencias específicas entre los elementos del paradigma 

demonstrativo, este, ese, aquel, se han descrito, la mayor parte de las veces, bien en 

                                                            
13 Veja-se também Fragoso (2017) 
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términos de grados relativos de distancia al lugar o momento de la enunciación. 

(Fajardo 2002:180). 

 

1.8. Síntese do capítulo 

O objetivo deste capítulo consistiu em abordar questões gerais sobre a deixis e 

os demonstrativos em Português Europeu; alguns valores semântico-pragmáticos 

associados aos demonstrativos; algumas caraterísticas do artigo definido; a relação 

entre espaço e tempo e por fim, apresentámos as propostas de Kaplan (1987/1989), 

Oliveira (1987,1988), Móia (1993) e Diessel (2012). 

Neste sentido, referimos algumas questões importantes tais como as funções 

que os demonstrativos podem desempenhar (dêitica e anafórica); analisamos frases 

que combinam demonstrativos com expressões temporais (de intervalo de tempo), de 

modo a verificar quais as relações que são estabelecidas e para isso, recorremos a 

exemplos retirados do CETEMpúblico e do Corpus de Referência do Português 

Contemporâneo; referimos algumas caraterísticas gerais do artigo definido, 

distinguindo-o dos demonstrativos, dado que, apesar das diferenças, mantêm algumas 

semelhanças a nível semântico; analisámos a relação entre espaço e tempo, com base 

em Lopes (1972), pois, segundo o autor, os demonstrativos para além de fazerem 

referência à distância física ou ao tempo real em que os falantes se encontram, 

podem, também, ter a função de organizar o próprio discurso; por fim, apresentámos 

as propostas de Kaplan (1977,1989), e Diessel (1999,2012), seguindo-se para o 

Português Europeu, os estudos de Oliveira (1987,1988) e de Móia (1993). Kaplan, ao 

interessar-se pela semântica da referência direta, propõe a teoria da referência direta, 

considerando que “(...) theories of meaning according to which certain singular terms 

refer directly without the mediation of a Fregeau Sinn as meaning. If there are such 

terms, then the proposition expressed by a sentence containing such a term would 

involve individuals directly rather than by way of the "individual concepts" or 

"manners of presentation". (Kaplan, 1989a: 483). Apresenta também duas funções 

importantes responsáveis pelo significado dos dêiticos, a função caráter (cada contexto 

contém um agente, um tempo, uma localização) e a função conteúdo (o conteúdo de 
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uma frase é uma proposição). Oliveira (1987,1988) propõe que a fixação dos 

demonstrativos é realizada de forma escalar na medida em que considera que, a partir 

do contexto de enunciação, o referente pode ser mais ou menos saturado. Compara 

também os demonstrativos com o artigo definido em cadeias anafóricas: com o 

demonstrativo o falante reconhece de imediato qual o referente, enquanto que o 

artigo definido requer um nível de abstração maior). Móia (1993) trata os 

demonstrativos apenas na sua função dêitica, considerando que têm uma função 

restritiva, embora também possam ter uma função explicativa. Diessel (1999,2012) 

distingue expressões dêiticas (elementos linguísticos que dependem do contexto) e 

usos dêiticos que, para serem interpretados, têm de ser combinados com um dêitico 

genuíno. 

Capítulo 2 – Sobre Deixis e Anáfora 

2.1. A relação entre Deixis, Semântica e Pragmática 

 Embora de forma diversa, a Semântica e a Pragmática estão relacionadas com 

o estudo do significado tal como (Stapleton 2017:1) considera: "[s] emantics studies 

the relation between word meanings. On the other hand, pragmatics studies the way 

in which the context shapes meaning.". Nesta medida, embora a semântica atribua um 

significado linguístico a diversas expressões ou construções linguísticas, a pragmática 

contribui com vários indicadores associados ao contexto situacional que podem apoiar 

a compreensão do significao, sendo isso muito evidente quando estamos perante 

construções que envolvem expressões dêiticas.  

  A deixis é um dos fenómenos linguísticos mais importante na relação entre 

linguagem e contexto tal como Levinson nos diz: "The single most obvious way in 

which the relationships between language and context is reflected in the structures of 

languages themselves, is through the phenomenon of deixis." (Levinson, 54: 1983). 

Etimologicamente, provém do Grego que significa "apontar" ou "indicar", através de 

gestos ou olhares. Além disso, segundo Levinson (1983), a deixis tem como principal 

objetivo descodificar o contexto de enunciação em que se encontram os enunciados, 

pois, como diz, "(...) also concerns ways in which the interpretation of utterances 

depends on the analysis of that context in utterance." (1983:54). 
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 Este fenómeno linguístico torna-se muito importante nas línguas naturais, 

visto que tem origem nas nossas experiências do dia-a-dia na medida em que “[t]here 

is perhaps no other linguistic phenomenon that is so fundamentally rooted in our 

bodily experience than deixis (…) deixis is fundamentally grounded in our bodily 

experience and situated interactions.” (Diessel, 2012:2). Neste sentido, para que a 

comunicação se concretize, os interlocutores devem ter uma representação mental da 

situação e do contexto. 

Buhler (1934) defende que a deixis inclui um centro dêitico (deictic centre ou 

origo) que engloba toda a situação de comunicação, pois, de acordo com Diessel, 

“[t]he deictic centre is the centre of a coordinate system that underlies the 

conceptualization of the speech situation.” (Diessel, 2012:3). Advérbios espaciais como 

aqui e ali podem ser usados para expressar duas localizações distintas com base no 

centro dêitico, sendo que aqui se inclui no centro dêitico e ali já se inclui numa zona 

fora do centro. Embora estes advérbios espaciais sejam marcadores de distância, não 

devem ser encarados no seu sentido estrito porque o centro dêitico e o contexto de 

enunciação não se transpõem para a realidade em que a situação ocorre. Por outras 

palavras, o centro dêitico de cada situação depende da situação discursiva. Vejam-se 

os seguintes exemplos: 

 

(70) Aqui em Itália. 

(71) Aqui no meu quarto. 

(72) Aqui na sala de aula. 

 

A deixis torna-se essencial em casos em que necessitamos de informação 

adicional, de modo a conseguirmos interpretar certos enunciados. Para ilustramos tal 

facto, consideremos este aviso numa porta de um escritório (Levinson 1983: 54) 

 

(73)   I´ll be back in an hour. 

 

  Neste tipo de enunciado, não conseguimos determinar a altura em que o aviso 

foi escrito e, portanto, não é possível determinar a hora exata em que regressará. 
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Outro exemplo dado por Levinson (1983:55) demonstra a importância da dêixis, no 

sentido em que, em certos casos, o contexto é imprescindível. Suponhamos que uma 

mensagem é encontrada dentro de uma garrafa na praia (exemplo de Levinson, 

1983:55): 

 

(74)  Meet me here in a week from now with a stick about this big. 

 

Neste caso, também não conseguimos determinar de quem se fala, o local, 

quando acontecerá o encontro, nem o tamanho do objeto que é abordado.  A partir 

destes exemplos, podemos considerar que a dêixis é uma parte essencial da Semântica 

pois “(...) is hard to think of them as anything other than an essential part of 

semantics." (Levinson, 1983, 55), mas também uma parte importante da Pragmática, 

visto que engloba não só a estrutura da linguagem, como também os contextos em 

que surgem pois "(...) deixis belongs within the domain of pragmatics, because it 

directly concerns the relationships between the structure of languages and the 

contexts in which they are used." (Levinson, 1983: 55). 

 Um dos aspetos mais importantes deste fenómeno linguístico é que, apesar de 

estabelecer uma relação com duas áreas, a Semântica e a Pragmática, a deixis 

descodifica as circunstâncias em que se encontram os enunciados e permite decifrar os 

contextos em que ocorrem: "(...) deixis concerns the enconding of many different 

aspects of the circumstances surronding the utterance, within the uterance itself." 

(1983:55). 

  Segundo Levinson (1983:55), a dêixis "(...) is an important field studied in 

pragmatics, semantics and linguistics. Deixis refers to the phenomenon wherein 

understanding the meaning of certain words and phrases in an utterance requires 

contextual information." Desta afirmação, podemos concluir que a dêixis é um dos 

fenómenos linguísticos mais importantes na medida em que pode estabelecer 

condições para, pelo menos em parte, os falantes entenderem os enunciados, devido a 

todas as informações dadas pelo contexto de enunciação. As informações que são 

fornecidas pelo contexto, segundo o autor "(...) consists of information about the 

speaker, the addressee, the time and the place." (1983:55). Por exemplo, numa frase 
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como, Eu vou para Londres amanhã, não sabemos a quem se refere nem quando 

acontecerá. Só é possível ter acesso a todas essas informações, se soubermos quem 

fala, o lugar e o tempo em que ocorre a situação mencionada “[e]xpressions like I, you, 

we, this, that, here, today, tomorrow, are all indexed, and the listener needs to identify 

the speaker, the time and the place of the utterance to fully understand what is being 

said and meant." (Stapleton, 2017:2) 

2.2. Tipos de deixis  

 A deixis pode subdividir-se em cinco tipos distintos: deixis pessoal, espacial, 

temporal, social e do discurso. Em relação à primeira, esta faz referência ao papel 

desempenhado pelos participantes no momento de enunciação, pois "(...) localises an 

entity in relation to the position of the speaker and/or hearer." (Stapleton, 2017:4); a 

deixis espacial faz a localização dos falantes "spatial deixis localises both the speech 

participants and the narrated participants in space" (Stapleton, 2017:5); a deixis 

temporal faz referência ao momento de enunciação em que se encontra o falante na 

medida em que "It refers to an event of an utterance, which takes place any time 

relative to the speaking time and is, therefore, represented by tense, time adverbials 

and sometimes by spatial prepositions (...)" (Stapleton, 2017:5); a deixis social não tem 

como objetivo principal fazer referência à informação que envolve o contexto de 

enunciação, mas sim, à relação que existe entre os falantes, sendo por isso diferente 

dos outros tipos de deixis. Por fim, a deixis discursiva "deals with the orientation in the 

text through the writer or the speaker, the relation of the text passages to the current 

utterance either as a head of time or past, forthcoming or simultaneous." (Stapleton 

2017:6) 

  Os dêiticos são expressões linguísticas que nos orientam relativamente ao 

contexto em que ocorre um determinado enunciado. Estas expressões fornecem-nos 

informações sobre o espaço, o tempo, as relações sociais, discursivas e pessoais. Por 

esta razão, são uma parte fundamental da pragmática porque permitem a 

compreensão do contexto que envolve o enunciado na medida em que "Deictic words 

are a crucial element of pragmatics because they are related to the context of the 

utterance." (Stapleton, 2017: 8). 



48 
 

2.3. Anáfora 

"Anaphora as a phenomenon refers to the relationship between a "referentially 

dependent" expression (the anaphoric expression, or anaphor) and a "referentially 

independent" expression that serves as its antecedent and from which the anaphoric 

expression gets its reference (or other semantic value)"                                                                                    

(Partee, 2008:1)    

 

De acordo com Partee (2008), o estudo da anáfora implica a articulação entre 

semântica e sintaxe, pois “We need syntax to describe the distribution of anaphoric 

expressions and their antecedents, and we need semantics to describe how the 

semantic value of an anaphoric expression is determined.” (2008:1). Para além destas 

duas áreas, a pragmática revela-se, de igual modo, fundamental no estudo e 

compreensão da anáfora.  

A anáfora carateriza-se por ser “uma propriedade das línguas naturais que 

consiste na atualização de expressões referenciais que podem ser utilizadas para 

designar um referente que foi objeto de um procedimento prévio de introdução no 

universo de objetos construído pelo texto” (Silva e Ferreira, 2008, 130). Este fenómeno 

linguístico divide-se em duas subclasses, as anáforas diretas em que o antecedente e a 

expressão anafórica são co-referentes e as anáforas indiretas em que existe uma 

relação de não co-referência entre o antecedente e a expressão anafórica. Seguindo a 

tipologia de Silva (2006), vejamos o seguinte quadro em que a autora procede à 

divisão e classificação dos tipos de anáfora: 
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Ilustração 3- Classificação dos tipos de anáfora (Silva, 2006) 

 

 

                 

Neste sentido, a anáfora é um processo interpretativo que consiste numa relação 

de dependência entre dois elementos e na atualização de expressões referenciais que 

podem ser usadas para denominar um referente que foi introduzido previamente no 

universo de objetos construído pelo texto (cf. Silva 2017). Esta relação pressupõe a 

atribuição das propriedades léxico-semânticas do antecedente para a expressão 

anafórica. Deste modo, existem três propriedades essenciais para caraterizar a 

anáfora: (i) dependência interpretativa; (ii) recrutamento de um termo como 

antecedente e (iii) retoma do antecedente na interpretação do termo dependente. (cf. 

Silva 2017). 

De acordo com Haliday & Hasan (1976), a anáfora integra-se no quadro da 

referência endofórica, isto é, quando remete para um elemento discursivo que a 

antecede “[a] expressão anafórica é considerada como uma entidade subespecificada 

cuja especificação completa depende da sua relação com uma expressão antecedente, 

que ocorre no co-texto anterior.” (Silva, 2006: 99).  

Milner (1982) apresenta uma definição mais restrita de anáfora, propondo que 

a anáfora envolve continuidade parcial de referentes. Para além disso, “transforma em 

condição necessária a relação entre a anáfora e um antecedente textual quando 

propõe como base da anáfora a relação entre duas unidades A e B.” (Marcuschi 

2001:220). 

O texto é um meio que permite ao interlocutor construir o discurso que o 

locutor elaborou. Fonseca (1988) também estabelece a relação entre texto/discurso e 

anáfora, considerando que "(...) a totalidade de significação intendida pelo locutor só 
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se torna disponível no e pelo texto efetivamente concretizado, através da 

reconstrução - quase sempre meramente aproximativa - que dela faz o recetor." Para 

Kleiber (2001) a anáfora serve como uma ferramenta que permite a progressão 

textual, apresentando informação que é fornecida pelo antecedente e pela nova 

entidade que é introduzida no texto. 

O sentido do texto é formulado assim que o leitor produz uma representação 

mental, reunindo, ao mesmo tempo, informações veiculadas pelo texto e pela 

memória de longo prazo. Conforme estas teorias, a interpretação de um texto é 

concretizada on-line, isto é, ”(…) o recetor inicia esse processo antes de ter acesso ao 

texto  todo.” (Silva: 2006:57).  

