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R E S U M O 

Trabalhando com um corpus constituído de cinco edito

riais do "Jornal da Tarde", publicados entre seis e doze de 

junho de 1967, a respeito da "Guerra dos Seis Dias", o Autor 

procura estabelecer a estruturação do aspecto e do desenvolvi 

mento, segundo modelo de Bernard Pottier. Estabelece um levan 

tamente estatístico da freqüência dos taxemas de aspecto. A 

seguir, explica como tais taxemas intervêm na descrição dos 

objetos antropoculturais e qualidades destes na contrução da 

"visão de mundo", proposta pelo discurso jornalístico a res

peito dos fatos dessa guerra. 

A B S T R A C T 

Working with a semple composed by "Jornal da Tarde" 

editorials published from june sixth to twelveth, 1967, about 

the "Six Day War", the Author tries to establish a structura

tion of the aspect and development, according to Bernard 

Pottier model. He creates a statisticat investigation of the 

aspect taxeme frequency, then he explains how that taxeme 

interferes in the description of anthropocultural objects and 

also shows their function towards and elaboration of the "world 

vision" proposed by the journalistic speech concerning with 

the facts of that war. 

Scanner



P R O � M I O 

Desde os tempos de estudante, interessávamo-nos pelos 

estudos da semântica gramatical, a ponto de nosso trabalho de 

fim do Curso de Lingüística a ela se referir - e dizia respe! 

to a um editorial do "Jornal da Tarde". Tal trabalho fizemos 

publicar, na Revista "Encontro", da Faculdade de Ciências e 

Letras e Ribeirão Pires. em 1976. 

Ao ingressarmos na pós-graduação, empreendemos conti

nuar os estudos. Tendo por base os modelos propostos pela sin 

taxe-semântica, procuramos estudar a semântica gramatical do 

aspecto, aplicado em editoriais do "Jornal da Tarde", corpus 

que utilizamos para desenvolver este modesto estudo sobre a 

estruturação do aspecto e a "visão de mundo". 

Scanner
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I N T R O D U Ç Ã O 

Espera-se que este trabalho possa ser urna modesta con

tribuição para o estudo do complexo problema das diferenças de 

interpretação do universo antropocultural, suscitadas pela lín 

gua. 

Os trabalhos publicados que tratam dessa problemática 

nao têm feito referências ao aspecto corno um dos possíveis re! 

pensáveis pela diferença de interpretação do universo de dis

curso, mais especificamente do jornalístico. Não chegam a tra

tar semioticamente da construção do universo antropocultural 

ou mesmo das diferenças de "visão de mundo" sob tal ponto de 

vista, o aspecto. 

Num sistema semiótico de comunicação, a intenção de c� 

municação de um emissor ou a interpretação de um receptor esc! 

parao sempre, por causa de sua singularidade, de sua maneira 

de ser, à análise. Dizer que só se pode determinar os indícios 

é, de fato, reconhecer que sua singularidade irredutível e ine 

fável (se é que existe!) não poderá ser representada senão sob 

a forma de seu contrário: um jogo de papéis, uma gramática com 

regras convencionais que apresentarão grandes semelhanças com 
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os elementos teóricos revelados pela análise do enunciado e do 

ato produzido, como se a enunciação do enunciado ou a produção 

do produzido (ato) redobrassem o espaço do enunciado e do pro

duzido. 

O trabalho tem como objetivo estudar as estruturas e

os processos do aspecto substantival e adjetival em língua po� 

tuguesa do Brasil e mais particularmente no universo do discu� 

so jornalístico, e o seu papel na produção e sustentação 

uma "visão de mundo". 

de 

No capítulo 2, que tem como título "Fundamentos teóri

cos'', iniciaremos a propos1çao da estruturação semântica gram! 

tical dos taxemas de aspecto e do desenvolvimento. Essa propo-

sição tem a fundamentação teórica dos modelos 

Pottier. 

de Bernard 

O código linguístico, conjunto ordenado, estrutura.que 

compreende signos lingUÍsticos e leis combinatórias, permite a 

concretizaç�o b5sica da linguagem - a comunicação -
. -

que Ja se 

torna efetiva quando se constrói um enunciado simples - e a

presença do taxema de aspecto e do desenvolvimento se cacacte

ri:ar5 por intervir entre os objetos do universo antropocultu

ral, deixando clara a intcnsão do emissor sobre o seu propósi

to no ato de enunciação. 

No capítulo 3, "Estabelecimento do cor>pus" , apresenta

remos que a escolha,de cinco editoriais do "Jornal da Tarde" 

sobre a "Guerra dos Seis Dias", se deveu ao fato de tratar-se 

de um acontecimento de grande importância e implicações polít� 

cas relevantes - que nos fez crer haver nele uma manipulação 

considerável do aspecto, a fim mesmo de dirigir uma interpret! 
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çao, ainda mais por se tratar de discurso jornalístico, edito

riais - no qual a linguagem é extremamente elaborada. 

No capítulo 4, "Estrutura aspectual", apos levantamen

to exaustivo <le to<las as ocorr�ncias substantivais e adjetiva-

is, com nsnecto e desenvolvimento, cm suns res-

apresentaremos alguns exemplos dessa 
,:, 

análise, sempre em ambas as categorias, separadamente, nos pr� 

cesses paradigmáticos - em que a aspectualidade presente já em 

língua e reiterada em discurso -, nos processos sintagmâti-

cos - em que a aspectualidade é transferida, em função da com-

binatória inter-lexias, propiciada pelo discurso -, e, final-

mente, nos processos complexos - em que o modelo,em que nos ba 

seamos, não atende 3.s cspcc ir i cidades do discurso jornalísti

co. 

