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0. Introdução 

 
As pesquisas da expressão da emoção na voz costumam o rganizar resultados de 

análises prosódicas con forme tipologias de emo ções baseadas na psicologia e mesmo em 
conceitos co rrent es e d e uso cotidiano. Essas tipologias podem funcionar muito bem no  
que concerne ao estudo da emoção restrito a uma única linguagem, pois as tipologias são 
de cunho  estritament e cultural, ditadas pelo uso. Qu alquer tentativa de aplicação  em 
língua ou cultura divers a i mplica necessariamente u m novo enquadramento, nova 
tipologia, ou seja, zerar os dados em busca da  relação especí fica entre a prosódia e a 
emo ção  naquela d eterminad a cultura/língua.  

O trabalho aqui apresentado faz part e de um projeto maior, cujo intuito é 
abordar a constituição tensiva da emoção a fi m d e obter resultados menos cultural mente 
determinados. A emo ção é to mada como a irrupção somática do estado passional ou da 
própria disposição passional do sujeito, s egundo Grei mas & Fontanille (1993: 154-155). 
O sujeito individual surge por meio da emoção, esse irro mper do estilo ou disposição 
particular no seio  do sujeito social. Sendo assi m, a tens ão bási ca d a emoção é espacio-
temporal, é aspectual, e é ness es termos que pro curo definir a linha tensiva da emoção no  
texto para co mpará-la com desvios do padrão prosódi co esperado no português brasileiro  
em busca do sistema semi-simbólico da express ão da emo ção  na vo z. 

Neste artigo, a análise concerne à temporalidad e do plano do conteúdo. A  
árvore gerativa da temporalidade visou organizar o tempo do conteúdo do texto em 
camadas pro fundas e superfici ais, a fim de permitir ao analista a separação de u m tempo  
discursivo e um tempo subjacente, s endo este últi mo  o tempo respons ável p ela 
tensividade constituitiva da emoção  no texto, não a emoção  na fala mas nu m estado  
anterior, mais abstrato , apreensível no texto v erbal  por meio da an álise d a temporalidade.  

 
1. Conteúdo/expressão e a “ linha” do t empo 

 
Para Hjel mslev (1968: 71-85), a estrutura lingüística funda-se sobre a pres ença 

inerente de dois planos, o cont eúdo e a exp ressão , e de dois ei xos: o processo lingüístico 
– o texto – e o sistema lingüístico – a língua –. Entre planos e ei xos , a distinção  
organizadora de forma e substânci a. 
                                                                         
* Trabalho realizado co m o  apoio d a FAPESP. 
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Zilberberg (1995) org aniza tais estruturas, ou di coto mias , em fun ção do  tempo , 
que não é tempo, mas ant es temporalidade – ritmo, andamento, memóri a, projeção . 
Baseado em Hj el mslev , o auto r estend e a linearidad e à s emiose inteira, para além da 
idéia saussuriana da linearid ade ligada ao signifi cante. Essa semiose calcad a na 
linearidade i mplica em transitividade, em deslocamento e no  modo como ess e tempo  
intrínseco se des enrola: isso é o  tempo, ou temporalidade t al co mo  a estamos tratando .  

A distinção forma/substância tamb ém s erá lida con forme Hjel mslev (1968), 
pois, nas palavras de Zilberb erg (1995: 229), permit e a análise da fo rma segundo um 
ponto de vista “extensional”, que acolhe o conceito de temporalidade, opondo  
ext enso/intenso, ou seja, “la célérité fléch ée porteuse de l’accent intense et la lenteur qui 
assiste, entretient la modulation extense”. 

Não se trata de an alisar so mente o tempo cronológico, que ap arece na superfíci e 
do texto, mas tamb ém a temporalidade profunda feita de aceleraçõ es e desacelerações , de 
parad as e continuações . 

Além disso, o fo co da análise é a p raxis enun ciativa: a relação entre o  
enunciador/locuto r e o enunciatário/ouvinte. U m texto meramente informativo tem, 
geral mente, u ma temporalidade pro funda bast ante linear: trata-s e de desacelerar , de 
graduar, de pro mover a continuidade entre o desconhecido e o conhecido, 
trans formando  o primeiro  no segundo. Normal mente, inicia nu m salto, nu ma parada: o  
enunciatário passa de u m estado d e /parecer saber/ p ara u m estado de /saber não-s aber/. 
Essa passagem é intens a, instantânea. O resto do texto vai construir , lentamente, 
desacelerando, a continuação d a conjun ção co m o saber: a emoção é secundária pois  
trata-se da relação entre sujeitos sociais.  

Já u m texto estético opõe-se à previsibilidade temporal do texto informativo , 
pois tem, segundo nossa hipótes e, justamente na sua temporalidad e o centro d a sedução  
do Enunciatário/ouvinte, cuja míni ma finalidade é fazer co m que ele queira ouvir a 
história: trata-se da rel ação ent re u m sujeito social (o enunciado r/locutor) e u m sujeito  
individual (enunciatário/ouvinte). 