Neste sentido, o leitor constrói uma representação mental do estado de coisas e 

articula diferentes tipos de conhecimento que lhe permitem criar expectativas durante 

todo o processo que envolve a interpretação textual “(…) os conhecimentos 

linguísticos são normalmente insuficientes para a elaboração desse modelo, sendo 

necessário recorrer a outro tipo de estratégias, nomeadamente a ativação do saber 

conceptual e de inferências.” (Silva: 2006:58). 

Como Martins (2001: 19) afirma, "Para o estabelecimento de uma anáfora é 

necessário a existência de um termo ou expressão referencial, denominado 

"antecedente", e um outro termo ou expressão que obtenha a sua referência desse 

"antecedente", denominado termo ou expressão anafórica.". Por outras palavras, 

estamos perante uma anáfora quando precisamos recorrer ao que foi mencionado 

anteriormente para identificarmos um referente. 

     Segundo Oliveira (1988: 44), gramáticos como Dionísio de Trácio e Apolónio Díscolo 

já estudaram a dêixis e a anáfora e para eles a “anáfora é (...) entendida como uma 

referência a objetos que figuraram previamente no discurso ou são geralmente 

conhecidos, enquanto dêixis consiste numa referência a objetos que ainda não são 

conhecidos ou não foram introduzidos no discurso."  

    Segundo Oliveira (1988:1), “[a] anáfora é, em princípio, um dispositivo utilizado 

pelas línguas naturais com a finalidade de evitar uma certa redundância ou até 

repetição, e que consiste na utilização de expressões semanticamente simplificadas 
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em vez da expressão lexical inicialmente usada.”.  Assim, é fundamental no 

estabelecimento de coesão e coerência num enunciado, já que evita repetições ou 

redundâncias tal como Silva, (1998:253) afirma: “um fenómeno linguístico 

estreitamente ligado à dinâmica textual, na medida em que contribui para assegurar a 

progressão do texto, instituindo-se como um dispositivo da sua coesão.”  

    Para Cornish (1990:81) a anáfora é um fenómeno linguístico muito importante na 

comunicação, tornando-se, assim, um meio fundamental na interação entre os 

falantes aquando a construção do discurso. 

 De acordo com Kleiber (1994) existem dois tipos de anáforas, a saber: por um 

lado, a anáfora é classificada com um fenómeno textual e por outro lado, os fatores 

cognitivos revelam-se mais importantes na sua classificação, sendo valorizadas as 

representações mentais. 

  O modo de conhecimento do referente que tem o interlocutor é um fator 

determinante e a anáfora torna-se um processo que indica uma referência a um 

referente já conhecido, isto é, um referente presente ou manifesto na memória 

imediata. Deste modo, não é preciso haver um antecedente expresso anteriormente 

no discurso, pois é possível reconstruir o contexto de enunciação, através da situação 

ou de inferências que possam ser extraídas do texto. Contudo, a conceção tradicional 

de Anáfora baseia-se na necessidade de recorrer a um antecedente linguístico, de 

modo a conseguir estabelecer uma relação entre os dois constituintes. 

A Referência constitui um fenómeno linguístico associado à Anáfora, estando 

associada “(...) ao significado e sentido que os elementos linguísticos podem assumir 

ou não com o mundo real." (Martins, 2001:24). Segundo Fonseca, " (...) os objetos, 

factos, acontecimentos, situações (...) que reconhecemos no mundo em que estamos 

mergulhados surgem-nos, não como realidades isoladas, antes interligadas por um 

complexo de relações." (1988:11) 

     Algumas reflexões têm sido feitas por lógicos, filósofos e linguistas, questionando se 

é um fenómeno linguístico ou não e, neste sentido, Milner (apud Martins, 2001) afirma 

que "la notion de réference ne cesse pas de donner lieu à discussion depuis que le 

langage a été constitué comme un ensemble bien défini, ayant au moins une propriété 
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distinctive: celle justement qui consiste à désigner. (...) On s'accorde à reconnaître que 

dans certaines conditions les séquences linguistiques peuvent être associées à certains 

segments de réalité, qu'elles sont dites désigner et qui sont leur référence." (Milner, 

1982) 

É importante mencionar, também, o conceito de sentido que está relacionado 

com referência, mencionado anteriormente. Frege (1982) distinguiu estes dois termos 

bedeutung (denotação, segundo terminologia inglesa; referência ou designação de um 

objeto, ou de um valor proposicional V, F) e Sinn (...) em português sentido, que é o 

aspeto semântico e intensional de um termo ou proposição. 

Segundo Corblin (1987) (apud Martins, 2001:30), quando um grupo nominal 

retoma um referente mencionado anteriormente no discurso existe, portanto, “(...) 

uma conexão contextual e, se há essa dependência contextual, é em virtude de uma 

exigência interpretativa não satisfeita de uma incompletude; a conexão fixa o que é 

exigido para que a forma se torne saturada.”. Segundo Reboul (1994), apesar de a 

noção de correferência ser importante na definição de anáfora, os dois conceitos não 

são semelhantes ou, por outras palavras, a correferência é necessária para algumas 

anáforas, sobretudo nominal e pronominal, todavia, nem sempre que há anáfora há 

correferência.  

2.4. Deixis e anáfora temporal 

 A deixis temporal remete para o momento de enunciação (Agora) como uma 

indicação da localização temporal. O tempo é de natureza relacional, dado que as 

noções, passado, presente e futuro não são absolutas, mas sim relativas a um intervalo 

de tempo, que pode ser o momento de enunciação. Para além de alguns tempos 

verbais, há também adverbiais que são deíticos, o que é mencionado, por exemplo, 

por Fonseca (1996), considerando que a interpretação semântica de advérbios 

temporais como hoje, ontem e amanhã subentende uma identificação pragmática do 

momento de enunciação. Vejamos um exemplo (Fonseca 1996: 440): 

(75) As dietas começam sempre amanhã. 
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Esta expressão significa que as dietas nunca começam: o adverbial é perspetivado a 

partir do momento em que se diz amanhã. 

 Partee (1984) desenvolve a ideia de que os tempos verbais e os pronomes 

pessoais são semelhantes, sugerindo que "(...) se estabeleça um paralelo entre os 

tempos verbais - no caso, o "Past tense" e o "Present tense" - e os pronomes, uma vez 

que parece haver dados que sugerem que os primeiros se comportam como os 

segundos. (Alves, 2002:70). Vejam-se alguns exemplos, em que Partee (1984) faz a 

distinção entre expressões dêiticas, (73)-(74) e anafóricas, (75)-(76)  

(76) I didn't turn off the stove. (Partee, 1973:602) 

(77) She left me. (Partee, 1984:244) 

(78) Sam is married. He has three children. (Partee, 1984:245) 

(79) Sheila had a party last Friday and Sam got drunk. (Partee, 1984:245) 

Nos exemplos (76) e (77), podemos observar que, segundo Partee (1984), o 

tempos do passado, neste caso, simple past nestes casos resulta como um pronome de 

terceira pessoa e pode surgir em frases que não tenham nenhum antecedente 

explícito. Acrescenta, ainda, que estas construções são aceitáveis “when their referent 

is understood to be salient to the hearer” (1984:245). Nos exemplos (78) e (79), 

observamos que existe um antecedente que se refere a um indivíduo em particular. 

 Estas noções de deixis e de anáfora temporais são tratadas por várias autores 

seguindo enquadramentos teóricos diferentes. Por exemplo, de acordo com Declerck 

(1991), quando o falante combina orações, pode utilizar uma forma relativa ou uma 

forma absoluta. Quanto à primeira situação, existe a junção de uma nova situação a 

um domínio temporal existente e, quanto à segunda situação, há a criação de um novo 

domínio temporal. Na teoria do linguista, a noção de domínio temporal "(...) significa 

um intervalo de tempo ocupado por uma situação, ou um conjunto de situações, 

temporalemente relacionadas umas com as outras através de formas verbais." 

(Silvano, 2002:93). 

 Existem algumas restrições quanto às escolhas que o falante pode realizar: as 

restrições das orações não-encaixadas e as restrições das orações subordinadas. No 
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primeiro caso, a situação pode pertencer ou não ao mesmo domínio temporal; pode 

acontecer numa sequência de orações não encaixadas, cada oração estabelece o seu 

próprio domínio temporal e a informação temporal não é dada através do adverbial, 

nem pelo contexto, mas sim pelas implicaturas conversacionais. No segundo caso, as 

orações subordinadas concessivas, relativas, causais, locativas, entre outras, são as 

que possuem menos restrições quanto à mudança de domínio, visto que "(...) a sua 

natureza semântica não impõe a representação das situações das orações 

subordinadas como temporalmente dependentes. " (Silvano, 2002:99). Vejam-se os 

seguintes exemplos: 

(80) He will announce tomorrow that the next meeting will take place next 

week. (Declerck, 1991) 

(81)  Though Mary gave him the answer, John remained dissatisfied. (Declerck, 

1991) 

 

No exemplo (80), o advérbial next week estabelece uma relação entre a situação e 

intervalo de tempo. Já no segundo exemplo, o nosso conhecimento pragmático "(...) 

de que a resposta antecedeu o estado de insatisfação de John autoriza a mudança de 

domínio na oração subordinada (...)." (Silvano, 2002:100). 

2.5. Síntese do capítulo 

O objetivo deste capítulo consistiu em abordar a relação entre Dêixis, 

Semântica e Pragmática, tendo sido apresentadas algumas considerações sobre dêixis, 

a que se seguiram algumas formas como diversos autores perspetivam o conceito de 

anáfora. Finalmente, abordámos de um modo geral a dêixis e a anáfora temporal de 

acordo com alguns autores. 

Deste modo, foram abordadas questões essenciais tais como, o fenómeno de 

dêixis que descodifica o contexto de enunciação em que se encontram os enunciados, 

facilitando a relação entre linguagem e contexto; procedemos à divisão dos cinco tipos 

de dêixis, com base em Stapleton (2017): dêixis pessoal (refere o papel desempenhado 

pelos participantes no momento de enunciação); dêixis espacial (localiza os falantes no 
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momento de enunciação); dêixis temporal (refere o momento de enunciação em que 

se encontra o falante) e a dêixis social (diz respeito à relação entre os falantes); 

definimos o conceito de anáfora com base em alguns autores, como Halliday e Hasan 

(1976), Oliveira (1988), Kleiber (2001), Partee (2008) e Silva (2017) que, de um modo 

geral, se carateriza por ser um processo interpretativo que consiste numa relação de 

dependência entre dois elementos e na atualização de expressões referenciais; por 

fim, abordámos de um modo geral a dêixis e a anáfora temporal de acordo com alguns 

autores: Partee (1991) e Declerck (1991) e Fonseca (1996). 

Capítulo 3- Aspetos gerais sobre o Tempo e Aspeto 

3.1. Tempo 

Embora o estudo semântico do tempo se tenha desenvolvido e aprofundado a 

partir da segunda metade do século 20, alguns gramáticos já tinham intuições 

relativamente a questões sobre a natureza dos fenómenos temporo-aspetuais. Soares 

Barbosa acerca dos tempos do passado, presente e fututo afirma que: 

 

" [os] differentes estados d'esta mesma existência, ou começada só e 

vindoura, ou persistente e continuada, ou finda já e acabada, para o que 

toma o verbo substantivo a ajuda dos verbos auxiliares, como hei de ser, 

estou sendo, tenho sido." Soares Barbosa, 1822:132. 

 

 A categoria linguística Tempo “(...) pode ser considerada como uma série de 

instantes (ou momentos) ordenados uns em relação aos outros, de tal forma que cada 

instante precede ou segue os outros.” (Oliveira, 1996:363). Neste sentido, o tempo é 

direcional, tendo subjacente uma ordenação linear orientada desde o passado até ao 

futuro. Consequentemente, esta conceção permite-nos articular três tipos de relação: 

anterioridade, simultaneidade e posterioridade do tempo relativamente ao momento 

de enunciação.  
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 O conceito de instantes de tempo não parece adequar-se a situações que 

apresentem duração ou que ocorram simultaneamente. Deste modo, surge a conceção 

de intervalo de tempo “(...) definido como um conjunto contínuo de momentos de 

tempo ordenados pela relação de precedência. Os intervalos de tempo podem 

sobrepor-se, estar contidos ou preceder outros intervalos.” (Oliveira, 1996:364). 

Segundo Matos, (1999), as gramáticas tradicionais abordam os fenómenos 

temporais e aspetuais de forma inadequada, pois "o tempo linguístico é considerado 

essencialmente uma categoria do verbo; há uma ausência ou reduzido entendimento a 

respeito dos fenómenos composicionais da significação temporal." (1999:183). O 

tempo linguístico pode ser abordado de duas formas distintas: deitica ou não-deitica. 

Matos (1999:184) considera que a primeira perspetiva é mais interessante e realista, 

constituindo, por essa razão, a abordagem que os linguistas preferem. Em relação aos 

tempos verbais, Fonseca (1992:277) afirma que: "Tornou-se habitual e indiscutível 

definir os tempos verbais como díctícos, [...] pelo reconhecimento de que referenciam 

temporalmente um processo em relação ao agora da enunciação." (apud Matos: 

1999:184). 

 Por seu lado, Lyons (1977:678), em relação à perspetiva deitica, também refere 

que "Tense, in those languages which have tense, is part of a deictic frame of temporal 

reference: it grammaticalizes the relationship which holds between the time of the 

situation that is being described and the temporal zero-point of the deictic context."  

 Reichenbach (1947) abordou o tempo linguístico de um ponto de vista dêitico. 

Na sua teoria, o autor estabelece três pontos na conceção temporal: o ponto da fala 

(speech point), ponto de evento (event point) e o ponto de referência (reference point) 

"[o]s tempos verbais assinalam o ponto do evento relativamente ao ponto da fala, mas 

o ponto de referência torna-se imprescendível quando se pretende situar 

temporalmente o evento, não só relativamente ao tempo de fala, como relativamente 

a outro(s) evento(s)- caso do "mais-que perfeito”. (Matos, 1999:193). 

 A combinação destes três pontos permite definir os tempos gramaticais 

possíveis. Assim, se aplicarmos esta proposta ao Português Europeu, verificamos que 

nos tempos absolutos (presente, pretérito perfeito e futuro), o ponto de referência e o 
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ponto da fala coincidem, o que não é o caso para o Simple Past e o Simple Future na 

proposta do autor para o inglês, como se pode ver no quadro abaixo, embora se deva 

notar que no diagrama que o autor apresenta no mesmo texto, para o Simple Future o 

ponto da fala e o de referência coincidem. Quanto aos tempos relativos “são definidos 

em termos das relações que se estabelecem entre R, S e E. Por outro lado, nos tempos 

absolutos, o termo anterior aplica-se se E precede R e o termo posterior se E segue R. 