O instrumento operacional é um modelo de ficha de le

vantamento de dados, em que, dentre os elementos nela implica

dos, está prevista a descrição da combinatória tâxica do aspe� 

to e do desenvolvimento peculiar ao discurso jornalístico, que 

permite verificar em que medida tais taxemas se reiteram 

discurso, ou têm suas taxes transferidas em função dele. 

em 

No capítulo 5, "Levantamento estatístico", efetuaremos 

cálculo da distribuição das lexias substantivais e adjetivais, 

com aspecto ou sem aspecto, no texto e nos editoriais separad! 

mente. Em cada caso, apresentaremos histogramas da distribui

ção. Finalmente, efetuaremos o cálculo do x 2 dessa distribui

çao, de forma global e agrupa<las por editoriais. 

No capítulo 6, "Considerações sobre a estrutura do as

pecto e a "visão de mundo", apresentaremos considerações sobre 

a influência do aspecto na veiculação da informação no discur-
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so jornalístico. 

Esclarecemos, de início, que este trabalho nao dá con

ta dos fatos históricos da "Guerra dos Seis Dias". Esse corpus 

serve tão somente para considerar a estrutura aspectual e suas 

implicações na "visão de mundo". 

O método utilizado na elaboração dos modelos iniciàis 

será teórico-dedutivo. Em seguida, na análise do corpus, uti

lizar-se-á o método indutivo-dedutivo. 

O trabalho tem o seguinte plano: 

1 - Introdução 

2 - Fundamento teóricos 

3 - Estabelecimento do corpus 

4 - Estrutura aspectual 

5 - Levantamento estatístico 

6 - Considerações sobre a "visão de mundo" 

7 - Conclusão 

8 - Bibliografia 

9 - Apêndice 
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2 

F U N D A M E N T O S T E Õ R I C O S 

2.1. PRELIMINA�ES 

Um dos problemas que nos parecem fundamentais na lexi

cologia reside na tentativa de reduzir a massa do léxico a um 

sistema estruturado - no intuito de a partir de uma "forma" e

xaminar o "conteúdo" de significação. 

Nesse sentido. a problemática da análise lexicológica. 

na acepção de Charaudeau, compreende o fato de que o homem se 

encontra no ponto de converg�ncia da realidade 4ue o envolve e 

de um instrumento de comunicação - a Língua - que lhe é dada 

pela comunidade social em que vive. 

Com efeito, o "universo" que envolve o homem se apre

senta de maneira "contínua" e "infinita". Diante desta infini-

tude do universo, o homem exerce uma atividade de "recorte" 

que afirma a existência de descontinuidades e "desvios dife-

renciais". Mas perceber as "diferenças" implica esta outra ati 
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vidade complementar que consiste em perceber 

ças. (Charaudeau, 1971a, 4/5). 

as semelhan-

O universo léxico é resultante da redução e transfor-

mação s�mia-tixica das unidades lexicais disponíveis na 

ria de um falante-ouvinte - que são assim atualizadas em 

memo-

dis-

curso. 

Daí, a disponibilidade de uma lexia é condição para 

sua atualização, distinguindo-se, a partir dessa 

dois tipos básicos: 

. -
propos1çao, 

signos efetivos já utilizados em atualizações ante-

riores; e 

- signos virtuais, que compreendem todas as possibili

dades de cr1açao léxica, a partir das unidades exis

tentes e segundo seus modelos estruturais.

Tais unidades disponíveis para atualização sao denomi

nadas lexema, termo que compreende as unidades que, "( ... ) ca

pazes de assumir um comportamento no enunciado, acham-se per

feitamente construídas no instante precedente ao da em1ssao 

lingtiística e não necessitam de nenhuma elaboração suplemen

tar, njo exigem nenhum esforço de codificação, excetuando o da 

sua colocação em combinatória no enunciado". (Pais, 1977, 62). 

Portanto, os lexemas sao unidades de língua. E o con

junto de todas as lexias de um determinado cÔdigc lingtiístico, 

seu universo léxico: 

UL = { 1 1 , l 2 , ••• 1 n } 

(Cf. Pais, 1977, 62). 
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Ao se efetivar num discurso, a lexia ê considerada um 

vocábulo, um modelo disponível jâ atualizado anteriormente,sen 

do que "( ... ) suas precedentes atualizações possibilitam defi

nir o seu com portamento, em termos estatísticos, de vez que 

apresenta urna distribuição regular e ê conhecida a sua frequên

cia média; existe, pois uma norma estatística de que o falant� 

-ouvinte tem um conhecimento intuitivo." (Pais, 1977, 63).

Temos, ainda, que o modelo disponível atualizado em 

discurso, o vocábulo, a cada vez que ocorre, tem-se uma lexia

-ocorrência, uma palavra. Esta ê considerada unidade de texto 

e se situa ao nível da fala, em oposição ao vocábulo e ao lexe 

ma, que se encontram ao nível da norma e do sistema, respecti

vamente. 

De acordo com a teoria semântico-sintáxica do signo 

linguístico, "( ... ) uma lexia disponível em língua comporta um 

significante fonológico e um significado que, por sua vez, co� 

preende um semema lexical, um semema gramatical e um categore

ma ou a sua sintaxe - conjunto de exigências (aontraintes) e 

possibilidades combinatórias da lexia num enunciado 

qualquer." (Pais, 1977, 65). 

viável 
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2.2. ESTRUTURAÇÃO DO ASPECTO 

Destes três aspectos, importa-nos o semema 

cal, sobre o qual passamos a discorrer: 

gramati-

Tal semema contêm semas gramaticais ou taxes que dete� 

minam funções ao nível da lexia (F 1), como gênero, numero, 

grau, aspecto, desenvolvimento; que exprimem relações intrale

xia, ou função ao nível de sintagma e enunciado (F 2 ), as exi

gências (contraintes) e possibilidades combinatórias da lexia 

no enunciado, como SN sujeito, SN ohjeto 1 , SN objeto2 , SN obj� 

to3, etc. 

