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1. INTRODUÇÃO 
  

O presente artigo toma o gênero textual como um tipo relativamente estável de 
enunciado (BAKHTIN, 1992), indissociável do contexto social que o engendra e 
disponível em um  determinado arquitexto (cf. BRONCKART, 2006b). E, acreditando 
que sua mestria pode permitir ao sujeito prever quadros de sentidos e comportamentos 
nas diferentes situações de comunicação com as quais se depara, já que o tomamos 
como “um instrumento semiótico complexo, isto é, uma forma de linguagem 
prescritiva” (SCHNEUWLY, 2004, p. 27), que medeia toda comunicação humana, é 
que o elevamos ao posto de objeto de ensino/aprendizagem das aulas de Língua 
Portuguesa.  

Entendemos que, muito diferente do que tradicionalmente se aborda no ensino 
de línguas, ou seja, os fatos lingüísticos/gramaticais descontextualizados da ação de 
linguagem que os mobiliza, o ensino por meio de gêneros textuais pode devolver à 
língua o estatuto que mais lhe compete – o da interação social: 
  

A língua, como sistema de formas que remetem a uma norma, não passa de uma 
abstração, que só pode ser demonstrada no plano teórico e prático do ponto de vista do 
deciframento de uma língua morta e do seu ensino. Esse sistema não pode servir de base 
para a compreensão e explicação dos fatos lingüísticos enquanto fatos vivos e em 
evolução. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1986, p. 108). 
 
Ao dominar determinado gênero, o indivíduo é capaz de gerenciar regras de 

conduta, seleção lingüístico-discursiva e estruturas de composição utilizadas: é a 
competência sócio-comunicativa (tanto almejada pelo ensino), e que leva os 
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falantes/aprendizes à detecção do que é ou não adequado em cada prática social. E, 
ainda, quanto mais competente e experiente for o indivíduo, mais proficiente ele será na 
utilização e adaptação dos gêneros e no reconhecimento das estruturas formais e 
enunciativas que os compõem. A partir dessas considerações, pensar o ensino de uma 
língua  é estar de comum acordo com uma perspectiva sócio-interacionista, ou seja, não 
há como ensinar uma língua morta, na qual o sistema/estrutura precede ao uso, mas tão 
somente a língua em funcionamento, que nada mais é que o ensino por meio de gêneros 
textuais – construtos sócio-históricos que medeiam nossa interação interpessoal. 

E, considerando o postulado por Schneuwly (2004), de que um instrumento, no 
nosso caso, um gênero textual, “não é eficaz senão à medida que se constroem, por parte 
do sujeito, os esquemas de sua utilização.” (p. 24), é que pretendemos, no presente 
trabalho, focalizar a temporalidade discursiva não como um simples conjunto de 
artefatos lingüísticos regido por normas inflexíveis e desprovido de sentidos, mas como 
um mecanismo que se processa em comum acordo com uma modalidade de 
comunicação (ou melhor, na adaptação de um gênero por um agente particular), 
possibilitando o funcionamento dinâmico da língua.  

Sendo assim, para o desenvolvimento do nosso trabalho, tomamos o gênero 
crítica de cinema como objeto de pesquisa: nosso corpus  é composto por dez críticas 
escritas por Carlos Eduardo Lourenço Jorge e publicadas na Folha de Londrina no 
período de 12/05/06 a 15/07/06. As críticas em questão são direcionadas tanto a filmes 
comerciais (circuito nacional) quanto a filmes exibidos em circuito alternativo na 
cidade2, sendo que, destes últimos, Lourenço Jorge também é responsável pela  
seleção/exibição. Por essa razão, nosso corpus divide-se em dois segmentos: cinco 
críticas relativas ao circuito nacional (CN) e cinco ao circuito alternativo (CA); já que 
partimos da hipótese de que, por elas estarem inseridas em contextos diferentes, as 
representações da situação de produção que servem de base de orientação para a ação 
discursiva, também são distintas, fato que, certamente, se refletirá na composição 
textual. 

Entretanto, não se trata aqui de um estudo que procura estabelecer um modelo de 
regularidades genéricas, já que não trabalhamos com várias fontes e autores, e sim, com 
adaptações do gênero feita por um agente produtor específico, veiculadas em um único 
suporte. Objetivamos, para a pesquisa em questão, verificar qual a influência dos 
mecanismos da coesão verbal para o estabelecimento da coerência temática nos textos 
que compõem nosso corpus, como também os efeitos de sentido que eles podem 
produzir no funcionamento textual, porém, sem deixar de lado as coerções exercidas 
pela situação de produção e pelo gênero em si. Como quadro teórico-metodológico, nos 
apoiamos no Interacionismo Sócio-Discursivo (doravante ISD), que tem Bronckart 
(2003, 2006a, 2006b) como seu representante maior.    
 
2. A COESÃO VERBAL 
 

A coesão verbal estudada pelo ISD é um dos pilares da coerência temática3,  
contribuindo para a explicitação das “relações de continuidade, descontinuidade e/ou de 
oposição existentes entre os elementos de significação expressos pelos sintagmas 
verbais” (BRONCKART, 2003, p. 273). Ela inclui, de um lado, a abordagem da 
temporalidade, e de outro, o da aspectualidade4. O que o ISD pretende com a sua 
proposta de análise não é esgotar essas duas categorias verbais, e sim possibilitar que os 
mecanismos que as compõem possam ser analisados à luz de uma metodologia que 
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sirva de base para a compreensão dos discursos humanos, já que a coesão verbal é uma 
“peça” importantíssima na montagem do “quebra-cabeça” textual.   
 
