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ABSTRA CT: Th e "word cult" emerges from two common sens es: language is 
composed by words; the word is sufficient for semantic expression. In vestigating the 
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the necessary access to  non-linguistic  bases  of knowledge for  constructing m eaning.  
 
KEYWORDS: verbs; present t ense; cognition; constructions  

 
 
Dentro do universo dos estudos tradicionais sobre a língua portugues a, a classe 

dos verbos tem sido normal mente ap resentada mediant e duas frentes d e descrição: u ma 
frente mo rfológica, em qu e se descortinam as facetas dos pro cessos léxico -sintáticos 
relacion ados às formas verb ais (flexão, deriv ação ), s endo est e também o lugar ond e se 
determinam as conjugações dos verbos co m b ase na norma pad rão; uma frente sintática, 
composta invariavelmente do que se denomina a “sintaxe dos tempos verb ais” – u ma 
enu meração dos contextos em que cada v erbo  pode ser empregado .  

Escolhendo o presente do Indicativo como foco d e análise, nosso texto 
debruça-se, justamente, sobre essa últi ma frent e de trabalho, d adas as condições 
incô modas  e insatisfatórias das des criçõ es vigentes sobre os usos  dos verbos  em nossa 
língua, quando bus cam apenas  enu merar seus contextos de o corrência, sem reconhecer 
as condições que permitem, muitas vezes, variados e diferentes usos para um mes mo 
tempo verbal. No trato especí fico das condi ções de signi ficação dos enunciados em que 
ocorre a forma v erb al do presente em po rtuguês, os dados o ferecidos por essas 
descriçõ es revel am dois fatos i mportant es a este texto, os quais são apresentados a 
seguir. 

E m primei ro lugar, a idéia comu m p ara o presente é a de que ele veicul a u ma 
simultan eidad e cronológica entre evento e discurso; no entanto, muitos gramáticos não 
se fu rtam a exemplifi car suas explicaçõ es co m enunci ados que nada têm a v er co m essa 
definição , aceitando naturalmente que o verbo no present e pod e ap res entar-s e em 
inú meros  contextos  di ferenciados da suposta simultaneidad e evento-discu rso. 

E m s egundo lugar, essas  mes mas descrições, ao afirmar que a forma do 
presente pode ter esse e aquele significado, concentrando assi m o peso das significações 
apres entadas apen as sobre a forma verb al, p arecem supo r que, dent ro dos di ferentes 
enunciados em qu e pode ap arecer, a forma v erbal em si poderá, de forma autôno ma, dar 
conta de acu mular variad as significações relacionadas ao tempo co mo di mensão de 
exp eriên cias, já que normal mente não se considera a participação d e outros  elementos 
lingüísticos concorrendo para a exp ressão desses signi ficados. E m relação, por exemplo, 
à forma do p resente do Indicativo, um tempo verb al notoriamente capaz de compor 
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enunciados qu e muitas vezes nada têm a ver esp eci ficamente com o t empo  presente, a 
atitude de isolamento da fo rma verb al se torna bastante inconveniente, porque assi m não 
se pode, co m o instrumental de que dispõe a maioria das des criçõ es, resolver o 
problema de como o verbo sozinho pode levar a compreensões diferentes entre si. 
Poder-se-i a, pelo menos, verifi car o que existe na constituição do verbo para permitir tal 
polissemia, mas n ão temos constatado interesse nu ma investigação de tal natureza. 
Além disso, não s e pode dei xar de lembrar aqui que a atitude dos gramáticos em 
descrever uma condição de expressão lingüística distinta da realidad e d a constru ção 
semântica na comunicação on-line é normal mente aceita sem discuss ão por quem estuda 
os usos dos tempos verbais, nu ma clara co mprovação do que se afirma no campo da 
Filosofi a da Mente: de qu e mente e consciênci a - no nosso caso , o que em verd ade 
fazemos com a linguagem e o que pensamos que est amos fazendo - s ão duas coisas 
bastante di ferentes (cf. Tei xeira, 2000). 