Quando R e E coincidem, usa-se o termo simples. Os tempos passado, presente e 

futuro indicam a posição de R em relação a S." (Silvano, 2002:9). Vejamos os tempos 

que encontramos no sistema verbal de Reichenbach, (retirado de Silvano, 2002:10):  

 

Ilustração 4- Tempos verbais no sistema verbal de Reinchenbach (1947) 

 

  

Reichenbach defende na sua teoria que os advérbios temporias fazem 

referência ao ponto de referência da frase e não ao ponto do evento. Neste sentido, 

Silvano (2002:12) afirma que “[d] esta forma explica a coocorrência dos adverbiais do 

presente com o present perfect e do passado com o condicional. Esta premissa tem 

suscitado críticas em vários linguistas."  

 Binnick (1991) (apud Silvano, 2002:12) afirma que os advérbios de tempo 

podem surgir com tempos verbais diferentes, exemplificando da seguinte forma: 
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(82)  He knew that he was going to go tomorrow. (Binnick, 1991:113) 

Neste exemplo, o ponto de referência é passado, não sendo essa informação dada 

pelo advérbio temporal tomorrow. 

 A categoria linguística "tempo" expressa a localização temporal das situações e 

pode ser entendida como uma ordenação linear: do passado para ao futuro. Neste 

sentido, o tempo linguístico é composto por três domínios: passado, presente e futuro: 

 

                

                           Passado                    Presente                        Futuro 

 Para além disso, o tempo linguístico é composto por um conjunto de unidades 

de tempo que são denominados por intervalos de tempo. Esta noção é fulcral no 

estabelecimento das relações temporais e na representação dos valores aspetuais.  

 Como já disse acima, a localização temporal é sempre feita relativamente a 

outro ponto, que pode ser o momento de enunciação (dependente do tempo/falante) 

ou outro intervalo de tempo expresso linguisticamente. As relações temporais que se 

podem estabelecer entre os diferentes intervalos de tempos são: anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade. 

 Apesar de a teoria de Reichenbach (1947) tratar as relações temporais em 

frases simples e em certos tipos de frases complexas, não analisa essas relações ao 

nível do discurso nem tem em consideração outros elementos relevantes para o 

processamento das relações temporias, como seja o ponto da perspetiva temporal. Em 

contrapartida, a teoria de Kamp e Reyle (1993) é a que descreve melhor as relações 

temporais no discurso, permitindo um tratamento mais completo também dos 

adverbiais de localização temporal. 

 Segundo a Teoria da Representação Discursiva (TRD), a interpretação de um 

discurso envolve quatro níveis distintos: "(i) o nível linguístico do texto T que se 

compõe das frases F1...Fn; (ii) o nível sintático, onde se processam análises sintáticas 

de F1...Fn; (iii) o nível das representações discursivas que formam a estrutura de 
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representação discursiva (ERD); (iv) a interpretação da ERD e T segundo um modelo 

M." (Matos, 1999:199). 

 Segundo Matos (1999), para Kamp e Reyle (1993), a função principal do tempo 

gramatical está "(...) na relação que se estabelece entre a frase em que esse tempo 

ocorre e as frases que a antecedem, funcionando como uma instrução dirigida ao 

alocutário (...)" (Matos, 1999:200). Esta conceção da TRD já surge em Oliveira (1987), 

que refere que o tempo tem como função básica dar as indicações necessárias ao 

ouvinte, de forma a conseguir interpretar as relações temporais presentes no texto 

entre as diferentes situações. 

 Kamp e Reyle (1993) propõem o Ponto de Perspetiva Temporal (doravante PPT) 

que tem como objetivo estabelecer um intervalo de tempo que permita localizar as 

situações de forma a serem encaradas sob uma determinada perspetiva na 

estruturação temporal do discurso. Deste modo, por exemplo, as frases com o 

pretérito-mais-que-perfeito teriam como PPT um dado intervalo de tempo que se 

localiza no passado, situando todas as situações descritas como anteriores a ele. 

Consequentemente, surgiu a necessidade de estes autores fazerem distinção entre o 

PPT e o Ponto de Referência em que o último descreve as relações temporais que se 

estabelecem entre as situações que ocorrem num texto. Neste sentido, numa 

narrativa, cada situação tem como ponto de referência o intervalo de localização do 

evento anterior, permitindo a progressão no tempo. De notar ainda que, nesta teoria, 

a distinção evento-estado é muito importante, pois "(...) as frases que descrevem 

estados tendem a situar o estado descrito em torno do tempo de referência 

contextualmente saliente (relação de sobreposição); as frases que descrevem eventos 

situam-nos após esse ponto de referência (relação de precedência)" (Matos, 

1999:182).  

 Tendo em conta esta proposta teórica de Kamp e Reyle (1993), consideremos a 

frase: 

(83) A Maria vai ao cinema amanhã. 
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O adverbial tem como função estabelecer uma relação entre a referência temporal 

e o evento "A Maria ir ao cinema"; a função do tempo gramatical do verbo é 

estabelecer uma relação de futuro entre o evento e o momento de enunciação. 

3.2. Aspeto 

 A categoria linguística aspeto é a forma como uma situação é perspetivada ou 

como se focaliza a estrutura temporal interna de uma situação descrita pela frase (cf. 

Oliveira 2003, Cunha 2013, e.o.). Relativamente às suas caraterísticas: (i) não faz 

localização da situação e (ii) informa sobre natureza da situação (dinâmica/ não 

dinâmica; homogénea /não homogénea; télica/não télica; durativa / não durativa):  

Tabela 1- Classes aspetuais de predicados (Oliveira, 2003) 

 Dinâmico Télico Dur. Est. Cons. Homogéneo 

Processo + - + - + 

Proc. Cul. + + + + - 

Culminação + + - + - 

Ponto + (-) - - - 

Estado - - + - + 

 

 

 É fundamental fazer-se a distinção entre aspeto lexical e aspeto gramatical. O 

primeiro diz respeito apenas ao significado de uma palavra ou conjunto de palavras 

(distinção entre eventos e estados e distinção entre diferentes tipos de eventos), 

enquanto que o segundo resulta da consideração de diferentes elementos/estruturas, 

através do princípio de composicionalidade: alguns afixos verbais que contêm 

informação temporal e aspetual, verbos auxiliares e semiauxiliares (tem comido, 

começou a comer, está a comer), alguns advérbios e expressões adverbiais (O João 

correu durante 20 minutos. /A Maria partiu ontem.) 

 Vendler (1967) propõe uma classificação das classes aspetuais com base em 

diferentes testes, tais como o uso da construção progressiva. Atentemos nos seguintes 

exemplos, retirados de Silvano (2002:68): 

(84) O que estás a fazer? 

(85)  Estou a correr. 

(86) Estou a desenhar um círculo. 
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(87) *Estou a perder a minha carteira. 

(88) * Estou a possuir um carro. 

 Estas construções permitem concluir que estes verbos (correr e desenhar (um 

círculo)) são eventos  em que ocorre a sucessão de fases no tempo. Já perder a carteira 

é uma culminação e possuir um carro é um estado, não admitindo sucessão de fases. 

Assim, esta explicação justifica o facto de não poderem surgir com a construção 

progressiva, no entender de Vendler. 

 O linguista, após estudar alguns conjuntos de verbos, estabelece quatro 

categorias: atividades, ‘accomplishments’, ‘achievements’ e estados. É importante 

mencionar que um verbo pode fazer parte de duas categorias. Observemos os 

seguintes exemplos que são representação disso (Silvano, 2002:70): 

(89) Ele está a pensar na planta da casa. 

(90) Ele pensa que o Carlos é um bom amigo. 

(91)  Ele sabe a verdade. 

(92) E subitamente ele soube que tinha sido enganado. 

 Com estes exemplos, podemos verificar o seguinte: o verbo pensar descreve 

em (89) uma atividade e em (90) um estado; o verbo saber surge em (91) como um 

estado e em (92) como um ‘achievement’. Segundo Silvano, "Esta observação mostra 

que uma análise aspetual completa passa, frequentes vezes, pela consideração não só 

dos verbos, como também dos seus argumentos." (2002:70), sendo, portanto, 

relevante considerar o aspeto gramatical. 

 Existem semelhanças entre as propostas de Vendler (1967) e as de Moens 

(1987), pelo que iremos abordar brevemente a teoria deste último. Os pontos 

convergentes entre as duas propostas baseiam-se na possibilidade de atribuir 

significado a um enunciado através de um número reduzido de categorias de natureza 

aspetual e temporal. 

 Moens estabelece conceitos importantes para o estudo da categoria linguística 

Aspeto como Núcleo Aspetual e Rede Aspetual. Procede ainda à distinção entre 

estados e eventos: os primeiros não têm um núcleo aspetual, ou seja, não possuem 
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uma estrutura interna constituída por fases de tipo diferente e os segundos têm um 

núcleo aspetual constituído por uma ou mais fases que têm propriedades diferentes. 

Assim, quanto aos eventos, existem quatro classes aspetuais, pois "a sua integração 

em várias categorias implica a sua análise seguindo duas perspetivas: uma relacionada 

com a pontualidade ou extensão temporal e outra relacionada com a associação ou 

não a um estado consequente" (Silvano, 2002:76): processo (alargado e ausência de 

estado consequente), processo culminado (alargado e estado consequente), 

culminação (atómico e estado subsequente) e ponto (atómico e inexistência de estado 

subsequente). Observemos o seguinte quadro adaptado de Moens (1987:57): 

Ilustração 5- Classes aspetuais segundo Moens (1987) 

 

 

 Atentemos nos seguintes exemplos, de forma a ilustrar o quadro: 

(93) A Ana espirrou. (ponto) 

(94) O Pedro comeu a maçã em quinze minutos. (processo culminado) 

(95)  O João nadou durante toda a manhã. (processo) 

(96)  A Maria chegou à torre da Serra da Estrela às 14 horas. (culminação) 

 

 Em (93) estamos perante um Ponto que não tem duração nem estado 

consequente. Segundo a proposta de Moens (1987), os pontos, quando ocorrem na 

forma progressiva, podem ter uma leitura de iteração (sucessividade de situações).  

 Em (94), a classe aspetual presente implica "(...) a noção de completude do 

processo, pelo que este é apresentado com a sua fronteira final." (Matos, 1999:222), 

isto é, é télica, e possui subeventos heterogéneos que se prolongam no tempo. Além 

disso, pode coocorrer com a expressão temporal em x tempo. 
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 Em (95), a classe aspetual Processo tem duração, mas não tem ponto de 

culminação de um evento. Os Processos diferenciam-se dos predicados télicos devido 

à coocorrência com o adverbial durante x tempo. 

 Em (96), a Culminação não possui estrutura interna, tratando-se de uma 

culminação. No entanto, por isso apresenta estado consequente, diferenciando-se do 

Ponto neste aspeto, que não tem tal estado. O teste usado para caraterizar esta classe 

aspetual é a x tempo.  

Como Moens propõe, há vários fatores que permitem a transição de uma 

classe aspetual para outra, tal como ilustrado na Rede Aspetual (Moens, 1987:61), 

sendo em várias línguas os tempos verbais, o tipo de argumentos dos verbos e até 

alguns adjuntos adverbiais, entre outros. 

3.3. Algumas caraterísticas gerais do Tempo Adjunto 

3.3.1. Valores semânticos do tempo adjunto 

Neste ponto, iremos mencionar alguns tipos de valores temporais expressos pelos 

advérbios e expressões adverbiais que servirá para uma melhor classificação semântica 

das expressões temporais, a saber: a duração, a localização temporal, a frequência e 

valores afins e a delimitação temporal da quantificação. Contudo, iremos abordar 

apenas a duração e a localização temporal, pois revelam-se pertinentes para o 

desenvolvimento deste trabalho. Neste sentido, a duração “envolve a atribuição de 

uma quantidade de tempo a uma situação” (Móia e Alves, 2013:560), por outras 

palavras, expressa quanto tempo durará uma situação ou quanto tempo demorará a 

terminar. Vejamos os seguintes exemplos de Móia e Alves (2013:560): 

(97) A ponte esteve em ruínas durante mais de um século. 

(98) A ponte está em ruínas há mais de um século. 

(99) A sala de ópera foi reconstruída em pouco mais de uma semana. 

(100) O assunto foi resolvido num abrir e fechar de olhos. 
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A localização temporal “envolve o posicionamento de situações no eixo do 

tempo.” (2013:561). Isto é, expressa quando acontecem as situações. Vejam-se alguns 

exemplos (2013:561): 

(101) A ponte foi inaugurada no final do século passado. 

(102) A ponte foi inaugurada às 10.15h do dia 6 de maio de 1998. 

(103) A ponte foi inaugurada durante a última visita do ministro. 

(104) A ponte foi inaugurada enquanto o ministro visitava a cidade. 

Podemos observar que nos exemplos (101) - (104) se efetua uma localização 

temporal dependente de intervalos de tempo e, geralmente, esses adverbiais contêm 

expressões que referem intervalos de tempo, antecedidos de uma preposição ou 

locução prepositiva (a, em, durante, a partir de, até). A localização temporal adjunta 

envolve ordenação de situações a partir de relações de anterioridade e de 

posterioridade como em (105). Para além disso, pode fazer marcação de distâncias 

temporais como em (106). Observemos os seguintes exemplos (2013:561): 

(105) A ponte foi inaugurada depois das últimas eleições. 

(106) A ponte foi inaugurada há seis semanas. 

É importante referir que as preposições em e durante são ambíguas, visto que 

tanto podem localizar temporalmente as situações como podem expressar duração. 

Neste trabalho, apenas iremos analisar segmentos frásicos com a preposição em.  

Estes valores semânticos dependem de dois aspetos fundamentais: os intervalos 

de tempo e as quantidades de tempo “[os] intervalos de tempo são segmentos do eixo 

do tempo. Podem corresponder a um instante, concebido como indivisível ou a uma 

sequência mais ou menos longa de instantes.” (Móia e Alves, 2013:560). São exemplos 

de intervalos de tempo os dias, as semanas, os meses ou os anos específicos do 

calendário (25 de Abril de 1974). As quantidades de tempo constituem uma 

propriedade dos intervalos como, por exemplo: um segundo, meia hora, vinte e quatro 

horas e “[a] todo o intervalo corresponde uma (e só uma) quantidade de tempo que 

pode ser expressa equivalentemente por um dia ou vinte e quatro horas.” (2013:560). 
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3.4. Unidades de medida de tempo 

O objetivo deste trabalho prende-se com o estudo da combinação entre 

demonstrativos e expressões temporais (segundo, minuto, hora, dia, sábado, domingo 

e ano). Neste sentido, decidimos seguir a tipologia de Matos (1999) que, no nosso 

entender, melhor explica as unidades de tempo. 