 
2. Hierarquias temporais – discussão em pro cesso 

 
A geração do “ Tempo” foi organizada levando -se em conta a hierarquia do  

percu rso gerativo. Partiu-s e da hipótes e de qu e a temporalidade, tanto co mo con ceito  
quanto co mo elemento de construção do sentido, é elaborada desd e o nível pro fundo até 
o nível superfi cial. No entanto, a p ri meira divisão não é [fund amental-n arrativo-
discursivo], pois a temporalidade lógica do nível narrativo não atuari a na mes ma 
instância que a temporalidade como  conceito ou a tempo ralidade do discurso. Ela surge 
no nível discursivo  já figu rativizad a co mo antes/depois.  

Assi m, teríamos u ma hierarquização de qu adrados semióticos co m u ma única 
tripartição , todo trecho  podendo  ser avaliado (figura 1): 
(i) pelo andamento (acel eração/d esaceleração) e  pelo fluxo (parada/continuação), 
ambos pertencent e a u ma di mensão  subjacente, ou seja, nível fundament al;  
(ii) pela orientação (prospectividade/retrospectividad e) ou pela segm entação  
(grad ação/salto) ou pelo foco (duração/pontualidad e), sendo a p ri meira p erten cente ao  
nível fund amental e portanto sendo considerada u ma ordem pro funda da aspectu alização  
e as outras duas perten centes ao nível discursivo e portanto consideradas como ordem 
rít mica da asp ectualização , e  
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(iii) pela temporalidade cronológica (antes/depois) e pel a tempo ralidade mn ésica  
(passado/ futuro), ambos elementos figu rativos do  nível discursivo .  

Cad a trecho de texto analisado receberi a assim cin co designações t empo rais:  
duas subjacentes , uma aspectu al e duas figurativas . O andamento modula o flu xo , que 
por sua vez determina u ma aspectualização pro funda ou rít mica. Por fi m, são  
aspectualizados os elementos figurativos da temporalidade, cronológico e mn ésico. A  
análise s egue o caminho oposto da hierarqui a gerativa.   

Em virtude do nível do  plano do conteúdo a que pert encem as di ferentes  
categori as aspectuais temporais aqui estudadas (o rientação no nível pro fundo e 
seg mentação e foco, ambos  aspectos rít mi cos, no  nível discursivo), sua ap arição vai ter  
diferent es resultados na tensividade. Estamos trab alhando co m a hipótese de que 
somente u ma dos três aparece em destaque em cada trecho do texto. Os efeitos rít micos  
trabalham a divisibilidade/indivisibilidade da temporalidade no nív el discursivo e 
aparecem co mo reflexo das flutuaçõ es do nível subjacente tensivo. A orientação pertence 
ao mesmo nív el discursivo, mas  por seu caráter contínuo evoca o nível p rofundo.  

Analisando-se a idéia da segment ação  e do fo co con forme su a natureza num 
gradiente de divisibilidade/indivisibilidade, pode-se associ ar ambas as idéias, invert endo-
se o quadrado da gradação/ salto (figura 2 ). 

A Duração é máxima continuidade pois i mplica em in finitos pontos; já a 
Gradação  i mplica em finitos mas múltiplos pontos. A Pontualidad e é máxi ma 
descontinuidade pois exclui o todo; o Salto i mplica na rel ação  de um ponto co m outro . 
Sendo assim, teríamos um gradient e de divisível/indivisível que une as duas espéci es de 
aspectualizaçõ es rítmicas  (figu ra 3). 

A tensividade máxi ma e míni ma estaria nos pontos de menor divisibilidade. Por 
outro lado, a maior divisão di minui  a intensidade em cada ponto, e vice-versa.  

 
3. Vira vira - u m pequeno  exemplo 

 
Como exemplo, apresentamos a an álise de u m poema na qu al serão desprezados  

todos os elementos que n ão foram decisivos para a observação da t empo ralidade, tais  
como os elementos de interdiscursividad e en contrados n a terceira estro fe ou a 
explo ração das isotopias em expressões como vira-lata e vira-casaca. O poema, transcrito  
abai xo a p artir de u ma execução  oral , chama-se Vira Vira1: 

 
a nuvem    (1) 
vira lata 
vira casaca 
 
a nuvem    (2) 
vira volta 
vira e mexe 
 
a nuvem    (3) 
vira saúva 

                                                                         
1 Texto de Francisco  Marques, in Histórias Gudórias de Gurrunfórias de Maracutórias 

Xiringabutórias, disco n.o PC 0009, ed. Palavra Cantad a. 
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Brejaúva 
 
de tanto vira  vira    (4) 
a nuvem 
vira chuva 
 
A análise da temporalidad e no poema aci ma será feita desde o nível mais  

superficial, que co rrespond e à di mensão figurativa da árvore g erativa proposta, at é o  
nível mais pro fundo, a di mens ão subjacente. 

Observa-se, em primeiro lugar, qu e o texto todo está no present e perfeito. O  
efeito de sentido provocado pel a sussessão de eventos co m o uso de verbos no presente é 
a de generalização , univers alização do conteúdo. Fal a-se de um tempo sem d ata, que 
cristaliza o tempo  mn ésico num hoje uni versal abrang ente de todo  o po ema. 