2.1 A temporalidade expressa pelos verbos 
 
 A relação tempo e verbo se encontra, nas gramáticas tradicionais, 
compartimentada de forma estanque, nos já conhecidos “paradigmas verbais”: presente, 
passado e futuro, com suas clássicas subdivisões: pretérito perfeito, imperfeito, mais-
que-perfeito, futuro do presente, do pretérito, etc. Essas divisões, “incontestáveis no seu 
princípio, estão, no entanto, longe das realidades de emprego e não são suficientes para 
seu agrupamento” (BENVENISTE, 1992, p. 29).  Com certeza, o “desvendamento” da 
noção de tempo e seu funcionamento na linguagem humana é algo muito mais 
complexo. Sendo assim, estaremos muito afastados de uma compreensão temporal 
adequada se somente nos determos nos paradigmas que as gramáticas tradicionais nos 
trazem, sem, contudo, pensarmos em uma metodologia mais abrangente e mais flexível 
que possa dar conta das noções semânticas da temporalidade verbal, pelo menos, as 
mais importantes. 
 Bronckart (2003) critica a abordagem padrão da temporalidade, por esta ser, ao 
mesmo tempo, binária e fisicalista. Binária em razão das relações temporais serem 
estabelecidas somente entre dois termos – momento da produção e momento do 
processo estabelecido pelo verbo; e fisicalista, por esses momentos serem definidos de 
forma objetiva. Foi Reichenbach (1947/1966) o primeiro lógico a formalizar uma 
interpretação temporal das línguas naturais, estabelecendo três pontos teóricos na linha 
do tempo: ao momento da produção e ao momento do processo, ele acrescenta o 
momento psicológico de referência (cf. CORÔA, 2005, p. 20; BRONCKART, 2003, p. 
276). Cria-se, assim, uma concepção triocotômica da temporalidade. E é a partir dessa 
nova concepção que Bronckart (2003) elabora o seu quadro teórico-metodológico para a 
análise dos mecanismos da coesão verbal. As três categorias dos parâmetros temporais 
são reformuladas, eliminando o termo “momento” que, segundo o autor, é incompatível 
dentro da abordagem da temporalidade (cf. BRONCKART, 2003, p. 281-282),  
incluindo a noção de tipos de discurso5 e integrando algumas dimensões gerais das 
funções aspectuais. A tricotomia fica assim descrita: 
 

1. Os processos6 efetivamente verbalizados, com suas diversas 
propriedades aspectuais e sua propriedade eventual de situabilidade 
temporal objetiva; 

2. Os eixos de referência, quer se trate do eixo global associado a um tipo 
de discurso quer de eixos mais locais; 

3. A duração psicológica associada ao ato de produção. 
 

Com base nos parâmetros abordados, o autor elabora quatro funções para a 
coesão verbal: temporalidade primária, temporalidade secundária, contraste global e 
contraste local; que possibilita uma análise particular do funcionamento da 
temporalidade verbal. O quadro de análise fica assim elaborado: 
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Temporalidade  
primária 

Essa função estabelece um modo determinado de localização do processo em 
relação a um dos parâmetros de controle (eixos de referência ou duração 
associada ao ato de produção): 
 Localizações de anterioridade (L. ant.), posterioridade (L. post.) e 

simultaneidade (L. sim.): o parâmetro é a duração associada ao ato de 
produção; 
 Localizações neutras (L. neutras), isocrônicas (L. iso.), retroativas (L. 

retro.) e projetivas (L. proj.): o parâmetro é o eixo de referência global de 
um tipo de discurso; 
 Localização de inclusão (L. incl.): quando se trata de um eixo de 

referência local. 
Temporalidade 
secundária 

Consiste em situar um processo em relação a um outro (que por sua vez é 
objeto de uma localização na temporalidade primária): 
 Função de anterioridade relativa (L. ant. r.), simultaneidade relativa 

(L. sim. r.) e posterioridade relativa (L. sim. r.). 
Contraste  
global 

Séries isotópicas  de processos são distinguidas: uma fica em primeiro plano 
e as outras em segundo plano. 

Contraste 
local 

Consiste em apresentar um processo como um quadro sobre o qual se 
destaca, localmente, um outro  processo. 

Quadro 1: As quatro funções da coesão verbal  (adaptado de BRONCKART, 2003, p. 283) 
 

 As funções de temporalidade (primária e secundária) consistem em relacionar 
um dos parâmetros de controle ao processo em curso ou situar esse processo em relação 
a um determinado parâmetro, já as funções de contraste (global ou local) consistem não 
em relacionar, mas em opor os processos entre si (cf. BRONCKART, 2003, p. 283-
308).  
 No modelo postulado pelo ISD para o exame da temporalidade verbal, as 
modalidades concretas de realização desses mecanismos dependem, fundamentalmente, 
dos tipos de discurso que atravessam. Essa particularidade no funcionamento da 
temporalidade, implica, segundo Bronckart (id. ibid., p. 313), “modos de localização 
próprias de cada tipo de discurso, que por sua vez, são traduzidos por tempos verbais 
que, embora não sejam morfologicamente específicos (um tempo verbal e apenas um 
para um mesmo modo de localização), são entretanto portadores de valores 
específicos”.  
 