A postura de isolamento de uma determinada palavra nas análises tradicionais 
sobre o Português, cercada dos fatores aci ma enumerados, eviden cia para nós o que 
estamos deno minando "culto à palavra", um hábito presente também em outros tipos de 
análise e que se apresenta co mo comprov ação para uma série de fatores de ord em 
teórico-epistemológica, a saber: 
1) A tradição composicional da inv estigação das línguas, geradora da visão d e u m todo 
lingüístico, seja ele a p alavra, a senten ça etc., co mo soma das  partes fo rmantes , tendo 
como co rolário o movi mento unicamente analítico da identi ficação das unidades léxico-
gramaticais, que passa ao largo da natureza an alítico-sintética da cognição humana 
(partes-todo/todo-partes). 
2) A signi ficação lingüística tratada referencialment e, e a conseqüente des consideração 
dos processos cognitivo-pragmáticos envolvidos na recuperação e produ ção de sentidos 
na co municação. Essa forma de tratamento dos elementos da linguagem não busca 
reconhecer que o próprio contexto também signifi ca e é to mado pelos interactantes 
como pad rão de entendi mento (ou desentendi mento) mútuo (Salomão, 1999), não 
obstante a existência de muitas orientações de estudo da linguagem com a relev ância de 
processos e estratégias de acesso direto à di mensão espácio -temporal , co mo a dêi xis. 
Aliada a essa heurística, tem-se a visão do chamado "conheci mento de mundo " co mo 
u m universo amorfo, sem partes discretas, mes mo diant e da possibilidade de 
identificação da sua n atureza sistemática e altamente estruturad a, que s e favorece nu m 
aporte só cio-cognitivo d a linguagem. 
3) O recurso aos alicerces da especul ação clássica sobre a linguagem, que tinha na 
palavra o seu centro g ravitacional. Ess a tradição continuou resistindo e co mpondo o 
senso co mum sobre a linguagem mesmo co m os adv entos estruturalista e gerativista, 
que apostaram cada qual em di ferentes níveis de análise – o morfema e a frase, 
respectivamente. O culto à palavra, d a fo rma como o concebemos neste texto, tem 
sobrevivido ao  longo dos séculos de estudo tradicional d a linguag em, d esde o Crátilo, 
em que se supunha a língua feita de no mes para as coisas do mundo, e co m efeito as 
especulações repousavam sobre se esses nomes tinham caráter arbitrário ou motivado , e, 
se motivado, por qu em (ou  o qu ê). 
4) O desenvolvi mento das "folk theori es" sobre a linguagem, d e forma tal que os 
falantes em geral supõem, ao co municar-se, estar diante de um conjunto de palavras que 
simpl es mente agregam para co mpor enun ciados, cujo significado final é a so ma do que 
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escolheram di zer. Um outro sintoma do culto à palavra presente no senso co mu m sobre 
a linguagem é a concepção de que o significado  (no caso visto co mo repres entação de 
algu m objeto, concreto ou abstrato, real ou i maginário, do mundo) d e cad a palav ra é 
algo inapelav elmente atrelado a ela, e n ão u ma constru ção qu e conta co m u ma série de 
universos de experiênci as em jogo no ato co municativo. U m exemplo bastant e evidente 
desse atrelamento é o "Sho w do Milhão ", p rograma televisivo de p erguntas e respostas 
que, n ão raro , indaga sobre o signi ficado  de uma dad a p alavra co m qu atro alternativas 
para respostas; em muitas ocasiões, mais de u ma altern ativa pode ser escolhida s em 
problemas; em outras , nenhuma delas parece ser a mais acertad a, porqu e as palavras são 
apres entadas como categori as autônomas, como se a língua fosse co mposta de u m 
arranjo de palavras  que carregam significados às  costas . 

Este estado d e coisas s e revela e se consolida, no Brasil, nos âmbitos 
fund amental e médio de ensino de Português , em qu e se constata u ma programação de 
estudo gramati cal alicerçad a n a an álise morfológica de moldes  greco-ro manos e nu ma 
análise sintática que na verdade também é u ma análise de palav ras, já que bus ca, em 
última instância, o est atuto de cada p alavra dentro d a sent ença. Nesse âmbito, encai xa-
se o estudo dos usos dos tempos verbais nas gramáti cas normativas do Português co mo 
u ma descrição  ato mizada dos verbos , alijados dos contextos lingüísticos de qu e fazem 
parte. 