Diremos, ainda, que um morfema /-s/, indicador de plu-

ral, apresenta como semema: semas genéricos, específicos e

virtuais. Os semas genéricos indicam a pertinência a uma clas

se geral ou categoria gramatical chamada taxema, classificador 

semintico gramatical. Os scmas espccificos permitem distinguir 

os morfemas mais próximos de um mesmo domínio, podem ser 

critivos ou combinatórios. Os semas virtuais correspondem 

associações disponíveis na consciência dos locutores de 

des-

as 

uma 

mesma comunidade homogênea, podendo ser atualizados facultati

vamente no discurso. (Pottier, 1972b, 43). 

Não será apenas qua11Jo ocorre a presença <lc taxes <los 

taxemas pessoa, modalidade, atualidade, epoca, que o semema se 

caracterizará por uma visão diniimica e apresenta a descrição 

de lml processo qtK' intervêm entre os objetos do universo antropocultural 

- mas sobretudo quando ocorre a presença do aspecto, do desen

volvimento, dois taxemas que poderão ocorrer na classe de de-
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signação, correspondente as classes sintâxicas 

adjetivo e verbo. (Pais, 1977, 67). 

substantivo, 

Não e por acaso, em geral, que as distinções tâxicas 

têm dois ou três termos ou marcas sêmicas, pois, ao que tudo 

indica, os mecanismos semânticos são tais que, toda vez que o 

homem tem necessidade de distinguir, de estabelecer uma distin 

çao, procure sempre situar em relação a outro, ao 

opõe, de tal forma que cada elemento só adquire seu 

seu significado, no conjunto. (Pottier, 1968, 67/9). 

qual se 

valor, 

Há, assim, um eixo sêmico; + � do qual se pode d! 

zer que "as distinções ternárias não sao mais do que uma ;va

riante das distinções binárias, ( ... )" (Pottier, 1968, 69) ,do!! 

de o valor dos termos: 

-------------------) suporte 

distinção 
proposta 

\V 
----------) distinção 

nao proposta 
----) 

---� 
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No taxema aspecto, a primeira distinção e a caracteri-

zaçao: 

dinâmico ( +) /vi estática (-) 

o aspecto dinâmico tem uma solução ternária:

perfectivo (+) /vi imperfectivo (-) 

terminal (-) /vi inicial (+) 

Dessa forma, o taxema aspecto, mais a marca sêmica (+) 

resulta a taxe inicial, posição dinâmica 1; o taxema aspecto, 

mais a marca s�mica (-), resulta a taxe terminal, e o taxema 

aspecto, mais a marca sêmica (0), resulta o conteúdo semêmico 

do taxema imperfectivo, posição dinâmica 2. A taxe estático re 

sulta do dinamismo mais a marca sêmica (-), 

mais a marca sêmica (�). 

Esquematicamente, teremos: 

estático (-) 

dinamismo imperfectivo (-) 

dinâmico (+) 

perfectivo (+) 

perfectividade 

terminal (-) 

inicial (+) 
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O aspecto, portanto, é a marca de urna posição numa 

perspectiva dinâmica, ê um taxema facultativo quer para o subs 

tantivo, quer para o adjetivo, quer para o verbo, sendo expre� 

so por certos morfemas gramaticais dependentes, do tipo aumen

to, para o substantivo; ou sufixos, para o adjetivo ( 1). 

Portanto, pelo critério de caracterização dinâmica, 

há, na classificação das lexias, uma alternância dinâmico/está 

tico. 

O aspecto dinâmico apresenta uma alternância ternária, 

à oposição perfectivo/imperfectivo, desdobra-se o perfectivo 

em terminal/inicial. "Os aspectivos desempenham um papel se

mântico muito importante. Designam os três momentos essenciais 

de um acontecimento: I - a origem, a potência, o agente, a vir 

tualidade ( ... ), II - o desenvolvimento, o curso de urna açao 

( .. ,) , III - o resultado, o efeito, o realizado ( ... )''(Pottie� 

1970, 124). 

Entretanto, tal descrição torna-se mais clara, e mesmo 

amplia essa proposta anterior, ao se efetuar urna seqüência de 

experiência: 

1 

potencial 

virtual 

agente 

2 

açao 

processo 

3 

resultativo 

4 

resultado 

descritivo 

(Cf. Pottier, 1972b, 71) 

( 1) Em nosso trabalho não abordaremos a categoria verbal,

mente.

especifica-
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2.2.1. NO SUBSTANTIVO

Para o substantivo, o aspecto ê um taxema facultativo, 

expressa-se por certos gramemas dependentes, do tipo aumento, 

e que indicam o tipo de dinamismo, de atividade ligada ao mor

fema lexical. 

As designações substantivais apresentam aumentos que 

lhes dão um dinamismo perfectivo inicial: o construtor (de), 

que evoca a potência de construir; ou aumentos que lhes atri-

buam uma taxe de aspecto dinâmico imperfectivo: a construção 

(de), indicando-nos desenvolvimento e evoca um processo; e gr! 

memas que dão uma idéia dinâmica perfectiva terminal: o pesquf 

sado, indicando-nos o término de um processo. Na verdade, em 

sincronia, a distinção entre o resultativo (término do proce� 

so), terceiro aspecto, e o resultado (fora do processo), quar

to aspecto, muitas vezes já não se faz. 