3. ANÁLISE DO CORPUS: OS MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DA 
COESÃO VERBAL 
 
 Em uma análise discursiva, identificamos em nossas críticas um tipo de discurso 
dominante misto teórico-interativo, que tem como uma de suas características 
fundamentais a não delimitação clara entre um EXPOR que implica os parâmetros da 
situação de produção e um EXPOR autônomo em relação a estes parâmetros. Os 
fragmentos (1) e (2) exemplificam melhor a coesão verbal nesse tipo de  funcionamento 
discursivo. Vejamos, primeiramente, o exemplo (1)7: 
 

(1) Eles da Pixar, à frente o mentor John Lasseter das 'Toy Story', sabem (L. neutra) 
que a harmonia somente ocorre (L. neutra) através da narrativa e não somente 
pelo número de efeitos e risos que provocam (L. neutra). A lição aparece (L. 
neutra) clara, límpida, neste 'Carros' que chega (L. sim.) hoje em lançamento 
nacional (veja (L. sim.) a programação de cinema na página 2). (3-CN). 
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No trecho (1), referente à crítica ao filme “Carros”, temos uma passagem na qual 

o expositor8 coloca seu ponto de vista em relação ao filme em questão. O mundo 
discursivo aí criado é o do expor. Mas o eixo de referência temporal ora é o do próprio 
processo expositivo ora é a duração associada ao ato de produção. No primeiro caso, os 
elementos conteudísticos são apresentados como se “sua validade fosse absoluta ou pelo 
menos como se sua validade fosse independente das circunstâncias particulares do ato 
de produção” (BRONCKART, 2003, p. 301) – características próprias do discurso 
teórico. Os processos expressos por sabem, ocorre, provocam, aparece são 
apresentados como necessariamente incluídos em uma temporalidade ilimitada (ou 
atemporalidade de referência), sendo, assim, objetos de uma localização neutra, e 
expressos por um presente com valor genérico ou gnômico (cf. BRONCKART, 2003, p. 
308). Segundo Fiorin (1999, p. 151), tal forma de presente é utilizada não só para 
enunciar as verdades absolutas, mas também aquelas que se pretendem como tais. É o 
que justamente vemos no fragmento (1) quando o crítico coloca: os mentores da Pixar 
sabem obter a harmonia narrativa em um filme de animação computadorizada, e em 
“Carros” essa lição aparece límpida. Ou seja, não é que estas sejam verdades 
incontestáveis, mas há uma intenção discursiva que as coloca nessa posição. 

Ainda no exemplo (1), como mencionamos anteriomente, temos um outro eixo 
de referência temporal – a duração associada ao ato de produção – próprio do discurso 
interativo (este tipo de discurso, por definição, implica os parâmetros da situação, ou, 
pelo menos, alguns deles). Entretanto, a relação entre os processos chega e veja e o ato 
de produção “não apresenta o caráter fisicalista que lhe atribuem as teorias-padrão. O 
que é colocado em relação com o processo não é o ‘momento’ físico de produção, mas 
sim, uma duração representada, construída em torno (ou a partir) do ato de produção” 
(BRONCKART, 2003, p. 304). Ou seja, não há como definir objetivamente o 
“momento” preciso da produção. No nosso caso,  o ponto de referência que temos é a 
data da publicação da crítica, que embora seja um elemento extra-textual, é o parâmetro 
pelo qual nos orientamos. Agora, saber exatamente o instante do ato enunciativo é 
absolutamente impossível e, certamente, desnecessário. No nosso exemplo, os processos 
marcados pelo tempo verbal presente – chega e  veja – são apresentados como inclusos 
nos limites da duração associada ao ato de produção (no caso, o parâmetro é 30/06/06), 
marcando uma localização de simultaneidade em relação a este eixo.   

Agora, o que distingue o tempo verbal presente da localização neutra e da 
simultânea no exemplo (1)? Ou seja, como sabemos que o processo expresso por um 
está ancorado no eixo discursivo e o processo expresso pelo outro, no eixo marcado 
pelo ato de produção? Segundo Bronckart (2003) não há como apreender o valor que os 
verbos e seus determinantes assumem em seu quadro funcional efetivo se não levarmos 
em consideração o quadro geral da organização dos textos e dos discursos que os 
veicula. Na textualidade proposta pelo trecho (1) percebemos que o fato principal que 
marca a implicação discursiva, e, conseqüentemente, a marcação de um eixo de 
referência ao ato de produção, é a mobilização dos adjuntos adverbiais9 hoje e na 
página 2. Segundo Ilari (2001, p. 21): 

 
Ao construir e interpretar os adjuntos que localizam eventos, os falantes recorrem, em 
última instância, aos mesmos mecanismos pelos quais identificam pessoas e objetos. Há 
sempre necessidade de uma ancoragem no real, que pode ser dada pela situação de fala, 
quer pela escolha de algum ponto de referência ao qual tanto o locutor como o 
interlocutor têm acesso. 