O verbo, preferencialmente, é a classe gramatical que transporta a noção 

temporal, mas quase todas as categorias lexicais podem ser utilizadas como 

expressões temporais (1999:44): 

 Nomes: Este (ano / verão / domingo) vou a Paris. 

 Adjetivos: Chega no próximo dia 15. 

 Preposições: Chega durante o intervalo. 

 Advérbios: Hoje é o meu aniversário. 

 Orações: No ano que vem. 

Segundo Gross (1990), os advérbios de tempo subdividem-se em duas 

categorias: os verdadeiros advérbios temporais e os grupos nominais que podem ser 

preposicionados. O teste que permite distinguir estas duas categorias é a distribuição 

com determinantes: “os advérbios nunca aceitam determinação, ao contrário da 

maioria das expressões nominais que são compatíveis com um determinante (...).” 

(1999:44). Vejam-se os seguintes exemplos (1999:44): 

(107) O Rui esteve aqui na semana passada. 

(108) * O Rui esteve há um ontem. 

Os nomes de tempo constituem um conjunto variado e heterogéneo. Neste 

sentido, Matos (1999), com base em Berthonneau (1989), Gross (1990) e Maurel 

(1990, 1993), distingue dois conjuntos de expressões nominais com valor temporal: 

nomes cronológicos e nomes funcionais de tempo. Os nomes cronológicos “ (...) 

estabelecem quadros de referência cronológica (...)” e os nomes funcionais de tempo  

“desempenham funções temporais mas sem o valor lexical da primeira classe e com 

outro tipo de referência.” (1999:46). 
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De seguida, iremos enumerar algumas caraterísticas que distinguem os nomes 

cronológicos (NK) dos nomes funcionais de tempo (NF) (1999:46): 

 Os NK, ao contrário dos NF estabelecem relações de ordem entre 

elementos da mesma classe; 

 Os NK, ao contrário dos NF, estabelecem relações de inclusão em 

unidades superiores (5 horas do dia 1 de janeiro de 1997); 

 Os NK, ao contrário dos NF, possibilitam uma leitura genérica ou 

iterativa (Às segundas vou a Lisboa / *Aos instantes vou a Lisboa) 

 Os NK, ao contrário dos NF, podem ocorrer com numerais (Às 5 da tarde 

do dia 1; no século vinte / *No instante dez.) 

 Os NK não apresentam restrições distribucionais com “todos (as) e 

os(as)” (Vou a Lisboa todos os anos / dias / domingos / “os momentos.” 

Já os NF não conseguem estabelecer de forma autónoma referência 

temporal. 

3.4.1. Subclasses dos Nomes cronológicos (NK) 

Seguindo a tipologia de Matos (1999: 47,48), iremos proceder à caraterização 

das subclasses dos nomes cronológicos. Os NK englobam expressões temporais com 

valores diferentes, tais como: hora, segunda, janeiro, verão, manhã, dia 5, 1997, século 

XX. Neste sentido, existem dois grupos dististos de medidas de tempo. Por um lado, 

temos “(...) nomes de unidades convencionais de medida de tempo (UT) que 

manifestam esta propriedade (como ano, mês, dia, hora)” (1999:47); por outro lado, 

temos “(...) nomes que funcionam como designações dessas unidades (nomes de 

meses e de dias da semana, por exemplo – NUT)”. 

As unidades convencionais de medida de tempo não se conseguem localizar 

autonomamente devido ao facto de serem adjacentes ao eixo temporal, o mesmo já 

não acontece com as designações das unidades de tempo (1999:47): 

(109) *Fui no dia a Lisboa. 

(110) Fui domingo a Lisboa. 
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As designações das unidades de tempo podem surgir no plural, pois os nomes 

dos dias da semana são independentes entre si e, por isso, são diferenciáveis. Já as 

unidades convencionais de tempo não podem, porque não estabelecem de forma 

autónoma referência temporal (1999:48): 

(111) Ele dorme às segundas em Lisboa. 

(112) Ele dorme aos dias em Lisboa. 

Ao contrário das designações das unidades de tempo, os nomes convencionais 

podem surgir em estruturas distributivas (1999:48): 

(113) Vai ao café duas vezes por dia. 

(114) * Vai ao café duas vezes por domingo 

3.4.2. Sublasses dos nomes funcionais 

De acordo com Matos (1999:48) iremos caraterizar os três subconjuntos dos 

nomes funcionais de tempo. O primeiro é constituído por advérbios que podem ser 

considerados verdadeiros nome de tempo, devido à forma como funcionam 

sintaticamente e constituem referências dêiticas e anafóricas de amanhã, ontem, 

anteontem, véspera, depois de amanhã, dia seguinte, dia anterior, passado, futuro. O 

segundo subconjunto é constituído por nomes próximos de pronomes indefinidos ou 

de pró-formas como tempo, instante, vez, momento. Por último, o terceiro 

subconjunto incluem nomes que surgem em estruturas de determinação com sentido 

aspetual (início, meio, fim) ou com valor de medida (duração, lapso, período).  

3.4.3. Propriedades gerais das unidades convencionais de tempo 

Matos (1999) considera as unidades de tempo, começando pela unidade 

máxima: milénio, século, ano, mês, dia, hora e segundo. O autor enumera as seguintes 

propriedades gerais, embora, neste trabalho, não sejam analisadas todas estas 

unidades de tempo. Deste modo, vejamos as propriedades gerais das unidades de 

medida de tempo (1999:50): 
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 "Estabelecem relações de forma conexa, com recorrência de unidades de um 

mesmo tipo." 

 “Permitem o estabelecimento de relações de inclusão em unidades superiores: 

às 5 horas do dia 5 de julho de 1997." 

 

 “Não possuem capacidade intrínseca de localização temporal – as unidades 

são indiferenciáveis entre si; para localizarem precisam de determinações 

suplementares." 

 

 “A pluralização não constitui classes de ocorrências, ao contrário do que 

sucede com nomes de UT e de partes ou subintervalos de UT." 

 

 Algumas UT´s têm duas interpretações: (i) o valor referencial habitual; (ii) um 

valor estabelecido por complementaridade com outra UT."  

 

O autor considera alguns exemplos de modo a explicar de forma mais clara os dois 

valores mencionados em e. (Matos, 1999:50): 

 

(115)  De dia trabalha, à noite estuda. 

(116) À semana está no Porto, ao fim de semana vai para Braga. 

(117)  Durante o ano farta-se de trabalhar para nas férias viajar para onde lhe 

apetece. 

3.5. Tempos verbais  

Neste ponto abordam-se de forma breve alguns tempos verbais do Português 

Europeu, dado que são importantes para o estudo. São apenas abordados tempos do 

Indicativo: Presente, Pretérito Perfeito, Pretérito Imperfeito e Futuro, tendo em conta 

o corpus selecionado. 
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3.5.1. Presente do Indicativo 

 De acordo com Cunha (2004: 227), do ponto de vista aspetual, o Presente do 

Indicativo é um tempo gramatical que, preferencialmente, “localiza uma situação num 

intervalo que se sobrepõe ao momento de enunciação, estabelecendo com este, em 

condições normais, uma relação de inclusão.”.  

O Presente do indicativo, quando combinado com estados, transmite informação 

de natureza temporal, i.e., “(…) a eventualidade em causa é localizada num intervalo 

de tempo que contém o momento de enunciação.” (Cunha, 2004: 227). Vejamos os 

seguintes exemplos: 

(118)  O João está doente. 

(119) A Maria vive no Porto. 

 

Por outro lado, quando combinado com eventos, este tempo gramatical desencadeia 

alterações aspetuais significativas, que resultam em leituras habituais. Observem-se os 

exemplos: 

(120) A Maria come sopa.  

(121) O Pedro adormece às dez horas.  

(122) A Ana trabalha na padaria.  

 

Nestes exemplos, estamos perante eventos que, combinados com o Presente do 

Indicativo, passam a ter leitura habitual, isto é, constituem estados habituais. A fim de 

que a informação temporal inerente ao Presente do Indicativo possa ser transmitida, é 

necessário que os eventos se convertam em estados habituais. Importaria também 

referir, em termos gerais, que o presente do Indicativo, “obriga” a uma leitura habitual 

quando ocorre com eventos, conferindo-lhes, de forma explícita, um caráter estativo. 

Deste modo, podemos afirmar que este tempo gramatical na sua interpretação básica 

é um verdadeiro “estativizador”. (Cunha, 2004:228) 

Este tempo verbal também pode ter valor genérico, como podemos observar nos 

seguintes exemplos (Oliveira 2013:516): 
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(123) Os tigres são animais ferozes. 

(124) O embondeiro está em vias de extinção. 

 

O Presente também pode referir-se a um tempo posterior ao da enunciação, por 

outras palavras, expressa futuro, com auxílio de adjuntos adverbiais e quando estamos 

perante eventos.  

(125) Amanhã, vou ao cinema. 

(126) No próximo mês, visito a minha mãe. 

(127) Dentro de um mês, o João vai de férias. 

 

O Presente também pode referir-se a um tempo posterior ao da enunciação, por 

outras palavras, expressa futuro, com auxílio de adjuntos adverbiais e quando estamos 

perante eventos. Contudo, a leitura de tempo Futuro não pode surgir quando estamos 

perante um estado estável, como podemos observar no seguinte exemplo (Oliveira 

2013: 516): 

(128) Amanhã a Maria está em casa. 

(129)  # Daqui a três anos, a Maria é alta. 

 

3.5.2. Pretérito Perfeito do Indicativo  

 O Pretérito Perfeito do Indicativo “é usado para localizar temporalmente uma 

situação como anterior ao momento de enunciação (ou seja é um tempo do Passado)” 

(Oliveira 2013:517). Vejamos alguns exemplos: 

(130) A Maria comeu um gelado. 

(131) O João correu a maratona. 

(132) O bebé adormeceu. 

Para além deste uso, o Pretérito Perfeito também pode ocorrer juntamente com 

um tempo de futuro, através de uma expressão adverbial, sendo interpretado como 

anterior a esse tempo e posterior ao tempo da enunciação (Oliveira 2013:517): 
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(133) Quando o Paulo voltar da Índia, daqui a três semanas, já a Maria 

escreveu o artigo.  

Neste exemplo, a Maria escreve o artigo antes de o Paulo chegar da Índia, mas 

ocorre depois do momento de enunciação. Simplificando, o artigo é escrito durantes 

as três semanas em que o Paulo está ausente. 

Este tempo verbal também representa, geralmente, uma sucessão de 

acontecimentos “[q]uando ocorre uma sucessão de frases coordenadas ou 

sequencialmente ordenadas num texto com os verbos no pretérito perfeito (...)” 

(Oliveira, 2013:518). Consequentemente, contribui para a progressão narrativa. Como 

tal, vejamos o seguinte exemplo (Oliveira, 2013:518): 

(134) A Isabel entrou no gabinete, cumprimentou os colegas, contou as 

novidades, sentou-se à secretária e começou a trabalhar. 

3.5.3. Pretérito Imperfeito do Indicativo 

O Pretérito Imperfeito tem valor semântico de passado, mas possui uma forte 

dimensão aspetual e, por vezes, modal. Os predicados de natureza estativa que 

“denotam propriedades estáveis dos indivíduos podem ocorrer no pretérito imperfeito 

tomando o momento de enunciação como ponto de referência” (Oliveira, 2013:518):  

(135) Hilbert era matemático. 

(136) O João era pasteleiro. 

(137) O pai da Ana era natural de Málaga. 

Existem dois tipos de predicados estáveis: ser matemático ou ser pasteleiro, 

embora sejam predicados de indivíduo e tenham duração, não são permanentes. Em 

contraste, ser natural de algum sítio é permanente, pois é impossível alterar o lugar 

onde se nasce (cf. Oliveira, 2004). Nestes três exemplos, estamos perante dois valores 

temporais diferentes, quando o verbo se encontra no pretérito imperfeito. Neste 

sentido, quando dizemos que o João era pasteleiro, a situação não pode coincidir com 

o momento de enunciação, permitindo uma leitura em que o predicado já não se 

aplica ao indivíduo porque morreu ou porque mudou de profissão.  
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Quando o Imperfeito se combina com eventos, tendencialmente transforma-os 

em estados, habituais ou não. 

(138) A Ana praticava atletismo. 

(139) Quando o encontrei, o João tomava um café. 

 

Este tempo verbal também pode ter outra leitura, pois “pode ser usado na oração 

antecedente de uma construção condicional, obtendo-se uma interpretação factual e 

temporal, em que a frase representa uma correlação de situações que se repetem e 

constituem uma situação habitual.” Vejamos os seguintes exemplos (Oliveira, 

2013:525): 

(140) Se o Rui estava doente, a mãe telefonava-lhe todos os dias. 

(141) Se o Manel chegava tarde a casa, o pai telefonava-lhe. 

3.5.4. Futuro Simples do Indicativo 

O Futuro simples localiza as situações num tempo posterior ao do momento de 

enunciação, como se pode observar nos seguintes exemplos: 

(142) A Maria visitará o Japão em setembro 

(143) Amanhã iremos a Lisboa visitar os meus tios. 

Para além deste uso, também pode ocorrer em frases complexas com uma oração 

adverbial (temporal ou condicional), introduzindo o tempo de referência: 

(144) Se estudarmos, teremos boa nota no exame. 

No entanto, na oralidade, os falantes tendem a utilizar o Presente do indicativo 

em vez do futuro com o objetivo de exprimirem um tempo semântico do Futuro, 

através do uso de expressões adverbiais. Vejam-se os seguintes exemplos: 

(145) O João regressa à escola daqui a uma semana. 

(146) A Maria vai à praia amanhã. 

É importante mencionar que “num contexto discursivo suficientemente informativo, 

os adjuntos não são necessários.” (2013:525). Por outras palavras, através do contexto 
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de enunciação, os falantes não precisam de advérbios temporais para localizar as 

situações, pois conseguem inferir um contexto temporal futuro. 

 A referência ao futuro também pode ser utilizado na sua forma perifrástica (ir + 

infinitivo) e nestes exemplos, a perífrase transmite a ideia de futuro, dispensado-se os 

adjuntos adverbiais: 

(147) A Maria vai comer a sopa. 