Tal identidade de formas nao se apresenta apenas entre 

esses dois aspectos; é possível a ocorrência também entre 1/4, 

2/4 e 3/4, isso geraria, a priori, certa dificuldade de reco-

nhecimento dos diferentes aspectos substantivais. Eles 

entretanto, reconhecíveis na combinatória sintagmâtica. 

Comparem-se: 

a) "Os delegados (as pessoas designadas) para

sao, 

esses 

trabalhos nunca os realizam bem". (aspecto 1) 

b) "Os delegados (cargo) preveniram os assaltantes".

(aspecto 4) 
(Cf. Barbosa, 1981a, 115) 
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e) "É proibida a delegação dos poderes". (aspecto 2) 

d) '' A delegação compunha-se de dez membros".

(aspecto 4) 

(Cf. Pottier, 1978, 155) 

e) "Este é o produto desta soma numérica". (aspecto 3)

f) "Este é o melhor produto dessa Empresa de eletrodo-

mésticos". (aspecto 4)

Nos três urimeiros aspectos do substantivo, hã sempre 

a presença de uma ação, seja ela potencial/geral/atualizada/em 

curso, seja o efeito/resultado de outra ação. No Último aspec

to, o resultado descritivo jâ apresentou diacronicamente tra

ços de um dinamismo perfectivo terminal, mas, sincronicamente, 

salvo alguns vestígios, tais traços desapareceram, implican

do na ausência de ação. 

Deve-se ressaltar que as lexias substantivais possuem 

em sua estrutura as noções dinâmico ou estática, ativo ou pas

siva, independentes da atividade ou da passividade expressa na 

voz em que se encontra o verbo, com que estão em combinatória. 

Assim, em "o recenseador correu" e "O recenseador foi preso", 

a noção de atividade dinâmica subsiste na lexia recenseador,i� 

dependentemente da passividade que adquire ao nível do enun

ciado, no segundo exemplo. No primeiro exemplo, recenseador es 

ta na voz ativa e o verbo também; no segundo, a lexia é ativa, 

quanto à estrutura lexical, mas torna-se passiva, ao nível do 

cnunciaJo, quanto ã ação que sofre, designada pela voz do ver

bo. O substantivo, nos demais casos, tem a mesma substância de 

conteúdo lexical e gramatical. (Barbosa, 1981a, 114). 
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Em "o recenseamento está sendo realizado", a passivid� 

de existe na pr6pria base do SN, definida pelo gramema de as

pecto, reafirmada pela passiva do verbo (alguma coisa que está 

sendo feita por alguém). 

Em "o recenseado correu depois da entrevista", a lexia 

base do SN apresenta também um dinamismo passivo, apesar da 

taxe ativa do verbo (alguma coisa foi feita por alguém). Mas 

em "A mesa está no lugar em que foi colocada", observa-se a a

tividade do verbo que está na voz passiva, atividade expressa 

por SN 0 4 �. (sintagma nominal, objeto 4, aspecto �) e 

a ausência de qualquer tipo de açao no substantivo. (Barbo-

sa, 1981a, 115). 
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2.2.2. NO ADJETIVO

Para o adjetivo, o aspecto e um taxema facultativo, 

aparecendo sob a forma de gramemas <lependentes, geralmente cha

mados de sufixos, mas que não podem ser confundidos com outros 

sufixos, como os de grau, gênero, etc. 

O aspecto no adjetivo pode ser do tipo estático, ou m� 

ramente descritivo, sem nenhum traço de dinamismo (fora do pro 

cesso), aspecto 4, enquanto os que são do tipo dinâmico, và

riam entre os com traços de virtualidade (aspecto 1), de ativi 

dade (aspecto 2) e de ação que termina (aspecto 3). 

Considerando-se os traços de dinamismo perfectivo, ini 

cial ou terminal, e o dinâmico imperfectivo, constataremos que 

hã uma correspondência perfeita entre o aspecto no substantivo 

e no adjetivo, assim como há uma correspondência entre o aspef 

to destes e o do verbo. 

Correlacionando-se o substantivo e o adjetivo, ambos 

têm no aspecto 1 a taxe de ação virtual, potencial, que apre

senta certa analogia com o futuro do verbo, algo que está come 

çando e que poderá ser realizado; no aspecto 2, o traço de 

uma ação que se desenrola, não mais se apresentando como um p� 

tencial mas como algo que está sendo realizado, donde a sua a

nalogia com o presente e o impcrfcctivo; no aspecto 3, a açao 

vista no seu t�rmino, ação resultativa, an�loga; <lcsignaJa P!

lo pret�rito perfeito; no aspecto 4, a lexia refere-sei des

crição estática, ao resultado de uma açao. (Barbosa, 1981a,146 

e Pottier, 1972b, 71/73). 
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Ainda, segundo Barbosa, a mesma correspondência já nao 

se verifica, se se tomar, ao comparar o aspecto no substantivo 

e no adjetivo, os traços ativo/passivo. 