 1326 

 
Benveniste (1995) distingue dois tipos de adjuntos: um ancorado na enunciação 

(os dêiticos), e  outro no co-texto (não-dêiticos). O hoje do trecho (1) seria um exemplo 
de  dêitico com valor de simultaneidade ao ato de produção, ou seja, quando o crítico 
diz que o filme chega hoje aos cinemas, sabemos que esse hoje, por ter um valor 
dêitico, se refere ao dia da publicação da crítica (nosso ponto de referência com o ato de 
produção). È a mobilização de tal adjunto que nos possibilita diferenciar o presente 
expresso em chega e o presente de ocorre, por exemplo, e determinar um tipo de 
localização temporal distinta para cada um.  

No caso de “Veja... na página 2”, o processo é um pouco diferente. 
Primeiramente, temos um verbo no modo imperativo, assim, “fala-se diretamente a um 
interlocutor” (Ryan, 1996, p. 19), no nosso caso, para expressar uma “recomendação”, 
uma “sugestão”, ou seja, caso o leitor se interesse pelo filme, ele pode verificar a 
programação. Como vemos, o elemento dêitico implicado é o outro, aquele a quem o 
discurso é dirigido, a saber, os leitores da Folha de Londrina. Entretanto, não há como 
nos dirigir a alguém sem também sermos implicados nesse processo. Segundo 
Benveniste (1992), a segunda pessoa do discurso é uma forma que presume ou suscita 
uma “pessoa” fictícia e institui, por isso, uma relação vivida entre o eu  e essa “quase-
pessoa” (o tu). Dessa forma, ao usar o imperativo, é como se a primeira pessoa do 
singular tivesse sido automaticamente mobilizada.  

Na passagem em questão, diferentemente da anterior, é o processo que 
determina o eixo de referência e não o adjunto, pois o valor dêitico está expresso pelo 
verbo e é esse que possibilita referenciarmos a página 2 não como uma numeração 
textual da própria crítica, mas sim, do jornal como um todo (veja – o quê? –  a 
programação – onde? – na página 2). Esse adjunto adverbial de lugar não é um dêitico 
na sua forma convencional, ou seja, o espaço que ele indica não é o do ato de produção 
em si. Ele é um “apontador” extra-textual que nos remete para o suporte do gênero. Um 
fato a se ressaltar nessa estratégia discursiva é a apresentação do conteúdo entre 
parênteses. Este recurso textual parece servir para aproximar autor e leitor: é como se no 
interior dos parênteses o crítico pudesse se direcionar mais “abertamente” a seu público, 
por isso, o uso do imperativo10. Vamos analisar agora um outro exemplo: 

 
(2) Entre sua filmografia [do diretor], elejo (L. sim.) quatro títulos capitais: ‘‘As 

Corças’’ (67), ‘‘O Açougueiro’’ (69), ‘‘Madame Bovary’’ (91) e ‘‘Mulheres 
Diabólicas’’ (95). Em comum, um método narrativo que não se apóia (L. neutra) 
na trama - geralmente freqüentada por crimes -, mas a utiliza (L. neutra) como 
pretexto; menos ênfase no suspense e total entrega ao desenho dos personagens, à 
sua psicologia, à sua vida interior e ao retrato do entorno familiar e social. ‘‘A 
Dama de Honra’’ não é exceção. (3-CA). 

 
No fragmento (2), da mesma forma que no anterior, temos uma dupla ancoragem 

temporal: em elejo, o eixo de referência é o ato de produção, constituindo uma 
localização de simultaneidade em relação ao mesmo, marcada pelo tempo verbal 
presente; em apóia e utiliza, o eixo é o estabelecido pelo tipo de discurso, no caso, uma 
atemporalidade marcada pelo presente genérico, constituindo, assim, um tipo de 
localização temporal neutra. A diferença é que, no exemplo em questão, a localização 
de simultaneidade é estabelecida pela implicação da instância enunciativa, isto é, 
sabemos que quem elege, dentre a filmografia do diretor de “A Dama de Honra”, quatro 
filmes como principais é o expositor encarnado na pessoa do crítico Lourenço Jorge. 
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“Eu só utilizo um eu ao dirigir-se a alguém, que na minha alocução será um tu” 
(BENVENISTE, 1992, p. 51), e também só afirmo que elejo “hoje”, talvez não “ontem” 
e não “amanhã”. Ou seja, ao implicar o sujeito do discurso, conseqüentemente, implica-
se o outro (o tu) e também o eixo de referência temporal – o ato de produção.  

Importante destacar, na passagem (2), o efeito de subjetividade que a escolha 
pela forma verbal em primeira pessoa do singular imprime ao discurso11. Conseguimos 
distinguir ainda melhor a natureza dessa subjetividade ao analisarmos o efeito de 
sentido de objetividade que a mudança por uma terceira pessoa produziria: “os críticos 
atuais elegem...” ou “o público argentino elege...” ou ainda “os quatro melhores filmes 
do diretor são”. Ou seja, elejo é uma forma verbal de valor particular, por situar naquele 
que se enuncia como eu, a responsabilidade e as possíveis conseqüências pelo ato 
enunciativo de eleger. “É uma conseqüência do fato da instância de discurso que contém 
o verbo instituir o ato ao mesmo tempo em que funda o sujeito” (BENVENISTE, 1992, 
p. 56).  Se pensarmos nas representações da situação que levaram o agente produtor a 
optar pela explicitação da sua subjetividade (ainda mais se considerarmos que o 
exemplar 3-CA foi o único em que se verificou o uso da primeira pessoa do singular), 
podemos supor que, pelo fato de a crítica em pauta referir-se ao circuito alternativo, o 
crítico se sentiu mais “a vontade”, “de igual para igual” com seu público alvo – pessoas, 
supostamente, mais envolvidas com esse contexto “Arte e Ensaio” e que, 
provavelmente, já estão familiarizadas com o trabalho desenvolvido por sua pessoa 
junto à Casa de Cultura/UEL. 