(148) O João vai regressar a casa. 

Para além destes usos, o futuro também pode ter uma interpretação modal 

epistémica (incerteza) e deôntica (obrigação). Vejamos os seguintes exemplos de 

Oliveira, 2013:526: 

(149) A rapariga terá 20 anos.  

(150) Não matarás!  

No exemplo (149), há incerteza por parte do falante em relação à idade exata da 

rapariga e no exemplo (150), está expressa a ideia modal de obrigação que se 

aproxima da força ilocutória do imperativo.  

3.6. Síntese do capítulo 

Neste capítulo analisámos questões gerais cobre o Tempo e o Aspeto, com 

base em alguns investigadores para sustentar as ideias expostas. De seguida iremos 

resumir os assuntos tratados ao longo do terceiro capítulo.  

Em primeiro lugar, analisámos a categoria Tempo e abordámos as teorias de 

Reichenbach (1947) que estabelece três pontos na conceção temporal: o ponto da fala 

(speech point), o ponto de evento (event point) e o ponto de referência (reference 

point); Kamp e Reyle (1993) que descrevem as relações temporais no discurso, 

possibilitando uma análise mais completa dos advérbios de localização temporal. Para 

isso, propõem o Ponto de Perspetiva Temporal (PPT) que tem como objetivo 

estabelecer um intervalo de tempo que permita localizar as situações de forma a 

serem encaradas sob uma determinada perspetiva na estruturação temporal do 

discurso. 



74 
 

Em segundo lugar, estudámos a categoria Aspeto, com base em algumas 

teorias: Vendler (1967) propõe uma classificação das classes aspetuais com base em 

diferentes testes, como o uso da construção progressiva. Estabelece também quatro 

categorias após analisar alguns conjuntos de verbos: atividades, accomplishments, 

achievements e estados; Moens (1987) considera conceitos fundamentais para o 

estudo desta categoria linguística como núcleo aspetual e rede aspetual. Para, além 

disso, distingue eventos (não têm um núcleo aspetual) e estados (têm um núcleo 

aspetual). 

Em terceiro lugar, analisámos alguns tipos de valores temporais de advérbios e 

expressões adverbiais: duração, localização temporal, frequência e delimitação 

temporal de quantificação. Segundo Móia e Alves (2013), estes valores semânticos 

dependem de dois aspetos fundamentais: os intervalos de tempo e as quantidades de 

tempo. 

Em quarto lugar, referimos algumas caraterísticas das unidades de medida de 

tempo, segundo Matos (1999), fazendo a distinção entre nomes cronológicos e nome 

funcionais de tempo. Para, além disso, abordámos algumas propriedades gerais das 

unidades convencionais de tempo. 

Em último lugar, referimos, brevemente, propriedades de alguns tempos verbais 

que foram relevantes para o estudo, a saber: o presente do indicativo, o pretérito 

perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito mais-que-

perfeito composto do indicativo e o futuro do indicativo. 

4. Descrição do corpus 

Como neste trabalho o estudo se centra nos demonstrativos que ocorrerm em 

adverbiais temporais, a seleção dos dados a analisar consistiu em selecionar exemplos 

com os demonstrativos este, esse e aquele em sintagmas nominais e preposicionais 

com a preposição em. Os nomes que acabaram por ser selecionados para este estudo 

foram, sábado, domingo , dia e ano. Para além disso, procurou-se também exemplos 

em que estas construções ocorressem com diferentes tempos verbais, acabando por 

considerar no estudo apenas os tempos verbais Presente do Indicativo, Pretérito 

Perfeito do Indicativo, Pretérito Imperfeito do Indicativo e Futuro do Indicativo, uma 
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vez que eram os tempos mais frequentes. Assim, o corpus é constituído por 759 

exemplos, de um total inicial de 3479: 752 exemplos retirados do CETEMpúblico e 7 

exemplos do CRPC que incluem construções frásicas com demonstrativos e nomes de 

tempo referidos anteriormente. 

Para além disso, procurámos determinar se as referidas expressões ocorriam 

com funções dêitica ou anafórica, apesar de se tratar dum corpus escrito em que as 

expressões dêiticas ocorrerão mais dificilmente. 

5. Análise e discussão dos dados 

Como já se disse antes, o objeto de análise deste estudo é constituído por 

sintagmas nominais ou preposicionais construídos com os demonstrativos e 

expressões de intervalo de tempo como, por exemplo, dia ou ano. Assim, os dados 

recolhidos no corpora têm em conta a combinação dos demonstrativos este, esse e 

aquele com aqueles nomes e outros da mesma natureza. Neste capítulo serão 

analisados os dados recolhidos e selecionados, tendo em conta a distinção entre o 

demonstrativo dêitico e anafórico; a diferença entre demonstrativos com e sem nomes 

de intervalo de tempo e quais os tempos que ocorrem preferencialmente em 

contextos com interpretação dêitica ou anafórica, considerando, ainda, quais  os 

intervalos de tempo selecionados.   

5.1. Análise dos dados 

Neste ponto procede-se à análise dos dados, considerando, em primeiro lugar, 

o demonstrativo este, em segundo lugar o demonstrativo esse e, por último, aquele 

combinado em cada caso com cada um dos nomes de intervalo de tempo. Segue-se o 

tratamento dos dados, tendo em conta a ocorrência das expressões referidas 

anteriormente e os tempos verbais considerados. 
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5.1.1. Em que medida os demonstrativos combinados com nomes de 

calendário apresentam função dêitica ou anafórica 

Os demonstrativos este/esse/aquele podem desempenhar funções dêiticas e 

anafóricas. No primeiro caso, fazem alusão à localização relativa ao momento de 

enunciação e, no segundo caso, podem remeter para um elemento discursivo que 

antecede o demonstrativo.  Deste modo, vejamos alguns exemplos retirados do corpus 

escrito CETEMpúblico com função dêitica. De realçar que os casos dêiticos são em 

menor número do que os anafóricos, possivelmente por se tratar de textos 

jornalísticos escritos. Vejam-se alguns exemplos com interpretação dêitica: 

 

(151) A praia de Carcavelos vai receber este domingo o II Torneio 

Internacional Buondi Beach Rugby de Carcavelos. (par=ext229752-des-97b-

1)  

(152) Mas desde aquele sábado de Abril, em que Rocard assumiu à força o 

comando do partido desbaratado nas eleições legislativas, o eterno 

“outsider” do PSF não cometeu (quase) nenhum erro. (par= ext366960-pol-

93b-1) 

(153) Mas o que é que um candidato ao ensino superior terá de fazer este ano 

para concorrer? (par=ext59308-soc-96ª-1) 

De seguida, vejamos alguns exemplos retirados do corpus escrito CETEMpúblico 

com função anafórica. De ressalvar, que alguns exemplos são da minha autoria 

(exemplos (154) e (155)), devido à inexistência em corpus escrito:  

 

(154) Fui passear no domingo com a minha mãe. Este domingo foi muito 

agradável.  

(155) No sábado vamos ao cinema. Este sábado vai ser muito divertido.  

(156) “Um dia virá em que será maior honra ter o título de cidadão do Reich 

na qualidade de varredor de ruas que ser rei num Estado estrangeiro, e 

esse dia virá certamente porque, num período como o nosso [...] tornar-se 

dono do mundo.” (par=ext27078-soc-94a-1) 
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(157) E foi por causa do FEF que o PS viveu ontem o seu primeiro “transe” 

parlamentar: quando eram oposição, os socialistas faziam coro com o PCP 

(contra o PSD) a pedir mais para as câmaras; agora, que são Governo, 

votaram contra a proposta comunista que queria garantir no Orçamento do 

Estado (OE) de 1996 os 7,3 milhões de contos tirados às autarquias neste 

ano. (par=ext300421-eco-95b-1) 

(158) Em Março de 1973, o Governo anunciava que seriam gastos 1,6 milhões 

de contos pelo sector público em Sines, durante aquele ano. 

(par=ext925978-eco-92ª) 

 

Com estes exemplos, podemos verificar que os demonstrativos associados a 

expressões de intervalos de tempo também podem desempenhar funções dêiticas e 

anafóricas. Quando a interpretação é dêitica, o sintagma com o demonstrativo faz a 

localização da situação relativamente ao momento da enunciação, podendo veicular 

informação de passado, presente ou futuro, mas sem que a localização seja precisa na 

maior parte dos casos. Quando o demonstrativo ocorre em sintagmas com função 

anafórica, este retoma um antecedente e por isso, é possível localizar a situação mais 

facilmente. Observemos o  exemplo (159), retirado do CETEMpúblico, e (159’) que é 

manipulado de modo a vermos as diferenças entre o demonstrativo dêitico e o 

anafórico: 

(159) Esperei muito por este dia e proporcionaram-mo. (par=ext451912-des-

98b-2) 

(159’) No dia do meu aniversário, reencontrei-me com o meu irmão. Esperei 

muito por este dia e proporcionaram-mo.  

 No exemplo (159), temos a informação de que a situação se localiza 

relativamente ao momento da enunciação, podendo ser o dia em que a frase é 

enunciada, apesar de o tempo verbal estar no passado, pois a espera pode ter durado 

algum tempo antes do dia em causa. Além disso, há referência a este dia, mas, sem 

nenhum antecedente, é impossível determinar qual o dia que está a ser mencionado, 

ou seja, necessitaríamos do contexto de enunciação. Por outro lado, com o exemplo 
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(159’) conseguimos observar que este dia retoma o sintagma o dia do meu aniversário, 

sendo, por isso, possível determinar o dia. 

 Para além disso, em cadeias anafóricas, os demonstrativos constroem a fixação 

do referente de maneira escalar. Por outras palavras, a partir do contexto de 

enunciação, o referente pode tornar-se mais ou menos saturado. Segundo Oliveira 

(1988), com este, o referente está fixado no contexto de enunciação; com esse é 

obrigatório que o referente já tenha sido mencionado anteriormente no discurso, 

estabelecendo uma relação entre o contexto de enunciação e uma enunciação que 

tenha sido feita anteriormente e com aquele o interlocutor constrói uma imagem 

mental do enunciado ou reconhece o referente sem ser necessária nenhuma 

instrução. Neste sentido, é possível encontrar construções frásicas gramaticais com 

este/esse/aquele, porém não têm o mesmo significado. Vejamos o seguinte exemplo 

retirado do corpus escrito CETEMpúblico, sendo que os exemplos (160’) e (160’’) são 

manipulados de forma a explicitar a diferença de significado entre eles: 

 

(160) Na quarta-feira, os congressistas viriam a aprovar este acordo por uma 

magra vantagem de votos, mas neste dia o mercado das acções voltou a 

perder terreno. (par=ext258667-eco-93b-1) 

(160’) Na quarta-feira, os congressistas viriam a aprovar este acordo por uma 

magra vantagem de votos, mas nesse dia o mercado das acções voltou a perder 

terreno. 

(160’’)  Na quarta-feira, os congressistas viriam a aprovar este acordo por uma 

magra vantagem de votos, mas naquele dia o mercado das acções voltou a 

perder terreno. 

 

Como podemos observar nos exemplos acima, os demonstrativos 

este/esse/aquele integram construções frásicas aceitáveis, todavia não podemos 

afirmar que a ocorrência dos três demonstrativos tem o mesmo significado, visto que 

indicam distâncias diferentes. Neste sentido, no exemplo (160) é utilizado o 

demonstrativo este, que estabelece uma referência  direta, retomando o que foi 
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referido anteriormente no discurso, isto é, a anáfora parece ser feita com um 

referente discursivo. No exemplo (160’), esse não está a retomar o seu antecedente 

como referente discursivo, mas faz referência ao dia em que o mercado das acções 

voltou a perder terreno. Com aquele, não há de igual forma uma retoma de um 

referente discursivo, mas sim uma referência ao dia em que ocorreu a situação, 

existindo, no entanto, um distanciamento temporal maior.  

Convém acrescentar que aquele possui caraterísticas que são diferentes de este 

e de esse, como podemos observar nos exemplos anteriores, pois é o demonstrativo 

que denota um distanciamento e um grau de abstração maior, operando de forma 

mais indireta e menos saturada. Por estas razões, parece aproximar-se do artigo 

definido, visto que tem um caráter mais neutro quanto à forma como opera a cadeia 

referencial. Com o uso de demonstrativos, embora com diferenças entre si, o locutor já 

pode contar com uma indicação que será sobre “aquele referente fixado no contexto 

de enunciação que se vai continuar a falar” (Oliveira 1988:28).  Vejamos os seguintes 

exemplos de Oliveira (1988:28): 

 

(161) Ontem comi um pêssego. Esta fruta é deliciosa. 

(161’)  Ontem comi um pêssego. A fruta é deliciosa. 

 

 Com estes exemplos, verificamos que, tal como foi mencionado anteriormente, 

o demonstrativo estabelece uma referência mais direta e, além disso, estabelece mais 

facilmente uma cadeia anafórica, através de hiperonímia neste caso, pois fruta 

recupera o referente um pêssego. No exemplo (161’), surge a dúvida de saber de que 

fruta se trata, pois este tipo de contruções obriga o locutor a um nível de abstração 

maior, devido ao seu cariz neutro “al no tener la indicación de buscar el referente de la 

frase contrastando a partir del punto cero de la enunciación, su referencia se dirige 

libremente a un conjunto del universo del discurso” (Fajardo 2006:183). 
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5.1.2. As semelhanças ou diferenças entre sintagmas com 

demonstrativos e nomes comuns em geral e sintagmas com 

demonstrativos e expressões temporais 

Nesta secção, abordam-se algumas leituras de sintagmas com demonstrativos e 

nomes comuns gerais, contrastando-os com sintagmas em que ocorrem nomes de 

intervalos de tempo em função anafórica. O principal objetivo consiste em verificar 

quais as semelhanças e diferenças de leitura que conseguimos obter. Para tal, vejamos 

as seguintes frases: 

(162) Este livro é muito interessante. 

(163) Esse vestido era mesmo bonito! 

(164) Naquele apartamento vive a Joana. 

(165) Este domingo será maravilhoso. 

(166) Essa noite foi marcante na minha vida. 

(167) Naquele ano as pessoas passaram muitas dificuldades. 

 

Como podemos observar nas frases anteriores, os demonstrativos podem-se 

combinar com nomes em geral e com nomes que expressam intervalos de tempo, 

estabelecendo diferenças e semelhanças entre si.  