No substantivo, o aspecto 1 apresenta-se como ativo di 

nâmico perfectivo inicial; no aspecto adjetivo, como passivo 

dinâmico inicial; o aspecto 2 no substantivo é passivo dinâmi

co imperfectivo; no adjetivo ê ativo dinâmico imperfectivo; o 

aspecto 3 é passivo dinâmico terminal, tanto no 

quanto no adjetivo. 

substantivo 

Esquematicamente, teremos: 

Aspecto Aspect,o/voz Aspecto/voz 

(suhj.) (Subj.) 

ativo passivo ativo 

perfectivo perfectivo perfectivo 
1 

dinâmico dinâmico dinâmico 

inicial inicial inicial 

passivo ativo 

dinâmico dinâmico 

imperfectivo imperfectivo 

passivo passivo 

perfectivo perfectivo 

dinâmico dinâmico 

terminal terminal 

descritivo descritivo 

estático estático 

(Cf. Barbosa, 1981a, 148) 
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Essa correlação parcial dos traços ativo/passivo entre 

substantivo e adjetivo não implica numa incompatibilidade en

tre base e adjunto de SN, na combinatôria sintagmâtica. 

Assim, podemos construir frases como: 

1) "O produtor amedrontado pelo barulho atirou no ra

paz".

2) "O recenseamento admirável foi realizado pelo bri

lhante aluno".

3) "Um ferido impressionante apareceu naquela cidade".

4) "O produtor impressionante foi castigado pela censu

r a" .

Nessas frases, hâ a independência da voz do substanti

vo, do ajetivo e do verbo. Porém, não hâ incompatibilidade en

tre as taxes de voz dessas três lexias. "Na frase (1), o traço 

ativo da base (produtor) do SN, em combinatória com o traço 

passivo do adjunto (amedrontado), prevalece como traço de base 

que é, e sobrepõe-se ao do adjunto. O SN dessa frase é tão ati 

vo quanto o passivo do adjetivo da frase (1). Isso não aconte

ce quando o mesmo adjetivo incide sobre uma base apenas descri 

tiva. Esta, que, em propriedade, não possuia dinamismo, passa 

a tê-lo pela incidência do adjetivo dinâmico. Desse modo, em: 

"Um filme edificante fará a platéia delirar", 

o SN passa a ser dinâmico pela açao do adjetivo adjunto.

Assim, a Única base substantival,que sofre alterações 

quanto à voz, é justamente a descritiva, que se caracteriza p� 

la ausência de voz ou de aspecto.· No mais, a voz de um substan 
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tivo independe da do adjetivo e da do verbo, sem que tal fato 

gere incompatibiliJa<le tixica entre os tr�s. O que pode aconte 

cer é que uma prevaleça sobre a outra e que, no produto s�mico 

f i na l d o e nu n L. i : 1 d o , a s u a s e m i : 1 e o 11 t e 11 h a a v o z d o ma i s for t e ; 

isso não impede, entretanto, que as lexias que possuam grame

mas aspectivos mantenham a voz que lhes é própria. Na primeira 

frase citada, por exemplo, produtor é ativo, amedrontado, pas

sivo e atirou ativo; prevalece a noção de atividade. Na frase 

(2), tanto o substantivo quanto o adjetivo e o verbo sao passi 

vos e não levantam nenhuma duvida; na frase (3), ferido é passi.:_ 

vo terminal, impressionante é ativo durativo e apareceu, 

vo; predomina a voz do verbo; na frase (4), produtor é 

ati

ativo 

din5rnico inicial, impressionante 6 ativo durativo e foi casti

gado é passivo, dinâmico terminal, prevalecendo a voz do ver

bo." ll3arbosa, 1981a, 147). 

Temos que, no adjetivo, os grarnemas que, geralmente, 

indicam o aspecto 1 são: ável, -{vel, (ad), -iço; o aspecto 2: 

-ante, -ente; o aspecto 3 as formas do particípio: -ad-, -id-.

Ainda, citando Barbosa, diremos que o aspectivo 

mais do que um simples sufixo, pois tem a energia semântica ne 

cessiria para mudar urna categoria gramatical ou 

uma alternância din�mico/ndo din�mico i lexia. 

acrescentar 

Um adjetivo pode tornar-se adjetivo, recebendo os três 

aspectos dinâmicos próprios do verbo. Se o lexema /impress-/ , 

por exemplo, receber sufixos aspectivos como /-ával/, /-ante/, 

/-ado/, teremos diferentes visões do dinamismo que a 

possa ter: 

lexia 



impressionável 

impressionante 

impressionado 
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posiçao de possibilidade 

(+ passivo) 

--------- pos1çao mediana 

posiçao terminal 

que pode confundir-se com o seu correspondente verbal, o empr� 

go adjetival de um particípio passado, ou ter a sua 

forma, sem uma correspondência com os verbos. 

-
. 

propria 
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2.3. ESTRUTURAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

No ato de enunciação, a manife�tação do emissor sobre 

o propósito e sobre a sua própria formulação pode revestir-se

de vários aspectos: a modalidade, a asserçao, o desenvolvimen

to e a determinação. (Pottier, 1978, 160). 

Do ponto de vista que nos preocupa - e de acordo com a 

teoria de Bernard Pottier, em que nos fundamentamos, destaca

mos o desenvolvimento, que é um taxema, i.e., um indicador se

mântico-gramatical, pertencente, por conseguinte à semântica 

gramatical - apresenta um formulação de incidência variável. 

"Creio que João se torne uma pessoa odiável". 

"Começo a crer que Pedro seja urna pessoa odiável". 

O desenvolvimento expressa o ponto de vista do falante 

a respeito do acontecimento, em função dos pontos de vista que 

ele decidiu. 