Nos fragmentos (3), (4) e (5) a ênfase é no funcionamento dos mecanismos de 
coesão na mobilização do conteúdo temático referente à história ficcional do filme. 
Como podemos perceber, não há uma delimitação clara que separe o discurso 
expositivo (filme tomado como produto comercial, de fruição – plano conjunto ao 
mundo ordinário da ação de linguagem) e o discurso narrativo (abordagem do enredo 
ficcional da trama/roteiro – plano disjunto ao mundo ordinário da ação de linguagem). 
Comecemos pela crítica 1-CA referente ao filme “Free Zone”: 

 
(3) Três mulheres muito diferentes entre si protagonizam (L. neutra)''Free Zone''. A 

mais jovem é (L. iso.) norte-americana. Outra, de caráter mais forte, é (L. iso.) 
israelense. A terceira, sensível e misteriosa, é (L. iso.) palestina. As três unem (L. 
iso.) seus destinos naquela citada zona de comércio. Ao longo da narrativa, o 
espectador vai conhecendo as reais motivações de cada uma dela.  
Rebecca (Natalie Portman, atriz de origem israelense), filha de pai judeu e mãe não 
judia, acaba de romper com o noivo Julio (Aki Avni), israelense de origem 
espanhola. Discute (L. iso.) com ele, sai correndo e entra (L. iso.) num táxi, 
conduzido pela autoritária, resoluta e sincera Hanna (Hanna Laszlo, melhor atriz 
ano passado em Cannes). Tornam-se amigas. E decidem (L. iso.) fazer uma viagem 
até a fronteira.. (1-CA). 

 
 No trecho (3) podemos observar como não é fácil a delimitação entre o discurso 
da ordem do expor e o discurso referente à atividade narrativa ficcional, já que ambos 
têm o tempo verbal presente como marco temporal e estão, muitas vezes, “costurados” 
um ao outro. A primeira frase mobiliza o lexema verbal protagonizam, que por sua 
natureza semântica ambígua, nos permite uma dupla interpretação: ou protagonizam se 
refere às personagens da ficção ou às próprias atrizes que as representam. É o desenrolar 
do discurso que nos permite compreender que as mulheres que protagonizam “Free 
Zone” fazem parte, na verdade, da ficção fílmica. Entretanto, esse protagonizar não tem 
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como referência o eixo temporal do discurso do narrar, ele ainda faz parte da 
discursividade expositiva, pois personagens “são”, “estão”, “agem” dentro de uma 
narrativa, eles não protagonizam um filme. Dessa forma, essa primeira frase, mesmo 
introduzindo um conteúdo da narração ficcional, ainda faz parte do discurso dominante 
do expor, e o processo verbal que mobiliza (protagonizam) marca, assim, um tipo de 
localização temporal neutra.  