Em este livro, o demonstrativo contribui para uma leitura em que o livro “está 

perto da pessoa que fala”, mas em este domingo, o demonstrativo pode indicar “o 

tempo presente em relação à pessoa que fala”, mas também o próximo domingo em 

virtude de o tempo verbal ser o Futuro. Com esse, no primeiro caso (esse vestido), o 

demonstrativo denota “o que está perto da pessoa a quem se fala”, mas com um 

nome de intervalo de tempo (noite), o demonstrativo induz uma leitura de “tempo 

passado em relação ao momento em que se coloca a pessoa que fala”, em virtude do 

tempo verbal. Por último, o demonstrativo aquele em aquele apartamento indica “o 

que está afastado tanto da pessoa que fala como da pessoa a quem se fala”, mas em 

aquele ano o demonstrativo designa “um afastamento no tempo de modo vago, ou 

uma época remota”. (cf. Cunha e Cintra 1984: 329-330).  

Nestas frases, podemos verificar que os demonstrativos demarcam distância física 

quando se combinam com nomes comuns gerais e distância temporal quando se 
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combinam com nomes de intervalo de tempo. No entanto, existe um ponto em 

comum entre estes exemplos. Para além de os demonstrativos estabelecerem 

distância física e temporal, dependendo da natureza dos nomes com que se 

combinam, também demarcam distância textual embora, segundo a perspetiva de 

Lopes (1972), a distância física não seja o elemento essencial que rege o uso dos 

demonstrativos, mas sim o contexto de enunciação. Neste sentido, vejamos os 

exemplos mencionados anteriormente, mas manipulados, de forma a confirmarmos 

que os demonstrativos não estabelecem apenas distância física: 

(168) A Maria emprestou-se “A Madame Bovary”. Este livro é muito 

interessante. 

(169) Ontem fui a casa da Maria e reparei que estava com um vestido azul 

escuro. Esse vestido era mesmo bonito!  

(170) Hoje encontrei-me me com a Maria perto da casa da Joana e ela disse-

me que naquela casa viviam agora outros amigos dela. 

(171) Com o tempo quente que se avizinha, estou a pensar ir à praia no 

domingo. Este domingo será maravilhoso. 

(172) No dia em que conheci o meu marido, ele levou-me a ver o mar e 

conversámos durante horas. Nunca tinha tido uma ligação tão forte com 

alguém. Esse dia foi marcante na minha vida. 

(173) Num dia de inverno, estava com o meu avô na sala a recordar os seus 

tempos de infância. Ele adora contar-me histórias que aconteceram no seu 

passado, frisando bem o ano de 1950. Naquele ano as pessoas passavam 

muitas dificuldades. 

 

Quando os demonstrativos se combinam com nomes (gerais) estamos, 

tipicamente, perante anáforas nominais e quando se combinam com nomes de 

intervalo de tempo, embora o sentido estrito do termo seja também uma anáfora 

nominal, encontramos também uma anáfora temporal. Note-se ainda que, embora 

estas observações sejam, aparentemente, sistemáticas, o exemplo (169) revela que, 

havendo claramente uma anáfora nominal, há também uma anáfora temporal em 

virtude da seleçao do tempo verbal. Ou seja, existe uma anáfora nominal porque há 
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retoma do nome anterior, mas em virtude do tempo verbal parece também projetar 

para o momento em que ‘reparou’ no vestido, (anáfora temporal). No entanto, apesar 

de neste exemplo não conter um nome de intervalo de tempo, a combinação de esse 

com o Pretérito Imperfeito parece projetar para o tempo em que se ‘reparou’ no 

vestido.14 

5.1.3. Que tempos verbais ocorrem com estes sintagmas 

(demonstrativo+nome de calendário) em função dêitica e em 

função anafórica e com que nomes de intervalo de tempo? 

Neste ponto analisamos quais os tempos verbais que ocorrem em contextos 

dêiticos e anafóricos e com que nomes de intervalos de tempo. Foram utilizados como 

objeto de estudo 756 exemplos retirados de dois corpora escritos, CETEMpúblico e 

Corpus de Referência do Português Contemporâneo e as ocorrências que contêm 

demonstrativos combinados com os nomes de intervalo de tempo utilizados, sábado, 

domingo, dia e ano. 

 O principal objetivo desta análise consistiu em observar se existe uma relação 

direta entre os demonstrativos e a seleção dos tempos verbais Neste sentido, 

atentemos nos quadros seguintes que combinam demonstrativos e nomes de intervalo 

de tempo (sábado, domingo, dia e ano)15 com alguns tempos verbais, a saber: 

Presente do Indicativo, Pretérito Perfeito do Indicativo, Pretérito Imperfeito do 

Indicativo, e o Futuro do Indicativo. A escolha destes tempos verbais deve-se a serem 

os tempos selecionados nos dados de forma mais expressiva, pois há casos em que 

não se encontram exemplos com outros tempos ou o número é residual. 

 

 

 

 

                                                            
14 Note-se o contraste com Esse vestido é mesmo bonito! Com o Presente do Indicativo já não se repara 
no tempo em que se viu o vestido. 
15 Segundo Matos (1999), dia e ano são nomes de unidades convencionais de medida de tempo (UT) e 
sábado e domingo são nomes que funcionam como designações dessas unidades (NUT). 
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Tabela 2- Demonstrativos em sintagmas nominais e preposicionais (preposição em) com o nome  
sábado  

 

  Este 
sábado 

Neste 
sábado 

Total Esse 
sábado 

Nesse 
sábado 

Total Aquele 
sábado 

Naquele 
sábado 

Total 

Presente  16 10 26 0 0 0 0 3 3 

Pretérito 
Perfeito  

7 7 14 1 5 6 3 8 11 

Pretérito 
Imperfeito  

0 3 3 0 0 0 1 
 

1 2 

Futuro  4 2 6 1 0 1 0 0 0 

 

Neste sentido, vejamos alguns exemplos referentes à tabela apresentada que 

contêm os tempos verbais estudados, embora não haja em todos os casos exemplos 

com cada um dos tempos: 

(174) E este sábado é particularmente fértil em propostas teatrais em 

diferentes localidades. (par=ext512538-soc-96a-1) 

(175) Artur Jorge ganhou a sua luta neste sábado. (par=ext708850-des-97a-2) 

(176) Era ainda noite escura, neste sábado de manhã, e o nevoeiro espesso 

dava um ar irreal a uma cena filmada por todas as televisões do mundo. 

(par=ext705918-clt-soc-92b-1) 

(177) Os oito trabalhos contemplados estarão expostos este sábado no 

Pavilhão do Território no âmbito das comemorações do Dia da Escola no 

Território.  (par=ext1488747-soc-98a-1) 

(178) Deus Pinheiro, que até aí tinha demonstrado uma energia e à vontade 

com as pessoas, parece ter ficado inibido e muito mais recatado nos 

contactos de rua.  Esse sábado marcou também a viragem para a segunda 

semana de campanha, depois de uma primeira fase em que o candidato 

teve que lutar com obstáculos dentro da sua própria comitiva: os insultos 

da candidata do PSD Ana manso e do líder da Juventude Popular, João 

Almeida, à cabeça de lista do PS, Sousa Franco. (noCOD_1050422) 

(179) O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convocará para esse 

sábado uma reunião extraordinária da Assembleia para aprovação da 

orientação geral para o sistema integrado do crédito agrícola mútuo e 
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eleição dos titulares dos cargos sociais, que tomarão posse imediatamente. 

(par=ext314339-clt-91a-2)  

(180) Talvez por acaso talvez não, naquele sábado à tarde eis que o jovem 

militante da democracia entra triunfalmente na tabanka de Ponate. 

(par=ext357022-nd-95a-1) 

(181) Do Bairro do Miramar ao Sambizanga, de São Paulo à Mutamba, do 

aeroporto à rua da Missão aquele sábado transformou-se num inferno para 

os habitantes de Luanda . (par=ext660486-eco-93b-1) 

(182) Era aquele sábado de Maio em que o futebol sai sempre bem-visto e 

glorificado, aquele sábado de Maio em que se joga a final da Taça de 

Inglaterra. (par=ext38698-clt-96a-1) 

Com base nos dados apresentados, podemos verificar que este combinado com 

sábado parece poder ocorrer com os três tempos em particular Presente, Pretérito 

Perfeito e Futuro do Indicativo; esse parece poder ocorrer com Pretérito Perfeito e 

futuro do Indicativo e aquele ocorre, sobretudo, com o Pretérito Perfeito, havendo 

apenas dois exemplos com Presente, em que no primeiro caso (180) trata-se de uma 

espécie de Presente Histórico e no segundo caso (182) trata-se de uma frase habitual 

ou de frequência. 

Embora, formalmente, não pareça haver casos de anáfora, porque não existem 

antecedentes expressos linguisticamente, há exemplos em que talvez se observasse a 

anáfora num contexto mais alargado. Como é o caso do exemplo (179), pois para a 

interpretação do exemplo pressupõe-se que se trata de um sábado que já foi 

mencionado.  

Há poucos exemplos com o Pretérito Imperfeito e Futuro do Indicativo, sendo 

que o Futuro ocorre mais com este do que com esse e aquele. Quanto ao Pretérito 

Imperfeito também ocorre raramente, mas com uma ligeira diferença também para 

este, não havendo nenhum com esse. 
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De seguida, vejamos o nome de intervalo de tempo domingo combinado com 

os demonstrativos em análise: 

Tabela 3- Demonstrativos em sintagmas nominais e preposicionais (preposição em) com o nome 
domingo  

 

Vejamos alguns exemplos que contêm os tempos verbais estudados, embora 

não haja em todos os casos exemplos com cada um dos tempos: 

(183) Termina este domingo. (par=ext2137-des-92a-2) 

(184) Vieram de um lado e do outro da fronteira e reuniram-se, neste 

domingo, num local raiano entre Vilar de Perdizes e San Cristóban. 

(par=ext1037325-soc-96b-1) 

(185) Uma dezena e meia de empregados corriam este domingo do 

restaurante para a praia e da praia para o restaurante, transportando 

refrescos e pratos de marisco para mesas improvisadas sob os chapéus de 

folha de palmeira da praia privativa do complexo turístico gerido por 

Koniec. (par=ext306270-pol-94b-1) 

(186) A cadeia norte-americana CNN apresentará este domingo, pelas 11h20 

(hora de Lisboa) um programa especial sobre Timor-Leste, revelou ao 

PÚBLICO a produtora do programa, Deborah Daugherty.  (par=ext1097748-pol-

94b-2) 

(187) As forças policiais, visíveis nesse domingo, são em número insuficiente 

(dois agentes na estação do Cais do Sodré) para resolver um problema 

destas dimensões. (par=ext1424950-soc-97b-1) 

(188) O Sr. Presidente : - Tem a palavra antes da ordem do dia o Sr. Deputado 

Sá Linhares. 

 Este 
domingo 

Neste 
domingo 

Total Esse 
domingo 

Nesse 
domingo 

Total Aquele 
domingo 

Naquele 
domingo 

Total 

Presente  25 18 43 0 5 5 1 2 3 

Pretérito 
Perfeito  

12 11 23 1  5 6 1 6 7 

Pretérito 
Imperfeito  

1 2 3 1  4 5 0 2 2 

Futuro  9 6 15 0 2 2 0 0 0 
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O Sr. Sá Linhares : - Sr. Presidente : o primeiro domingo de sol desta 

invernosa Primavera parecia anunciar o fim daquela quadra do ano em que 

o mar ceifa impiedosamente a vida dos nossos pescadores , mas afinal esse 

domingo , cheio de sol e de esperanças para eles foi mais um triste dia a 

somar àqueles em que a dor e o luto entra nos seus humildes lares . 

(A48958) 

(189) "Lembro-me de ouvir as pessoas mais antigas contarem que era no 

primeiro domingo do mês de Lughnasa que elas costumavam passar um dia 

fantástico no cimo das colinas, aqui da zona, a apanhar amoras. Esse 

domingo era especialmente dedicado aos mais novos, que partiam para as 

colinas logo depois do almoço e só regressavam depois do sol se ter posto 

... (J92313)   

(190) «Que se terá passado então nesse domingo 16 de Novembro entre mim 

e Hélène, para acabar naquele assassínio medonho?”. (par=ext181350-clt-93a-

2) 

(191) Com efeito, passa hoje mais um aniversário sobre aquele domingo de 8 

de Março de 1500, em que o rei D. Manuel I, com toda a Corte, foi à ermida 

do Restelo, em Belém, para assistir à partida da expedição de Pedro Alvares 

Cabral, mandado a fazer o descobrimento oficial - ou , se preferirmos dizer, 

a tomar a posse - das terras de Santa Cruz. Pela pena do jornalista insigne 

que é Oscar Paco , setubalense dos mais ilustres . (A32130) 

(192) Ficou célebre também aquele domingo em que, absorto sobre pautas, 

foi respondendo com um sim distraído a levas de soldados que se 

atropelavam à porta do seu gabinete de oficial de dia . (par=ext1200297-

clt-95b-1) 

(193) Por isso, naquele domingo à noite, o Aeroporto Osvaldo Vieira conhecia 

a habitual agitação que marca as partidas e chegadas de avião. 

(par=ext1422241-nd-94b-1) 

Com o demonstrativo este, predomina o Presente do Indicativo, embora haja 

também um número considerável com o Pretérito Perfeito; caso diferente é o que se 

passa com esse e aquele em que o número de ocorrências para qualquer dos tempos é 

baixa, não se verificando para o caso de aquele qualquer ocorrência de Futuro.  
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Relativamente aos exemplos (188) e (189), estamos, por um lado, perante anáforas 

discursivas (os demonstrativos retomam um antecedente referido anteriormente e 

denota um afastamento maior) e, por outro lado, estamos perante anáforas temporais 

(os demonstrativos retomam o domingo que é anterior ao momento de enunciação). 

 Comparando entre si os exemplos com os nomes sábado e domingo, verifica-

se que a tendência é semelhante nos casos em que o demonstrativo é este e aquele, 

mas há pequenas divergências no caso de esse. De salientar, ainda, que o Imperfeito e 

o Futuro são os tempos verbais menos utilizados.  

Passemos agora ao nome dia em combinação com os demonstrativos em 

análise. 