Esquematicamente, teremos: 

/ 
um antes iniciativa desenvolvimento terminativo um depois

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner
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As características do acontecimento expressas através 

do taxema desenvo lvimento, ou seja a intenção do emissor sobre 

o ato de enunciação pode ser assim distinguida:

a fase 

a modificação da fase 

a re latividade 

(Cf. Pottier, 1978, 177) 

a) A fase marca um momento do desenvolvimento.

eu vou correr

eu estou correndo (no ato de correr)

eu acabo de correr

b) A modificação da fase expressa a passagem de uma fa

se para outra ( 2 ) __ 

começo a escrever 

paro de chorar 

c) A re latividade relaciona duas fases, ou dois momen

tos de uma fase. 

ainda dorme 

continua dormindo 

o futuro campeao

o ex-campeao

( 2) Nas modificaç�es da fase, hi a ocorr�ncia das s�ries lexicais, em

que aparecem semas de desenvolvimento integrados ao semema. (Pottier,

1978, 84 e 179). 



E possível a combinação entre tais formulações: 

começa a adormecer 

(a) (b) 

vou acabar de correr 

(a) (b) 

jfi cstã escrevendo 

(c) (a) 

2.3.1. NO SUBSTANTIVO 
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O desenvolvimento ê um taxema facultativo no substanti 

vo e geralmente não apresenta gramemas que o expressem; é de

preendido, na maioria das vezes, das combinatórias inter-lexi

as. 

Tal taxema está ligado ao de aspecto e aos morfemas de 

pressuposição, havendo uma certa correlação entre eles. 

Assim, portanto, a taxe iniciativa corresponde à :taxe

de aspecto 1, a taxe desenvolvimento a de aspecto 2, a taxe 

terminativo a de aspecto 3, e a resultativo a de aspecto 4. 

Na verdade, a dependência entre tais taxemas, aspecto 

e desenvolvimento. seria total, se à taxe um antes correspon

desse um aspecto que antecedesse o inicial, porém tal não ocor 

re. 
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Portanto, percebe-se daí que, embora possamos falar de 

uma alta correlação entre ambos, aspecto e desenvolvimento, no 

que diz respeito aos seus traços semânticos, o desenvolvimento

apresenta um nível semântico a mais do que o aspecto: o momen

to que precede o inicio de uma ação. Ao dizer o aspirante a

governador, o desenvolvimento apresenta-se como um eventual e 

um potencial, ou a açao como uma possibilidade concebida ou de 

sejada; mas, ao dizer o governador escolhido, as duas taxes 

acima são excluídas e a lexia governador apresenta-se como al

go que "é", com a marca da taxe real. (Barbosa, 1981a, 122). 

O taxema desenvolvimento pode também aparecer na combi 

natória do sintagma, do enunciado, e, as vezes, na estrutura 

da lexia substantival, comparem-se: o aspirante a governador,

o governador eleito, o governador que sai e o ex-governador.

Esquematicamente, teremos: 

Taxemas Taxes 

desenvol antes 

vimento 

aspC'cto 0 

modo ind. 

eventual 

potencial 

tempo futuro 

do prcseg 

te e do 

passado 

. ... . 

lnlClO 

1 

ind. 

eventual 

real 

presente 

futuro 

desenv. resultado depois 

2 3 4 

ind. ind. ind. 

eventual real real 

futuro passado pres. 

imperf. pass. 

(Cf. Barbosa, 1981a, 123) 
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2.3.2. NO ADJETIVO

O desenvolvimento e um atxema facultativo no adjetivo, 

resultado da combinatória dos taxemas aspecto, modo, tempo e 

modo de formulação. As lexias adjetivais que contém esse taxe

ma já trazem na sua substância de conteúdo, no seu semema, os 

traços que o determinam. Em alguns casos, o desenvolvimento a-

parece nos gramemas aspectivos, noutros o próprio lexema adje-

tival apresenta um traço temporal implícito - passádo, presen-

te, futuro -, que vai incidir sobre uma 

(Barbosa. 1981a, 158). 

base substantiva!. 

Embora haja uma ampla intersecção, o desenvolvimento 

nó,adjetivo não coincide totalmente com o aspecto.

O desenvolvimento preve: 

1) um antes da açao;

2) um início da açao;

3) uma açao em desenvolvimento;

4) um resultado da açao;

5) um depois da açao.

Temos que os tipos de desenvolvimento 2, 3 e 4 coinci

dem respectivamente com os aspectos 1, 2 e 3; os tipos 1 e 5 

nao têm correspondentes aspectivos. Assim, por exemplo, os ad

jetivos do tipo aspirante, futuro, pretendente sao um "antes", 

um "estar para ser"; os do tipo governador eleito são um "co

meçar a"; os do tipo ocupante, em exercício, militante. desig

nam uma açao que se está desenvolvendo; os tipo concluinte uma 
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aç�o que tC'rmina, mas aind:1 n�o se esgotou; no íi1timo tipo de 

dese;iv0Lv1:"!c'>!Cé.' temos o rcsultaJo do processo, depois que este 

cessou definitivamente, como, por exemplo, cm o antigo prefei-

to . 

Teríamos, comparativamente: 

desenvolvimento 

1 

2 

3 

4 

s 

aspecto 

0 

1 

2 

3 

0 
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3.1. O CORPUS. 

3 

E S T A B E L E C I M E N T O 

D,O C O R P U S

-33-

O corpus de análise é constituído de cinco edito-

riais do "Jornal da Tarde", publicados nas edições dos dias, 

seis, sete, oi to, nove e doze de jtmho de 1967 - em que é dis

cutida a "Guerra dos Seis Dias". Conflito do Oriente Médio, en 

tre Israel e Egito, causado pelo desejo do presidente desde Úl 

timo, Garnal Abdel Nasser, de eliminar o Estado de Israel - con 

1 forme tais editoriais - ou por outras causas que não são reve

ladas nesses textos, e transcendem mesmo esse momento. 

Esse estado de beligerância existe no Oriente Médio, 

entre esses dois países, desde 1947, quando se deu a criação 

do Estado de Tsracl, no protetorado britânico da Palestina, f! 

ce a urna decisão tornada em Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas - ONU. 