Tomemos, p ara exemplificar nossas constatações, a investigação dos usos do 
presente do Indi cativo em Cunha & Cintra (1985), que propõem uma “ sintaxe” das 
formas v erbais do  português, em que o  verbo  é definido como “uma palavra de forma 
variável que expri me o que se passa, isto é, u m aconteci mento rep resentado no tempo” 
(p.367), e tempo verbal, po r sua vez, “é a variação que indica o mo mento em qu e se dá 
o fato  expresso pelo verbo. 

Os usos do presente do Indi cativo, segundo CUN HA & CINTRA, são os que 
se seguem ab ai xo (os  exemplos  são dos  autores): 
 
a) Na enunci ação de fatos atuais, ou seja, que ocorrem no momento em que se fala: "Cai 
chuva. É noite. U ma p equen a b risa substitui o calor." (F. Pessoa) 
b) No tratamento de “ ações e estados permanentes ou assim considerados, co mo seja 
u ma verdade cientí fica, um dog ma, u m artigo de lei”: "A Terra gira em torno do próprio 
eixo ." 
c) E m ev entos habituais ou freqüentativos, que repres entam uma “ ação habitual ou 
faculdad e do sujeito, aind a que não estejam sendo exercidas no momento em que se 
fala”: "Sou tí mido: quando me vejo diante d e senhoras, emburro , digo besteiras." (G. 
Ramos) 
d) Co m valor histórico ou narrativo, que con fere “ vivacidade a fatos ocorridos no 
passado”: "A Avenid a é o mar de foliões. Serpentinas cortam o ar carreg ado de ét er, 
rolam d as sacadas , pendem d as árvores e dos fios , unem com os seus matizes os 
auto móveis do corso. “ Sai da frente! Sai da frent e!” – o grupo dos cartolas empu rra para 
passar, co m a corneta que arreb enta os ouvidos. O chão é u m espesso tapete de confetes. 
Há u ma loucura d e pandeiros, d e cantos e chocalhos..." 
e) Na expressão de fatos em u m futuro próxi mo; uma ev entual ambigüidade 
presente/ futu ro causad a pelo verbo  no p resente é geralmente des feita por u m advérbio 
de tempo: "Outro dia eu volto, talvez depois de amanhã, ou na pri mavera." (Agustina 
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Bessa Luís) Ess a utilização traz também v alores afetivos, segundo  os autores , ao 
denotar a cert eza, por p arte do falante, da oco rrên cia do fato expresso, sobretudo co m a 
presença d e enunciados  condicionais: "Se ele p artir amanh ã, sigo  com ele." "Mais  u m 
passo e és um homem morto ." 
f) E m pedidos polidos, os quais, em princípio , deveri am ser feitos no Imperativo: "Vo cê 
me resolv e isso amanhã" (= Resolv a-me isso amanhã./ Você me resolverá isso amanhã). 
 
 Após a exposição da análise d e Cunha & Cintra, podemos  perceber que os 
autores se li mitaram à enu meração dos contextos sintáticos em qu e ap arece o v erbo no 
presente pura e exclusivamente co mo forma, isto é, co mo elemento da língua que 
apres enta desinên cias modo -temporal e número-p essoal especí ficas , ao lado de algu mas 
suposições. Além do formalismo típico, é evidente a visão rei ficada e atomizada qu e os 
autores assu mem diante dos fatos g ramaticais que apresentam, e, embora, temos de 
convir, a realidade suposta, instituída, também possa constituir do mínios cognitivos, o 
mundo temporal descrito por eles at ém-se a u ma realidad e sobre a qual não interferem 
os falant es, o  que restringe a su a propost a de des crição dos  fatos  envolvidos na 
produção e interpretação dos tempos verb ais em português . Outra obs ervação qu e pode 
ser feita é a contradição  entre a análise exposta acima e a con cep ção d e verbo e tempo 
verbal colocada p elos autores , já que os usos do pres ente apontados em s eu trabalho 
muitas vezes se desligam da tarefa de narrar empiricamente o que se passa; em 
momento algu m, entretanto, este desligamento é comentado. U ma última questão, agora 
diretamente relacionad a à proposta deste texto, diz resp eito ao que podemos inferir  
sobre o tratamento da forma v erb al relativamente aos outros elementos lingüísticos 
presentes nos enunciados: é de se notar, na li mitação do estudo de CUNHA & CINTRA 
ao verbo, a pressuposição de que a forma verbal é plenamente responsável pela 
construção deste ou daquele significado vinculado ao seu uso; ora, dado que um mes mo 
verbo pode s er us ado para di ferent es interpretações, não se resolve p ara nós, apenas 
com a leitura dos autores , de que fo rma o falante pode dar cont a de tantos e variados 
sentidos apenas co m o acesso ao verbo no presente, cujo emprego perman ece sem 
explicação. Esta últi ma constatação emerg e como conseqüên cia direta das duas 
observações feitas aci ma, e nos leva à conclusão de que subjaz, no estudo d e CUNHA 
& CINTRA sobre os usos do p resente, o  culto à palav ra expresso na pressuposição de 
sufici ência dos itens lexi cais, que emerge alh eia à interdependên cia existente entre os 
elementos que co mpõ em o material lingüístico veiculado bem co mo à necessidade de 
acesso às bases  de conheci mento qu e sustentam a sua utilização .  