Observamos que os três processos seguintes são expressos pelo verbo de estado 
é (verbo ser), e fazem parte do desenvolvimento de fases da aspectualização  de uma 
seqüência descritiva introduzida pelo tema-título12 “Três mulheres muito diferentes 
entre si”, que se encontra na primeira frase analisada – mulheres estas consideradas por 
nós como personagens e não atrizes. Sendo assim, podemos incluir essas descrições 
como parte de um discurso narrativo que começa a se desenvolver, e que tem o presente 
como tempo básico. Na narração, o eixo de referência temporal pode ser definido como 
a duração formal do processo narrativo que se desenvolve a partir de uma origem 
absoluta, responsável por estabelecer uma relação de indiferença à duração do ato de 
produção (cf. BRONCKART, 2003, p. 285). Os processos representados no fragmento 
(3) por meio das três recorrências da forma verbal é estão, dessa forma, ancorados no 
eixo temporal narrativo, registrando, assim, um tipo de localização temporal isocrônica 
em relação a este eixo. Segundo Bronckart (2003, p. 296), quando as narrações têm o 
presente histórico como tempo básico este “marca uma nítida ênfase da localização 
isocrônica dos processos em relação ao eixo de referência temporal, [...] o curso do 
processo narrativo coincide estritamente com a progressão da diegese, o que interdita, 
praticamente, qualquer estabelecimento de contraste global”. Dessa forma, não há uma 
oposição primeiro/segundo plano, marcada, normalmente, nas atividades narrativas que 
têm como tempo-base o pretérito, pela oposição pretérito perfeito/imperfeito. Ou seja, 
no nosso caso, temos um único plano narrativo, mesmo para as descrições normalmente 
postas como “pano de fundo” no discurso da ordem do narrar. 
 Na frase seguinte: “As três unem seus destinos naquela citada zona de 
comércio”, a isocronia representada pelo tempo presente, colabora para a mescla entre 
discurso da ordem do expor e do narrar, já que a ação em curso é representativa da 
atividade narrativa, mas o adjunto adverbial de lugar “naquela citada zona de 
comércio” remete a um segmento expositivo citado no início do texto. Este é um caso 
típico da imbricação entre os dois mundos discursivos, o que gera, com certeza, uma  
grande complexidade textual. Além da narração do enredo ter o presente como âncora 
temporal, ela também é bem atípica no sentido de que não apresenta uma origem 
espaço-temporal explícita da qual os fatos se sucederiam, como também, quase sempre, 
não mobiliza conectores temporais para o estabelecimento dessa sucessão. Dessa forma, 
é justamente o discurso teórico-interativo (dominante) que “auxilia” a interpretação da 
atividade narrativa, como podemos perceber na próxima frase do nosso exemplo: “Ao 
longo da narrativa, o espectador vai conhecendo as reais motivações de cada uma 
delas”; na qual o expositor, instância exterior ao mundo da narração, mobiliza 
conteúdos deste mundo narrativo, mas sem assumir o papel de narrador (o que há, na 
realidade, é um tipo de “exposição da narração”). 
 O tempo de base nos segmentos narrativos do segundo parágrafo do trecho (3) 
continua sendo o presente histórico –  marcado por uma localização temporal 
isocrônica em relação ao eixo de referência da narração em curso. Nessa passagem é 
possível visualizar a manobra textual/discursiva para que o processo narrativo tenha 
êxito. O primeiro processo mobilizado é expresso pela perífrase verbal acaba de romper 
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que, ao lado do aspecto de “acabado”, expressa também uma noção temporal de passado 
recente (cf. TRAVAGLIA, 1981, p. 238), ou seja, mesmo o tempo verbal do auxiliar 
estando no presente, é o efeito de sentido de um passado recente que estipula um marco 
temporal a partir do qual conseguimos nos situar em relação aos outros acontecimentos 
que são narrados (sempre posteriores). O primeiro encadeamento desses acontecimentos 
(discute... sai correndo e entra) consegue um efeito de sucessão temporal muito nítido, 
sem contudo abandonar o tempo presente e sem buscar auxílio de marcadores 
temporais. Isto se deve pelo valor que cada processo assume na narrativa. Discute tem 
um valor aspectual de acabamento (não-durativo), por isso, sabemos que o próximo 
evento não se encontra em simultaneidade a ele. Em sai correndo temos um gerúndio 
sendo usado ao lado de um verbo de acabamento como se fosse um adjunto adverbial de 
modo “para indicar uma ação simultânea” (Ryan,1996, p. 24), porém, a aproximação a 
um gerúndio (processo verbal em ação) anula o valor de acabamento de saio e o efeito 
passa a ser de uma ação durativa, de um “prolongamento” do ato de sair/correr, que só é 
quebrado com a adição de um verbo de acabamento: e entra. Já, a sucessão dos demais 
acontecimentos é marcada textualmente pela acomodação de cada processo em uma 
única frase sintática.  
 O fragmento (4) refere-se à crítica ao filme “Superman – O Retorno”, e é 
também um exemplo de encaixamento de uma passagem do narrar que tem o presente 
histórico como tempo-base. Entretanto, nesse caso, não há somente a marcação de uma 
localização temporal  isocrônica, como podemos observar:   
 

(4) ''Por que o mundo não precisa do Super-Homem''. Este é (L. iso.) o título do artigo 
do Planeta Diário que valeu (L. retro.) à destemida Lois Lane o prêmio Pulitzer, 
recebido no período em que o super-herói esteve (L. retro.) ausente. E em que pese 
alguma façanha déjà vu como a de impedir que um grande jato se choque contra 
um campo de beisebol, rara cena de ação que justifica a mitologia e o investimento 
de tanto dinheiro, os habitantes de Metrópolis também não parecem (L. iso.) muito 
excitados com a volta do Super-Homem depois que o personagem passou (L. 
retro.) os últimos anos em Krypton, seu planeta original, descobrindo que o lugar é 
(L. iso.) um cemitério e que ele talvez seja o único sobrevivente. Como sempre, 
quem está (L. iso.) mais aceso é (L. iso.) o arquiinimigo Lex Luther, que pretende 
cobrar (L. iso.) algumas contas pendentes. (1-CN). 

 
A citação do título de artigo de jornal colocada no início do processo narrativo 

funciona, nesse caso, como um marco que estabelece uma origem espaço-temporal 
dentro da narração, ou seja, é ela que representa (formalmente) o tempo-base presente 
(presente histórico, como vimos), e, sendo assim, os demais acontecimentos são 
colocados em relação a este marco. Dessa forma, temos processos marcados por 
localizações isocrônicas e processos marcados por localizações retroativas (anterior 
ao marco temporal estabelecido pela atividade narrativa). Como no caso anterior, 
também há aqui alternâncias entre o discurso expositivo e o narrativo: a passagem 
marcada pelos processos pese, choque e justifica mostra bem um comentário 
correspondente ao mundo do expor, mas que mobiliza conteúdos da trama ficcional, a 
saber, os atos heróicos do Super-Homem, que servem como suporte ao processo 
narrativo, dando uma certa coerência a seu desenrolar. Como fica claro nessa passagem, 
a narração do conteúdo ficcional da trama fílmica não é um ato “neutro”, desprovido de 
impessoalidade. Vejamos agora um outro exemplo: 
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(5) Mas o grande momento do filme corre por conta da reaparição de Mia Farrow 
como a insólita baby-sitter de Damien. Surpreendentemente jovem e bonita - botox 
na medida certa -, Mia Farrow se apresenta (L. iso.) ao casal com o currículo e 
revela (L. iso.): ''Há  (L. sim.) quase 40 anos venho criando (L. sim.) meninos'', 
ela diz (L. iso.) com sorriso angelical. (4-CN). 