Scanner
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3.2. CRITERIOS DE SELEÇAO. 

A escolha desse corpus se deveu ao fato de tratar-se 

de um acontecimento de grande importância e implicações políti 

cas relevantes - o que nos faz crer haver nele urna manipulação 

considerável do aspecto, a fim mesmo de dirigir uma interpret! 

ção, ainda mais por se tratar de discurso jornalístico, edito

riais - no qual a linguagem é extremamente elaborada. 

Com efeito, o discurso jornalístico apresenta uma com

binatória de modalidades complexas, no qual se dá um processo 

de sobremodalização intra-discursiva. Daí seus textos apresen

tarem necessariamente planos m�ltiplos de significado, sua sig 

nificação admite várias "leituras", tende a pluri-isotopia 

(PAIS, 1978b, 45). 

A notícia é manipulada pelo discurso jornalístico, ao 

menos, de forma tríplice, pois seu texto transmite urna rnanifes 

tação metalingUÍstica de urna língua natural - no caso a língua 

portuguesa do Brasil -, uma ideologia 

gia contingente (PAIS, 1978b, 42/47). 

� 
. 

necessar1-a e uma i<lcolo-

E nos atendo apenas a manifestação metalingUÍstica, e! 

ta pode ser manipulada ao nível da semântica gramatical, com 

vistas a apresentar uma "visão de mundo" que venha a influen

ciar a informação ao leitor. 

Nesse corpus, examinaremos exaustivamente as ocorren

cias de suhst;rntivo e de :1d_ictivo ( J), considerando-se os se-

(3) Os casos de neutralização - processo de anulação da oposição entre

duas categorias sintãxicas,em determinado contexto -, não serão consi

derados.
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guintes critérios: classificação aspectual, classificação do 

desenvolvimento, do taxema e das taxes na combinatória sintag

mática e na inter-lexias .. 

Em apêndice, encontram-se os cinco editoriais: 

"Não há alternativa para a ressurreição da ONU"; 

"A derrota de Nasser e os caminhos da paz"; 

"Aspectos. positivos da crise no Oriente Médio"; 

"Não sabem o que fazem nem sabem por que fazem"; 

"A derrota acachapante e a nova estratégia". 

Como instrumento operacional para o levantamento dos 

dados, ocupamos o seguinte modelo de ficha: 

categoria 
� 

desenvolvimento 
aspecto / 

-i 

ENDEREÇO e A D Taxema, Taxe.· função: 

n9 

REF. 

texto 

Scanner

Scanner

Scanner
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4 

E S T R U T U R A A S P E C T U A L 

4.1. PRELIMINARES

Segundo a teoria (Pottier, 1981), que expusemos no ca

pítulo 2, no que se refere ao aspecto e ao desenvolvimento, ca 

be-nos dizer que, na verdade a análise taxêmica <lo aspecto e

intimamente ligada a do desenvolvimento, ou seja, são taxemas 

que se combinam. 

Assim, na análise semêmica, além de outros taxemas, e

sobretudo quando ocorre a presença do aspecto e do desenvolvi

mento que se caracteriza o semema por uma visão dinâmica e pe

la descrição de um processo - que, como veremos, intervêm en-

tre a descrição dos objetos - biofatos, sociofatos, psicofa-

tos e mentefatos - ou qualidades destes (Pais, 1977), influin

do na veiculação Lla informação - que abordaremos mais adiante. 
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4. 2. PROCESSOS PARADIGMÃTICOS ( 4 )

4.2.1. NO SUBSTANTIVO

4.2.1.1. O aspecto 1 designa o processo potencial, 

virtual, o agente da ação. 

"Sem pensar nas possíveis conseqüências de seu gesto, o di-

ta.dor do Egito não hesitou um momento em acusar os 

Unidos e a Inglaterra( .•. )". 2, 27/30 (5) 

Estados

Na lexia ditador hã a'visão dinâmica do potencial, ex

pressa no gramema /-dor/, no caso, designação daquele que 

detem o poder. Há nessa lexia a designação virtual do poder da 

açao. 

Aqui a taxe voz ( 6) ativa, perfectivo, inicial (aque

le que dita autoritariamente algo a alguém, ou aquele que faz exe

cutar autoritariamente algo); voz ativa que é reafirmada pela do 

verbo, ao nível do enunciado. 

( 4) Entenda-se aqui a abordagem daquelas lexias que apresentam taxema as

pectual em língua, e que em discurso se reafirma.

Apontaremos as lexias a serem analisadas sempre com nosso grifo.

( 5) Tais números referir-se-ão sempre ã localização da lexia no corpus.

O primeiro número ao editorial, os seguintes às linhas.

( 6) Cf. voz subjacente no substantivo, BARBOSA, 1981b, 113/117.

Scanner
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"E o dita.dor árabe, sabendo disso, foi alem, partindo para a 

provocação pura e simples ( .•• )". 2, 36/38 

Na lexia ditador, aqui. ocorre a mesma acepçao do que 

dissemos anteriormente. 

"Depois, veio o inevitável." 4, 23 

Na lexia inevitável apresenta-se a visão dinâmi-

ca através do gramema /-ável/. de processo virtual. As canse 

qUências de uma situação anterior, em discurso. Tal substanti

vaçao expressa o enfoque sobre o acontecimento. 

Aqui ocorre a substantivação pela incidência do deter-

minante (próprio da categoria substantivo) sobre o 

(inevi tâvel) ( 7 ) •

adjetivo 

A taxe voz passiva (o que nao pode ser evitado), perfecti 

vo inicial é própria do adjetivo - tal situação será examinada 

quando do aspecto no adjetivo. 