Diante dos fatos descritos aci ma, podemos assu mi r aqui  que o  culto à palav ra 
vem atrelado ao culto à forma, e ao divórcio entre a linguagem e os seus usuários .  Isso 
i mplica que, ao bus car a natureza das relaçõ es entre a linguag em e os p rocessos 
cognitivo-prag máticos de que ela é representação, deveremos repensar a noção vigente 
de palavra do senso co mu m e a forma como ela é tratad a nos estudos tradicionais da 
língua portuguesa, em função de um nível de análise que simbolize não o que as pessoas 
i maginam qu e fazem com a linguagem, mas si m os p rocessos  que real mente estão em 
jogo na co municação e na construção dos  signifi cados lingüísticos. 

Nesse contexto, o advento da Semântica d as Construções G ramaticais, 
instaurando u m nível ótimo de análise p ara as des crições lingüísticas nu ma abo rdag em 
sócio-cognitiva, vi abiliza-se co m u ma visão do signifi cado relativizado  a fatores 
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sintáticos e sócio-cognitivos, o que pro move a não-obs ervação d e fronteiras rígidas 
entre Sintaxe, Semântica e Prag mática, ao contrário do que se vê em estudos 
tradicionais, bem como u ma av aliação  dos limit es e do entendi mento dos  níveis de 
análise lingüística (mo rfema, p alavra, sintag ma etc.) acerca d e sua validação teórico-
descritiva relativamente às suas  dimensões de enquad ramento cognitivo-prag mático.  