 
O trecho grifado no exemplo (5) ilustra um encaixamento de uma passagem da 

ordem do narrar no discurso expositivo dominante, e o segmento entre aspas (marcação 
do texto original), um encaixamento de um discurso interativo nessa narração (aqui, o 
mundo criado é o do discurso interativo relatado, cf. Bronckart, 2003, p. 159). Vejamos 
como se processa a coesão verbal nesse caso. O discurso narrativo, como nos exemplos 
anteriores, tem como tempo-base o presente histórico, sendo os processos apresentados 
a partir de localizações isocrônicas (se apresenta, revela, diz). Entretanto, ao criar um 
outro mundo discursivo, a saber, o do discurso interativo relatado, o eixo de referência 
passa a ser marcado em relação a esse novo parâmetro. Assim, o tempo verbal presente 
do segmento interativo em pauta não se encontra em isocronia em relação ao eixo do 
discurso narrativo, mas, sim, está em localização de simultaneidade em relação ao 
mundo ficcional do personagem que é colocado em cena por meio do discurso direto. 
Ou seja, esse presente não é o mesmo do discurso narrativo que o introduziu, nem tão 
pouco o do discurso expositivo dominante. É justamente essa diferenciação que o leitor 
atento nunca pode perder de vista, pois sem ela, a coerência temática do texto fica 
totalmente comprometida.  Interessante também, nessa passagem, é a intersecção entre a 
figura de Mia Farrow como atriz (elemento da exposição dos fatos) e como personagem 
fictício da narração: “Mia Farrow se apresenta ao casal com o currículo e revela”; na 
verdade, não é Mia Farrow quem se apresenta, mas sim a personagem, a baby-sitter da 
trama.  

Por último, vamos analisar uma passagem de um relato interativo, encaixado no 
início do discurso expositivo dominante como forma de contextualização de parte do 
conteúdo temático de “A Dama de Honra” e como âncora argumentativa: 

 
(6) Em conversa com o crítico francês Michel Rebichon, da revista Studio, à saída da 

sessão para a imprensa de ‘‘A Dama de Honra’’, no Festival de Veneza de 2004, 
ouvi (L. iso.) dele que o diretor Claude Chabrol faz sempre o mesmo filme. 
Perguntei (L. iso.) se a observação era (L. iso.) uma crítica, espécie de acerto de 
contas doméstico. Ele então argumentou (L. iso.) que o propósito de Chabrol era 
(L. iso.) cada vez mais depurar o olhar para alcançar a máxima precisão no traço, 
a maior concisão na construção de suas histórias e a mais maliciosa e fina sutileza 
para obter incômoda e provocadora ambigüidade. Nada mais pertinente. O filme, 
um fascinante convite à reflexão acerca do mal que se esconde sob a aparência 
mais corriqueira e cotidiana, estréia hoje na cidade (veja a programação de 
cinema na página 2). (3-CA). 

 
No relato interativo, como na narração, o eixo de referência temporal é 

constituído pela duração formal do processo narrativo que se desenvolve a partir de 
uma origem espaço-temporal, e não pelo eixo da duração associada ao ato de produção. 
A diferença é que no relato essa origem é dêitica, ou seja, ela pode ser “calculada” em 
relação ao ato de produção. O marco estabelecido em (6) exemplifica bem esse fato: no 
Festival de Veneza de 2004 colocado em relação ao ato de produção, que no nosso caso 
pode ser estipulado pela data da crítica – junho de 2006, estabelece um vácuo temporal 
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de aproximadamente dois anos (claro que, para o leitor que saiba o mês do Festival, essa 
“conta” se torna mais exata).  

Diferentemente do presente histórico utilizado para narrar o enredo fílmico, 
nessa passagem de relato interativo, como podemos observar, o tempo-base é o 
passado. E é ele que marca a isocrônia em relação ao marco temporal inicial da 
narrativa. Tanto o pretérito perfeito como o imperfeito do indicativo marcam, nesse tipo 
de discurso, essa localização temporal isocrônica. Eles só se opõem quanto à função de 
contraste global: os processos expressos pelo pretérito perfeito são colocados em um 
primeiro plano, enquanto os expressos pelo imperfeito, num segundo plano do discurso. 
É a oposição observada entre perguntei/era e argumentou/era. Nota-se que o primeiro 
plano refere-se aos verbos introdutórios do “discurso indireto” e o segundo plano, aos 
verbos “reportados”.  