O tempo cronológico nesse texto é marcado pela introdução de u ma figura de 
conseqüência: "de tanto vira vira" introduz a quart a estro fe quebrando a seqü ência de 
asserções das três pri mei ras estrofes, todas iniciad as pelo sujeito: "a nuv em". E m termos  
de tempo cronológico, a quarta estro fe corresponde ao depois, enquanto as três primei ras  
correspondem ao antes. A análise independe da ord em em que ap arecem as figuras no  
texto, mas  nesse texto o  antes vem, comportadament e, antes do depois. 

A di mensão figu rativa, embora esteja co mo a aspectual, situada no nível  
discursivo, é a mais superfici al e, portanto, a i mediatamente apreensível na l eitura do  
texto. Su a observ ação forn ece pistas sobre o que ocorre nas outras di mensões. Co mo  
temos u m t exto cujo  tempo mnésico  é o de um hoje univers al, n ão esperaríamos  
encontrar nele elementos indicando prospectividade ou retrospectividade e, co m efeito, 
eles não compõem a di mensão asp ectual desse texto, que é rít mi ca. A dimensão  rít mica 
será aqui analisad a segundo  o g radient e explicado no  tópico anterio r.  

A pri meira indicação do t empo  rít mico  é a listagem des critiva qu e observ amos  
da primeira à terceira estro fe. N a pri meira estro fe lista-se trans formações de formato, na 
segunda, lista-se modos de tran fo rmação e, na terceira, lista-se trans fo rmações de 
formato cujo grau de an corag em aumenta gradu al mente – g rad ação: palavra chave – . 
Trata-se de qualqu er lata, qualquer cas aca, mas não é qualquer formiga, muito menos  
qualquer lugar (Brej aúva é o nome de u ma floresta no mes mo disco). É u ma gradação  
que vai do genérico ao especí fico. Podemos con cluir que, nas três  pri meiras estrofes, o  
texto exprime uma temporalidad e aspectual de gradação. Na quarta estrofe, a nuvem que 
podia virar tudo, vira a única coisa que efetivamente pode/deve virar: chuva. Assi m, o  
texto al cança a plenitude da chuva ao substituir o todo pelo uno. Ness a estro fe, a 
temporalidade aspectual rít mica é pontualidade. 

Tanto o tempo cronológico quanto o tempo rít mi co indicam u ma mudança no  
fluxo  do texto entre a terceira e a quarta estrofe. O tempo  subjacente, portanto , no que 
concerne ao flu xo s erá assi m definido: (i) parada da parada: o  pri meiro v erso  
(costumeirament e os textos co meçam marcando  o fi m d e uma pausa, d e u m espaço  em 
branco, pela p arad a de uma parada anterior no míni mo pressuposta); (ii) continuação da  
continuação: a listagem cambiante que aparece da p ri meira à terceira estro fe reflete um 
fluxo d e continuação, qu e tem início co m a parada observada no pri meiro v erso; (iii)  
parada da continuação: a express ão "de tanto vira vira", que interromp e a listagem com 
o efeito de conseqüên cia; (iv) continuação da parada: apesar da express ão "a nuvem"  
reto mar o esquema d escritivo de listagem anterior, ainda é uma reto mad a tênue, passível  
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de ruptura; (v) parada da parada: em "vira chuva", embora trate-se d e u ma nova 
aspectualidad e, retoma-se o flu xo  inicial de listagem, reforçado  pela mes ma estrutura 
frasal  e mes mas p alavras-co mponten es p rincipais. 

Baseando-se nas  mes mas considerações do p arág rafo ant erior, mas também na 
temporalidade mn ésica de uma totalidad e hoje universal, observamos como and amento  
na di mensão subjacente desaceleração  em todo o t exto, exceto no primeiro  verso da 
quarta estrofe, em que o efeito de conseqüência n ega a possibilidade de aceleração dada 
pela parada da continuação observada no flu xo, indicando co mo andamento deste v erso  
a não-a celera ção.  

Temos assim um esqu ema do t exto co mo u m todo em que os di ferentes níveis  
temporais deslizam uns sobre os outros, co m movi mentos parcialmente dep endentes . 
Essa análise é útil tanto em sistemas co mo a emoção na fala quanto em qu alquer tipo de 
objeto no qual  se esteja fo calizando  a temporalidade. 

 
RESUMO: Uma hierarquia gerativa do  sentido de temporalidade no texto baseada  na  
semiótica é aqui proposta com aplicações na área da fonoestilística. O foco é o plano do 
conteúdo na  fala emo cional. 
 
PALAVRAS-CHA VE: temporalidade; emo ção; fono estilística;  semiótica . 
 
ANE XO S: 
 
FIG . 1 - árvo re g erativa d a temporalidade 

 

dimensão ordem 

categoria 
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FIG . 2 - associação  da seg mentação  (gradação/salto) e do foco (duração/pontualidad e) 

 
FIG . 3 -  Gradiente da divisibilidade/indivisibilidade 
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