Enquadrando -se os usos do presente do Indicativo como elaboração sócio-
cognitiva, a quest ão que se nos ap resent a é a de como as pessoas, apen as acess ando a 
forma verbal, s ão cap azes de lidar co m t antos significados di ferentes. É claro qu e essas 
variadas exp ressões não podem ser atribuídas ap enas ao verbo; o que defendemos, de 
acordo co m u ma d as premissas bási cas da hipótese só cio-cognitiva para o fenô meno da 
linguagem1, é que o verbo, como toda forma lingüística, é escasso para a veicul ação dos 
significados p retendidos, de modo que outros elementos interferirão na consecução dos 
variados usos do  presente: outras fo rmas lingüísticas, molduras co muni cativas, 
esquemas imagéticos e MCIs. Sem a p retens ão d e esgotar o assunto, qu e foi discutido 
com mais detalhes em Gerh ardt (2002), vejamos co mo isso pode ocorrer, mas ant es é 
preciso fazer uma observação a respeito do signifi cado do verbo no presente, que, 
mes mo diante da presença de outros fatores de construção de signi ficado, mantém u ma 
constante sócio-cognitiva: a condição do que Hanks (1992) d eno minou "si metria 
cognitiva" – o fato de estarem presentes em u m mesmo cenário os sujeitos envolvidos e 
os eventos em causa; e, co mo  instância de di ferentes construçõ es, o verbo  no presente 
poderá p articipar d e enunciados que vei culam a configuração de di ferent es localizações 
no espaço, bem co mo u ma definição qualitativa para a permanência dos participantes da 
comunicação em u m mesmo  espaço considerado.  
 Interferên cia de outras formas lingüísticas: nos usos passados e futuros do 
presente, a presen ça de expressões adverbiais, co mo constatado por Cunha & Cintra, 
geral mente aco mpanh arão o verbo no presente, a fim de lo calizar os falantes e o espaço 
que ocupam relativamente aos eventos descritos na enunciação, e ajud arão a compor 
u ma constru ção gramatical qu e tamb ém contará, evidentement e, com a si metria 
cognitiva pret endida p elo uso do verbo no  presente. 
 Interferên cia d e moldu ras comunicativas, sob retudo nos usos imp erativos do 
presente: tais construçõ es promovem o d eslocamento dos sujeitos para u m mes mo raio 
de percep ção , o qu e mini miza o impacto entre faces  e a assi metri a social qu e ordens e 
comandos normal mente evid enciam. Epistemi camente, os interactantes estarão em 
presença mútua, porque s e suspend em, pelo menos n aquele cenário, as barrei ras que 
provocam assi metria entre os interactantes , o que alivia as pressões sobre as faces e 
aumenta a possibilidade de os eventos ocorrerem. Co m essas construções , os falantes 
podem p roteger suas faces em molduras comunicativas delicad as e potencial mente 
ameaçadoras, como ordens , co mandos etc., tendo-se assim aumentada a possibilidade de 
execu ção  das  tarefas propostas. 
 Interferên cia de esquemas i magéticos e MCIs: neste caso , trata-se das bases de 
conheci mento que fund amentam o uso primordial dos verbos co mo expressão da dêi xis: 
o esquema i magético-centro-peri feria fundamenta tempo verb al co mo a con figuração de 
u m cenário em cujos li mites localizam-s e, relativament e, os participant es da enunciação 
                                                                         
1 Para u ma des crição mais detalh ada da hipótese, ver Salo mão (1999), Miranda (2000) e 
Gerhardt (2002 ).  
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e os eventos em causa; o MCI "apont ar", base para a dêixis, orienta para os interactantes 
a forma d esse posicionamento relativo. Este MCI justifica a relação metafórica entre os 
usos temporalizados e atemporais do  pres ente (usos  definicion ais lato sensu): a 
metáfora DEFINIR É APONTA R promove o rel acionamento entre esses di ferentes usos 
e a sua possibilidade de organização em uma mesma categoria, co mo elementos mais 
centrais  e mais peri féricos, resp ectivamente. 

Através da investigação dos aspectos sócio-cognitivos dos usos da forma 
verbal do presente, vinculad a à detecção d as bases estáveis de conheci mento, 
basicamente g estalts sensório-motoras e sócio-culturais , que interag em p ara compor u m 
universo de conceitos em torno dos usos do presente e também de outros tempos verb ais 
em português , reconh ecemos a precaried ade do culto à palavra na insufi ciênci a do verbo 
para a veicul ação dos significados que o senso co mum lhe atribui. Isso nos leva a 
identificar os  seus usos co mo constru ções  gramati cais, o rganizadas radi al mente p ara 
formar u ma categoria em torno d a forma do present e. Portanto, n a verdade, ao 
discutirmos o uso da forma verbal do p resente do Indicativo em portugu ês, estamos 
tratando de u m nív el de análise distinto daquele a priori suposto para os enunciados em 
que se encontra o verbo qu e nos interessa. Esta constatação , e a concep ção d e que, p ara 
a consecu ção do signifi cado, é necessária a interferênci a de bases sócio-cognitivas de 
conheci mento , poderão inaugurar, nos estudos sobre a gramática do português, variadas 
reflexões sobre o  papel  das palavras e sua interação  co m as d emais bas es de 
conheci mento na veiculação e na exp ansão do significado, além de ser u m convite a u m 
repensar sob re o est atuto da semântica lexical co mo u m todo.  
 
RESUMO: O "culto à palavra"  provém de dois sensos comuns: a língua é feita de 
palavras; o vocábulo é suficiente para a expressão semântica . Verificando os usos do 
presente do Indicativo, comprovamos a escassez semântica da palavra e o necessário 
acesso a  outras bases d e conhecimento para  a construção do significado. 
 
PALAVRAS-CHA VE: verbos; presente; cognição; construção gra matical 
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