Tabela 4- Demonstrativos com sintagmas nominais e preposicionais (preposição em) com o nome dia  
 

 Este 

dia 

Neste 

dia 

Total Esse 

dia 

Nesse 

dia 

Total Aquele 

dia 

Naquele 

dia 

Total 

Presente 28 15 43 15 11 26 13 7 20 

Pretérito 

Perfeito 

15 14 29 26 27 53 8 24 32 

Pretérito 

Imperfeito 

0 0 0 0 7 7 7 10 17 

Futuro 5 2 7 3 4 7 2 3 5 

 

Neste sentido, vejamos alguns exemplos que contêm os tempos verbais 

estudados, embora não haja em todos os casos exemplos com cada um dos tempos: 

(194) As mães, os padrinhos, as tias e os tios vestidos em trajes domingueiros 

de sorriso orgulhoso pelo parente doutor, encolhem os ombros 

condescendentes com este dia de excessos. (par=ext182642-soc-91a-1) 

(195) «É um grande momento, esperámos tanto este dia», disse a activista 

guatemalteca dos direitos humanos e Prémio Nobel da Paz (1992) 

Rigoberta Menchu, que perdeu na guerra o pai e dois irmãos, no último dos 

conflitos da América Central. (par=ext266648-pol-96b-1) 
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(196) Fora do pavilhão, este dia será também musicalmente animado pelo 

Coro e Orquestra da Academia de Música de Santa Cecília. (par=ext280218-

soc-98a-2) 

(197) A «Noite de Fados» está marcada para 6 de Junho, o dia principal das 

festas, que será assinalado com cerimónias religiosas, entre as quais a 

tradicional Missa Solene, às 11h00, e a peregrinação rumo à Igreja do Bom 

Jesus de Matosinhos, que neste dia se apresenta envolta em flores. 

(par=ext205616-soc-95a-1) 

(198) Ora, S. Sebastião terá morrido a 20 de Janeiro, e por isso o concelho de 

Santa Maria da Feira elegeu este dia como feriado municipal, em sua 

homenagem e como agradecimento pela erradicação da peste.  

(par=ext183891-soc-98a-1) 

(199) A Bolsa de Valores de Lisboa (BVL) estará encerrada no próximo dia 26 

de Dezembro, segunda-feira, pelo que neste dia não se realizará sessão. 

(par=ext829440-eco-94b-2) 

(200) Judeus italianos protestam -- O governo italiano anunciou a disposição 

de alargar por mais um dia a votação nas eleições gerais marcadas para 27 

de Março, numa tentativa para ultrapassar as objecções dos judeus, 

pois esse dia é o do feriado da Páscoa (.par=ext109217-pol-94a-1) 

(201) Entretanto, João Cravinho, justificando a abertura ao trânsito da nova 

ponte dois dias antes do que fora contratado (1 de Abril) , explicou que, 

como a ponte já estaria concluída a 29 de Março, que para mais é um 

domingo, escolheu-se esse dia por parecer mais indicado .  (par=ext280056-

soc-97b-1) 

(202) «Um dia virá em que será maior honra ter o título de cidadão do Reich 

na qualidade de varredor de ruas que ser rei num Estado estrangeiro, 

e esse dia virá certamente porque, num período como o nosso, que se 

abandona à mistura dos sangues, um Estado que consagra todos os seus 

esforços ao aperfeiçoamento dos seus melhores elementos raciais deve 

fatalmente tornar-se dono do mundo». (par=ext27078-soc-94a-1) 

(203) A assinatura do contrato, que será feita em simultâneo pelos dois 

consórcios, mas em salas diferentes, deveria ter ocorrido na sexta-feira, 
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mas naquele dia as partes limitaram-se a acordar o texto final, tendo 

remetido para quarta-feira a sua rubrica . (par=ext149330-soc-97b-2) 

(204) Mas, se Cavaco optou por não conceder o feriado de terça-feira (é a 

primeira vez que qualquer Governo o faz), o autarca de Torres Vedras 

afirma que naquele dia todos os serviços camarários da sua região estarão 

encerrados. (par=ext19533-soc-93a-2) 

 

Observando os resultados obtidos, verificamos que com o demonstrativo este, 

predomina o Presente do Indicativo, embora com um número significativo tmabém 

com o Pretérito Perfeito, mas com o demonstrativo esse predomina o Pretérito 

Perfeito do Indicativo. Já com o demonstrativo aquele, embora predominando o 

Pretérito Perfeito do Indicativo, o Presente também surge com algum significado e até 

o Imperfeito em certos contextos e o Futuro apresenta-se como residual em qualquer 

dos casos. De notar ainda que com esse dia, embora ocorrendo com o Presente, as 

ocorrências com Pretérito Perfeito duplicam, ou quase, relativamente ao Presente, o 

que não acontece com os nomes sábado e domingo. 

Com os três demonstrativos, do ponto de vista da construção, estamos perante 

anáforas nominais, havendo, também, anáforas temporais em virtude da seleção de 

nomes de intervalo de tempo e do tempo verbal. Para além disso, a combinação com 

os demonstrativos manifesta algumas preferências por tempos verbais: este, 

genericamente, prefere o Presente; esse e aquele preferem o Pretérito Perfeito, 

apesar de este ocorrer também com o Presente em número bastante razoável. Em 

relação ao Futuro, este não surge com a mesma frequência por ser um tempo verbal 

menos usado na oralidade e a sua ocorrência nestes dados deve-se, provavelmente, à 

natureza do corpus utilizado, constituídos por textos jornalísticos. 

Convém acrescentar que, com este dia podemos observar casos dêiticos (194, 

195 e 196), pois o dia que é mencionado coincide com o momento de enunciação. Já 

com esse dia e aquele dia, não podemos afirmar que existem exemplos claramente 

dêiticos, pois para os podermos entender teríamos de considerar um antecedente que 

foi mencionado anteriormente. Portanto, para estes casos, parece que a única 
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interpretação possível será anafórica.  Neste sentido, vejamos os seguintes exemplos, 

de modo a ilustrar o que foi mencionado: 

(205) A vítima, Pedro Abreu Soares, de 36 anos, soldado da GNR de 

Moncorvo, encontrava-se de folga nesse dia. (par=ext78773-soc-97b-1) 

(206) Helena olha para o seu passado, para aquele dia de Novembro, sem 

autocensura. (par=ext926506-soc-92b-1) 

Por último, veja-se o nome ano em combinação com os demonstrativos em 

análise. 

Tabela 5- Demonstrativos com sintagmas nominais e preposicionais (preposição em) com o nome ano  

 

 Este 
ano 

Neste 
ano 

Total Esse 
ano 

Nesse 
ano 

Total Aquele 
ano 

Naquele 
ano 

Total 

Presente 10 13 23 11 6 17 4 4 8 

Pretérito 
Perfeito 

27 14 41 15 27 42 9 30 39 

Pretérito 
Imperfeito 

0 0 0 15 7 22 2 6 8 

Futuro 7 10 17 5 2 7 1 1 2 

 

Deste modo, vejamos alguns exemplos que contêm os tempos verbais 

estudados, embora não haja em todos os casos exemplos com cada um dos tempos: 

(207) Comemorarei a data, como todos os anos, assistindo às cerimónias 

oficiais, que este ano se realizam na Torre de Belém, numa perspectiva 

mais voltada para a juventude, a quem compete a responsabilidade da 

construção do futuro. (par=ext722709-pol-92a-2) 

(208) O local que escolheu este ano para as suas férias fica longe da 

«civilização». (par=ext472162-soc-97b-1) 

(209) Para este ano, as armas de Stich serão a ponderação e a determinação, 

as mesmas que lhe valeram o título do ano passado. (par=ext617935-des-92a-1) 

(210) Tentou voltar à Faculdade de Letras de Lisboa, em 1985, para fazer as 

cadeiras pedagógicas que, desde esse ano, permitem o acesso directo dos 

recém-licenciados à profissão docente. (par=ext149795-clt-soc-91b-2) 
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(211) Em 94 não tive sequer rendimentos positivos e tive de pagar à 

Segurança Social, durante esse ano e o seguinte, o valor correspondente ao 

ordenado mínimo, mensalmente. (par=ext157466-nd-95b-1) 

(212) A opção «B» do regime transitório está em vigor desde 1989 e previa 

para esse ano um quinto da taxa, um quarto para o ano seguinte e um 

terço para 1991 e anos seguintes. (par=ext180357-des-94a-1) 

(213) A campanha agora lançada, que terá como tema «Um coração mais 

saudável para a Europa» e dará pelo nome de Campanha de Educação Pan-

Europeia, irá começar em Janeiro de 1993 e destinar-se-á, durante esse 

ano, apenas aos médicos. (par=ext671386-soc-92b-1) 

(214) Com algum secretismo, os elementos da rede desejam que um dos 

projectos esteja concluído em 1996 (poderá ser, na verdade, o de Pombal), 

pois entendem que a sigla do projecto, LEAP, significa «salto» em inglês 

e aquele ano é tido como o «leap year» -- ano do «salto», ano bissexto. 

(par=ext412459-soc-94b-2) 

(215) Refira-se que já em 1983, a Bélgica, a França e a Itália tinham um 

horário semanal de trabalho abaixo das 40 horas, e desde aquele ano que 

quatro outros países colocaram este indicador abaixo da mesma referência 

horária. (par=ext414508-eco-95a-1) 

(216) O Japão (que já fez exposições em Osaka, Okinawa e Tsukuba e agora 

pretende fazer uma em Aichi / Nagoya) perfila-se já como candidato para 

2005, mas Pequim, que perdeu para Sidney os Jogos Olímpicos de 2000, 

poderá avançar com uma candidatura para aquele ano. (par=ext135115-soc-

93b-2) 

(217) Os centristas protagonizaram a mais espectacular vitória autárquica em 

Cascais desde o 25 de Abril, quando, nas eleições de 1979, conquistaram a 

Câmara com quase 5O por cento dos votos, enquanto a CDU, quatro anos 

depois, se afirmou claramente como a segunda força do concelho, logo 

atrás do PSD, que naquele ano iniciava o «reinado» posto em causa por 

esta sondagem .(par=ext1058521-pol-93b-1) 
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Observando os dados, verificamos que com este ano predomina o Pretérito 

Perfeito, mas também surgem alguns casos significativos com Presente; com esse ano 

predomina, igualmente, o Pretérito Perfeito, surgindo com algum significado o 

Pretérito Imperfeito e com aquele ano predomina o Pretérito Perfeito. Verifica-se, 

assim, que independentemente do demonstrativo, quando o nome selecionado é ano 

o tempo verbal preferencial é o Pretérito Perfeito. 

Para além disso, podemos verificar que com este ano, as ocorrências parecem 

ser sobretudo dêiticas, independentemente do tempo verbal usado,  talvez porque o 

nome de intervalo de tempo ano tem uma duração suficiente para que seja possível 

projetar tanto para o presente, como para o passado e futuro , o que aponta no 

sentido de que a duração do intervalo de tempo não é irrelevante, comparando com 

os outros nomes de intervalo de tempo considerados. Com esse ano e aquele ano 

estamos perante anáforas nominais, contudo como se trata de nomes de intervalo de 

tempo, estes também fazem referência ao momento em que a situação ocorreu, 

havendo, por isso, anáfora temporal. De notar que com esse ano e aquele ano 

surgiram alguns exemplos que não apresentam um antecedente explícito e, portanto, 

não são claramente anafóricos. Neste sentido, vejamos dois exemplos com esse ano e 

aquele ano em que é necessário considerá-los anafóricos, pois só podemos interpretar 

o demonstrativo em relação a um antecedente que, nestes casos, não está expresso 

linguisticamente: 

(218) Ora esse ano é fundamental para justificar a própria existência da 

Guiné-Bissau. (par=ext36907-clt-98b-2) 

(219) Para mim, aquele ano foi de ruptura, de viragem. (par=ext293603-nd-91a-2) 

 

5.2. Discussão dos dados  

Neste ponto apresentamos a discussão sobre os dados recolhidos dos dois 

corpora escritos (CETEMpúblico e CRPC) com o objetivo de caraterizar as relações 

dêiticas ou anafóricas que se estabelecem no domínio temporal, uma vez que os 

demonstrativos se combinam com nomes de tempo. 
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A análise dos dados encontra-se dividida em três partes: em primeiro lugar 

procurámos estudar em que medida o demonstrativo dêitico se distingue do 

demonstrativo anafórico; em segundo lugar, estudámos os demonstrativos com e sem 

nomes de intervalos de tempo e, por último, verificámos que tempos ocorrem com 

demonstrativos e nomes de intervalo de tempo. Após analisar os dados no ponto 

anterior, foi possível fazer as seguintes observações:  

 Os demonstrativos este/esse/aquele, combinados com nomes de intervalo de 

tempo podem ocorrer na sua forma dêitica como em cadeias anafóricas. Em 

qualquer dos casos formam contruções gramaticais e aceitáveis. No entanto, 

têm significados diferentes. Assim, quando desempenham a função dêitica, os 

demonstrativos associados aos nomes de intervalo de tempo fazem a 

localização do referente, preferencialmente, em relação ao momento de 

enunciação. Daí a razão por que o demonstrativo este nestas contruções seja o 

que ocorre mais facilmente em função dêitica. Isto pode dever-se à natureza do 

corpus, que é escrito.  

Por outro lado, quando desempenham a função anafórica, este retoma 

preferencialmente um antecedente mencionado anteriormente no discurso, 

enquanto esse faz referência ao tempo em que ocorre a situação e aquele 

expressa, de igual forma, tempo, mas demarca um distanciamento temporal 

maior. 

 Os demonstrativos demarcam distância física quando se combinam com nomes 

comuns em geral e distância temporal quando se combinam com nomes de 

intervalo de tempo. No entanto, para além de os demonstrativos 

estabelecerem distância física e temporal, dependendo da natureza dos nomes 

com que se combinam, também demarcam distância textual. 

 Este parece combinar-se mais facilmente com o Presente do Indicativo, mas 

parece admitir bem o Pretérito Perfeito do Indicativo com os nomes de tempo 

em estudo (sábado, domingo, dia e ano)16. Consideremos os seguintes 

exemplos: 

 

                                                            
16 Segundo Matos (1999), dia e ano são nomes de unidades convencionais de medida de tempo (UT) e 
sábado e domingo são nomes que funcionam como designações dessas unidades (NUT). 
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(220)  É este o projecto que o Instituto Português de Museus (IPM) tem 

para este domingo, em que se celebra mais um Dia Internacional relativo 

àquelas instituições (ver texto na Cultura) (par=ext889632-soc-97a-1) 

 

Com o uso do Presente do Indicativo, apesar de combinado com um estado, a 

situação pode ser projetada para o futuro, mas também pode coincidir com o 

momento de enunciação. 

 

(221)  O cenário é o pavilhão das Antas, local onde o Futebol Clube do Porto e 

o Académico Basket de Braga disputaram este sábado o jogo que decidia o 

título. (par=ext1225562-des-91a-2) 

 
Com o uso do Pretérito Perfeito do Indicativo, a situação é anterior ao momento de 

enunciação. 