Essa distinção só não existe no par ouvi/faz, já que, ao invés do imperfeito 
utiliza-se o presente simples. Agora, como explicar o uso do presente em um relato que 
tem como marco temporal o passado, ou seja, para esse tipo de discurso, o presente não 
existe, ou não deveria existir. Na verdade, o efeito de sentido que se obtém em “ouvi  
dele que o diretor Claude Chabrol faz sempre o mesmo filme” é de uma transposição 
para o discurso interativo da ação de linguagem, uma quebra de barreiras entre os 
mundos discursivos estabelecido durante a textualidade. O propósito de  mobilizar este 
faz talvez seja a intenção do crítico de estender essa ação até a atualidade do ato de 
produção, ou seja, o diretor não só fazia o mesmo filme (até a data de 2004), mas ele 
ainda faz (até a data da crítica). Talvez essa estratégia argumentativa tenha sido usada 
para mostrar uma concordância de opinião em relação ao crítico francês, já que, o 
presente é o tempo mobilizado para a exposição, comentário, avaliação crítica do filme. 

Interessante que o que marca, no exemplo (6), a passagem do mundo do narrar 
para o mundo do expor, é um “discurso indireto livre” expresso por um sintagma 
nominal: “Nada mais pertinente”. Se esta fala for atribuída ao expositor, ela pode 
representar uma opinião em relação à pertinência da argumentação do crítico francês ou 
à pertinência da postura do diretor  Chabrol. Caso ela seja tomada como sendo do crítico 
francês, ou seja,  um personagem posto em cena no relato interativo (o que 
representaria a instauração de um mundo interativo relatado), ela representa uma 
espécie de elogio, de concordância com  ao diretor, e, nesse caso, o fato de ele ter dito 
que Chabrol faz sempre o mesmo filme, não pode ser considerado, de forma alguma, 
uma crítica negativa. Vemos que, em grande parte, o que causa essa ambigüidade é a 
ausência de um processo verbal que instaure o sujeito do discurso. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao final do presente estudo, após analisarmos o funcionamento da coesão verbal 
nas críticas cinematográficas que constituem nosso corpus de pesquisa, pudemos 
perceber com mais nitidez como, realmente, a coerência temática depende de uma clara 
interpretação de seus mecanismos de controle. No caso específico de nossas críticas, 
parece-nos evidente o grau de complexidade textual que as envolve, principalmente, no 
que se refere ao diálogo entre o mundo expositivo e o narrativo na elaboração da 
textualidade. 
 O leitor precisa ficar atento para distinguir as várias representações da 
temporalidade, sobretudo, os vários valores que o tempo verbal presente toma em cada 
funcionamento discursivo: presente genérico, no discurso expositivo com eixo de 
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referência atemporal; presente com valor dêitico, próprio dos discursos interativos; 
presente marcado pela simultaneidade entre o processo e o mundo do discurso 
interativo relatado criado pelo narrador; e, finalmente, o presente histórico, mobilizado 
nas várias passagens de narração do enredo ficcional do filme.  
   O relevante do trabalho em pauta é o fato de se conseguir analisar não só o 
funcionamento dos elementos que caracterizam a coesão verbal, mas sua influência na 
elaboração da textualidade e na determinação da coerência temática (mesmo que 
parcialmente, já que, outros mecanismos também se encarregam dessa função). O 
importante é que comecemos a pensar na questão verbal da nossa língua, não só a partir 
dos paradigmas que as gramáticas tradicionais trazem, mas também a partir de um ponto 
de vista mais abrangente e que possa esclarecer um pouco mais (já que a questão é bem 
complexa) sua funcionalidade na língua, esta tida como instrumento maior da interação 
interpessoal – que nada mais é que a abordagem a partir de gêneros textuais. 
 
 
Notas 
                                                   
1 O trabalho em questão faz parte das pesquisas desenvolvidas pela autora no curso de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL), para obtenção do título de mestre. 
2 Filmes exibidos no Cine Com-Tour (projeto da Casa da Cultura/UEL). 
3 Segundo Bronckart (2003), a coesão verbal, a coesão nominal e a conexão são os mecanismos 
responsáveis pela manutenção da coerência temática de um texto. 
4 Este trabalho enfoca apenas a questão da temporalidade. 
5 Os tipos de discurso são estudados no capítulo 5 de Atividade de linguagem, textos e discursos 
(BRONCKART, 2003), são eles: discurso teórico, discurso interativo, relato interativo e narração. 
6 “Processo designa o significado correspondente ao significante que constitui o lexema verbal” 
(BRONCKART, 2003, p. 278). 
7 Todos os grifos (negrito e sublinhado) dos exemplos mobilizados para o trabalho em tela foram 
marcações feitas por nós como forma de destaque. As siglas que aparecem junto aos verbos são descritas 
no nosso quadro “1”.   
8 “o narrador e o expositor são as instâncias teóricas às quais o agente produtor atribui a ‘responsabilidade 
do dizer’ e sob a égide dos quais se desenvolvem, respectivamente, o processo narrativo e o expositivo” 
(BRONCKART, 2003, p. 281). 
9 Embora o ISD somente aborde a temporalidade expressa pelos processos verbais, entendemos ser 
necessária, em alguns momentos, uma interpretação temporal de outros elementos lingüísticos, como é o 
caso, dos adjuntos adverbiais. 
10  Importante destacar que essa estratégia é recorrente em quase todos os exemplares do nosso corpus. 
11 A crítica em questão (3-CA) é a única na qual foi verificado o uso da primeira pessoa do singular. 
12 Sobre seqüencialidade conferir Bronckart (2003, p 218-248). 
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