 

 Na maior parte dos casos, verifica-se que há uma diferença entre este 

sábado/domingo e este ano quando se combinam com tempos verbais que 

apontam para uma esfera temporal do passado ou do futuro. Se este domingo 

ocorrer com o Pretérito Perfeito, tanto pode referir um evento que ocorreu no 

próprio domingo ou um domingo anterior ao momento de enunciação (Este 

domingo realizou-se um jogo muito importante). O mesmo acontece com a 

esfera temporal do futuro (Este domingo realiza-se/vai-se realizar/realizar-se-á 

um jogo muito importante.). Já com este ano, apenas é possível o ano referente 

ao momento de enunciação.  

 Com base na análise dos dados, podemos verificar que há um certo padrão de 

combinação de tempos verbais com as construções estudadas, não parecendo 

ser muito relevante a duração dos intervalos de tempo dos três primeiros 

nomes selecionados, diferentemente do nome ano. No entanto, há uma 

diferença a ter em conta quando se consideram nomes de unidades 

convencionais de medida de tempo (dia, ano) e nomes que são designações 

dessas unidades (sábado, domingo), pois estas duas últimas apresentam um 
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comportamento paralelo, mas distinto de dia, apesar de a sua duração ser 

igual. 

 

 Nos dados analisados, verifica-se que o Pretérito Perfeito pode ocorrer nas 

construções em análise quer com este, esse ou aquele. No entanto, o tempo 

verbal Presente é o tempo preferencial com este enquanto o Pretérito Perfeito 

é o tempo preferencial com aquele. Quanto a esse parece poder ocorrer tanto 

com Presente como com Pretérito Perfeito do Indicativo. Quanto ao Futuro, 

embora com uma ocorrência muito menor ou até nula, pode ocorrer, em certos 

casos, com os três demonstrativos, surgindo, preferencialmente com este. 

Note-se, ainda, que não sendo claramente o tempo verbal Futuro, há 

construções projetadas para o Futuro com ir+infinitivo e em certos casos o 

Presente tem leitura de futuro. 

 Confrontando os resultados obtidos para o PE, verificámos que há uma relação 

entre os sintagmas com demonstrativos e nomes de intervalo de tempo e 

seleção do tempo verbal, na linha do que Zulaica-Hernandéz (2012) apontou 

para o Espanhol Ibérico, língua que também tem os três demonstrativos. No 

entanto, os resultados obtidos para o PE são diferentes dos que a autora 

encontrou para o Espanhol Ibérico, embora haja uma correlação de tempos e 

demonstrativos.   

 Por último, não fica claro se é o tempo verbal que seleciona o demonstrativo 

ou se, pelo contrário, é o demonstrativo que seleciona o tempo verbal. Quando 

uma construção com um demosntrativo pode ocorrer com tempos das esferas 

do presente, do passado e do futuro, parece ser o tempo que é crucial para a 

informação temporal, mas também se verifica que cada demonstrativo tem 

preferência por determinados tempos, parecendo que é o demonstrativo que 

faz a escolha do tempo verbal. 
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5.3. Síntese do capítulo 

Ao longo deste capítulo, procedemos à análise de um corpus que permitisse 

caraterizar frases que combinam os demonstrativos este/esse/aquele com expressões 

temporais, de modo a realizarmos uma descrição das relações temporais 

estabelecidas. 

Primeiramente, fizemos a descrição geral do corpus, que é constitído por 756 

frases que combinam os demonstrativos este/esse/aquele com expressões temporais, 

a saber: sábado, domingo, dia e ano que foram retirados do CETEMpúblico e Corpus de 

Referência do Português Contemporâneo. De seguida, procedemos à descrição dos 

passos que foram tomados ao longo do tratamento dos dados. 

Em segundo lugar, o nosso objetivo consistiu na distinção entre o 

demonstrativo dêitico e o anafórico, recorrendo à análise de dados retirados dos 

corpora mencionados anteriormente, seguindo a proposta de Oliveira (1988) referente 

a construções frásicas em cadeias anafóricas. 

Em terceiro lugar, estudámos algumas leituras de sintagmas com 

demonstrativos e nomes comuns, fazendo um contraste com sintagmas que ocorrem 

com nomes de intervalos de tempo. 

Por último, analisámos demonstrativos combinados com tempos do passado, 

presente e futuro, de modo a estudar as relações que se estabelecem no domínio 

temporal, já que, nos dados selecionados, os demonstrativos se constroem com nomes 

de tempo.  
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Conclusão (ou Considerações Finais) 

O objetivo que determinou a realização deste trabalho consistiu no estudo das 

relações dêiticas ou anafóricas que se estabelecem no domínio temporal, uma vez que  

os sintagmas considerados são construídos com demonstrativos e nomes de intervalo 

de tempo. 

Após definir o objetivo principal deste trabalho, é importante mencionar 

novamente todos os passos realizados. Em primeiro lugar, selecionámos um corpus 

que cumprisse os requisitos necessários: frases que combinassem este/esse/aquele e 

nomes de intervalo de tempo. Para além disso, procurámos que os dados fossem 

fidedignos, por isso constituímos o nosso corpus a partir de dois corpora escritos: 

CETEMpúblico e Corpus de Referência do Português Contemporâneo. Em segundo 

lugar, selecionámos as frases em que o demonstrativo desempenha a função dêitica 

ou a função anafórica. E, por fim, averiguámos quais as diferenças de significado que 

ocorrem com os demonstrativos e os nomes de tempo em estudo. 

Para fundamentar as ideias expostas ao longo do trabalho, baseámo-nos nas 

propostas, principalmente, de Lopes (1972), Oliveira (1987,1988), Matos (1999), 

Kaplan (1989) e Diessel (1999,2012) que foram fundamentais para a compreensão de 

questões relacionadas com a deixis, demonstrativos, anáfora e tempo.  

De modo a responder ao objetivo deste trabalho, elaborámos algumas perguntas 

de investigação que são apresentadas no início do trabalho: 

1. Em que medida os demonstrativos combinados com nomes de calendário 

apresentam função dêitica ou anafórica?  

2. Quais as semelhanças ou diferenças entre sintagmas com demonstrativos e nomes 

comuns em geral e sintagmas com demonstrativos e expressões temporais? 

3. Que tempos verbais ocorrem com estes sintagmas (demonstrativo+nome de 

calendário) em função dêitica e em função anafórica e com que nomes de intervalo de 

tempo? 

Neste sentido, é importante relembrar todo o percurso do trabalho até às 
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considerações finais. O enquadramento teórico conta com três capítulos em que são 

expostas questões teóricas importantes para, posteriormente, analisarmos os 

resultados obtidos. No primeiro capítulo, abordámos questões gerais sobre deixis e os 

demonstrativos, seguindo as propostas de Oliveira (1987,1988), Kaplan (1989) e 

Diessel (2012). Convém realçar que para estudar a relação entre espaço e tempo, 

baseámo-nos em  Lopes (1972).  

No segundo capítulo, abordámos a relação entre Deixis, Semântica e Pragmática, 

com base em Buhler (1934), Levinson (1983), Diessel (1999,2012) e Stapleton (2017). 

Definimos, também, o conceito de anáfora de acordo com Halliday e Hasan (1976), 

Oliveira (1988), Kleiber (2001), Partee (2008) e Silva (2017). Por último, foi abordado 

de um modo geral a dêixis e a anáfora temporal, seguindo as propostas de Partee 

(1991), Declerck (1991) e Fonseca (1996). 

No terceiro capítulo, analisámos questões gerais sobre o Tempo e o Aspeto. Para 

sustentar as ideias expostas em relação à categoria Tempo, baseámo-nos em 

Reichenbach (1947) e Kamp e Reyle (1993). Em relação à categoria Aspeto, seguimos 

as ideias propostas por Vendler (1967) e por Moens (1987), Oliveira (2003) e Cunha 

(2013). Seguidamente, analisámos alguns tipos de valores temporais de advérbios e 

expressões temporais, de acordo com Móia e Alves (2003). Referimos algumas 

caraterísticas das unidades de tempo, segundo Matos (1999), distinguindo os nomes 

cronológicos e nomes funcionais de tempo. Abordámos, ainda, brevemente, algumas 

propriedades dos tempos verbais em estudo, a saber: o Presente do Indicativo, o 

Pretérito Perfeito do Indicativo, o Pretérito Imperfeito do Indicativo e o Futuro do 

Indicativo. 

No quarto capítulo analisámos os dados obtidos constituídos por 756 exemplos 

retirados de dois corpora escritos (CETEMpúblico e CRPC), considerando os tempos 

verbais e as unidades de tempo em estudo (sábado, domingo, dia e ano) e 

procedemos à sua discussão.  

Após descrever o percurso realizado nos quatro capítulos, vamos abordar quais as 

respostas que obtivemos através das perguntas de investigação que motivaram o 

nosso estudo: 
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1. Em que medida os demonstrativos combinados com nomes de calendário 

apresentam função dêitica ou anafórica?  

 Os demonstrativos este/esse/aquele podem desempenhar as funções 

dêiticas e anafóricas, havendo diferenças de significado: quando a 

interpretação é dêitica, o sintagma com o demonstrativo faz a localização 

da situação relativamente ao momento da enunciação, podendo veicular 

informação de passado, presente ou futuro, mas sem que a localização seja 

precisa na maior parte dos casos. Quando o demonstrativo ocorre em 

sintagmas com função anafórica, este retoma um antecedente e por isso, é 

possível localizar a situação mais facilmente. 

 Em construções anafóricas, os demonstrativos integram contruções bem 

formadas, mas não têm o mesmo significado, por outras palavras, denotam 

distâncias diferentes. Vejam-se os seguintes exemplos em que o segundo e 

terceiro são manipulados: 

(222)  Na quarta-feira, os congressistas viriam a aprovar este acordo por uma 

 magra vantagem de votos, mas neste dia o mercado das acções voltou a          

perder terreno. (par=ext258667-eco-93b-1) 

(222´) Na quarta-feira, os congressistas viriam a aprovar este acordo por uma  

 magra vantagem de votos, mas nesse dia o mercado das acções voltou a 

perder terreno. 

 (222’’)  Na quarta-feira, os congressistas viriam a aprovar este acordo por 

 uma magra vantagem de votos, mas naquele dia o mercado das acções voltou a 

perder terreno. 

O demonstrativo este estabelece uma referência mais direta, retomando o que foi 

mencionado anteriormente no discurso (quarta-feira); esse, ao retomar o antecedente 

como referente discursivo, faz também referência ao dia em que o mercado das 

acções voltou a perder terreno, estabelecendo uma relação temporal com algo que é 

extralinguístico e aquele faz um tipo de operação semelhante a esse, mas denotando 

um distanciamento temporal maior. 



100 
 

2. Quais as semelhanças ou diferenças entre sintagmas com demonstrativos e 

nomes comuns em geral e sintagmas com demonstrativos e expressões 

temporais? 

 Os demonstrativos podem-se combinar com nomes em geral e com nomes que 

expressam intervalos de tempo, existindo semelhanças e diferenças entre si.  

Os demonstrativos demarcam distância física quando se combinam com nomes 

comuns e distância temporal quando se combinam com nomes de intervalo de 

tempo. Para além disso, os demonstrativos também demarcam distância 

discursiva, em que existe a retoma de elementos referidos anteriormente no 

discurso (Lopes, 1973). 

 Nas construções em análise, estamos perante anáforas nominais, mas quando 

os demonstrativos se combinam com nomes de intervalo de tempo, 

encontramos também anáforas temporais. 

 

3. Que tempos verbais ocorrem com estes sintagmas (demonstrativo+nome de 

calendário) em função dêitica e em função anafórica e com que nomes de 

intervalo de tempo? 

 

 

 Após analisar os exemplos, verificámos que este parece preferir o Presente do 

Indicativo, embora possa ocorrer, também, com o Pretérito Perfeito e mais 

raramente com o Futuro; esse ocorre preferencialmente, com tempos do 

passado, podendo também ocorrer com o Presente em menor número e ainda 

menos com o Futuro; aquele surge, preferencialmente com o Presente do 

Indicativo e tempos do passado. A justificação que defendemos é que o que 

determina o uso dos demonstrativos parece relacionar-se com a distância 

temporal associada aos tempos verbais: utilizam preferencialmente o 

demonstrativo este com Presente do Indicativo quando se querem referir a 

uma situação que está próxima no tempo; utilizam, maioritariamente, esse com 

tempos do passado quando se querem referir a uma situação que está mais 

afastada no tempo e usam aquele, tipicamente, com tempos de passado 
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quando se querem referir a uma situação que está muito afastada no tempo. 

Relativamente ao Futuro, este não ocorre tão frequentemente por ser um 

tempo verbal menos usado na oralidade e a sua ocorrência, apesar de tudo, 

nestes casos deve-se, provavelmente, à natureza do corpus utilizado que é 

constituído por textos jornalísticos; 

 Tendo sido selecionados dois nomes de unidades de tempo e dois nomes que 

designam essas unidades verificou-se que há alguma diferença em relação, por 

um lado, a sábado, domingo e dia em contraste com ano, pois este último pode 

ser claramente dêitico com qualquer dos tempos (Presente do Indicativo, 

Pretérito Perfeito do Indicativo e Futuro do Indicativo). 

 Quando os demonstrativos se combinam com os nomes de intervalo de tempo 

em estudo, observámos, em alguns casos, que, formalmente, não parece haver 

casos de anáfora, visto que não existem antecedentes expressos 

linguisticamente. No entanto, de modo a interpretarmos estes exemplos, 

teríamos de considerar um antecedente mencionado anteriormente no 

discurso, embora não explicitado no fragmento do corpus. 

 Tendo em conta os dados do corpus, este combinado com os nomes dia e ano 

parece permitir mais facilmente construções dêiticas, embora em alguns casos 

com os outros dois nomes a leitura dêitica seja uma possibilidade. Esta 

diferença pode indicar que há alguma diferença relativamente às duas 

subclasses de nomes de calendário consideradas. 

Chegado a este ponto, apesar das conclusões apresentadas, sempre provisórias, 

compreende muito melhor o que fica por fazer como seja, por exemplo, o alargamento 

a outros nomes de intervalo de tempo, no sentido de aprofundar se a duração de 

intervalo de tempo é realmente relevante. Outro aspeto importante será o de em 

sintagmas preposicionais alargar a outras preposições como, por exemplo, a e, por 

último, alargar o corpus de modo a poder fazer um tratamento quantitativo dos dados.  
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