(7) Cf. BARBOSA, 1981b, 107/108 e 140.

"A determinação ê um taxema obrigatório e privativo do substantivo

porque, no momento em que ê aplicado a outras classes, a transferên

cia nominal torna-se inevitável. Sendo a determinação um tipo de in

cidência que fixa e precisa alexia se�uinte, ê exclusiva sua compa

tibilidade com o substantivo, que precisa um objeto do universo an

tropo-cultural."
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- -

"( ••. ), nao serao os que se enfrentaram no campo de batalha 

que se sentarão ã mesa de conferências para que o vencedor 

imponha os termos da paz." i, 67/69 

Na lexia vencedor também há a visão dinâmica do poten

cial expressa no gramema /-dor/, no caso designação daquele que 

obtém a vitória, o agente da ação. 

Ocorre a taxe voz ativa, perfectivo inicial (aquele que 

alcança a vitória). Tal taxe é reafirmada ao nível do enuncia

do pelo verbo (impor algo a alguém). 

Além dos casos apontados anteriormente, ocorre ainda o 

aspecto 1, paradigmaticamente, nas seguintes lexias, dentre ou 

tras: 

observadores 

ditador 

ditador 

2, 16 

3, 75 

5, 45 

4.2.1.2. O aspecto 2 designa o desenvolvimento de 

uma açao, de um processo.

11E o ditador árabe, sabendo disso, foi alêm, partindo para a

provocação pura e simples na es�erança de que os Estados Uni 

dos respondessem com a intervenção." 2, 36/39 
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Na lexia provocaçao há a visão dinâmica de desenvolvi

mento expressa no gramema /-ação/ (8), designando uma açao em 

curso. 

Nessa lexia há a taxe voz passiva, imperfectivo, ·pois 

expressa que se est5 tomando urna atitude que leve a algo, a in 

tervenção (aspecto 4) ( 9 ) . 

"( .•• ), os Estados Unidos desenvolveram um esforço sobre

humano para evitá-la, atraves de um entendimento na 

ONU". 4, 2/ 4 

Na lexia entendimento apresenta-se a visão dinâmica do 

desenvolvimento, expressa no gramema /-m entol, que designa a 

atividade em curso, algo que está sendo executado. 

Nessa lexia há também a taxe voz passiva, imperfectivo 

(situação em que há concórdia para). 

"Dizíamos, em recente editorial, que o comportamento da 

União Soviética nesta crise do Oriente Médio sõ poderia ter 

sido baseado na convicção de que os árabes derrotariam mili

tarmente Israel." 5, 1/3 

( 8) Alomorfe: -ação/ção.

( 9) Podem ocorrer identidade de formas entre os aspectos 2 e 4,

dos na combinatôria sintagmâtica, como veremos mais adiante.

dirimi-
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Na lexia crise há a v1sao dinãmica de açao em preces�. 

que nao se expressa por gramema próprio, mas que tem presente 

o taxema aspectual. Em língua, tal lexia apresenta o sema gen�

rico de "fase difícil na evolução dos fatos". Diz respeito a

situação em desenvolvimento. Daí a combinatória com o imperfei 

to verbal no sintagma. 

Tal lexia apresenta a taxe voz passiva, 

(hâ situação conflituosa em curso). 

imperfectivo 

Já na lexia comportamento o taxema aspectual dinâmico 

se expressa no gramema /-mentol, designando a reação durante 

uma situação, que a taxe voz passiva, imperfectivo reafirma. 

E na lexia convicção o taxema aspectual, de ação em 

desenvolvimento se expressa no gramema /-ção/, designando a 

persuação Íntima que leva a um comportamento, que se reafirma 

na taxe voz passiva, imperfectivo (certeza adquirida por evi

dência). 

O aspecto 2, no substantivo, apresenta a taxe de açao 

em desenvolvimento, algo que está sendo realizado - análogo ao 

presente e imperfeito verbais. Neste Último trecho as lexias 

verbais no imperfeito, que reafirmam na semia do enunciado 

açao em curso. 

a

O aspecto 2 se expressa, ainda, nas seguintes lexias, 

dentre outras: 

guerra 1, 34 

humilhação 1, 38

conflito 1 , 62 

res sur re,ição 1 , 73 

comportamento 2 , 12 

reaçao 2' 25 



-42-

engajamento 2, 36 

agravamento 2' 80 

crise 3* ( 10) 

guerra 3 , 3 

guerra-fria 3, 15 (11) 

entendimento 4 4 

representante 4, 15 

humilhação 4. 43/ 44

comportamento 5 , 1 

participação 5 , 81 

4.2.1.3. O aspecto 3 designa o término do process� 

"t difícil, ainda hoje, quando a vitória militar de Israel 

parece um fato consumado, prever como vai acabar, que resul

ta.dos terã a guerra que a insânia de Nasser pro

vocou". 3, 1/3 

Na lexia resu l, ta dos ( 12) há a ;visãér dinâmica 'de término de 

um processo, expresso no grarnernarn /-ad-/, designando o produto 

final de urna situação . 

(10) * lexias assim marcadas referem-se a título dos editoriais. contexto

marcado. 

(11) lexia complexa.

(12) forma substantivada de particípio passado.

Scanner
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Essa mesma lexia â ainda usada mais duas vezes, com a 

taxe de açao em seu término. Aliás, o aspecto 3, no substanti

vo, paradigmaticamente, é atualizado unicamente com estes ca

sos. 

"Desde jã, porem, pode-se afirmar que ela não trarâ 

resultados negativos. " 3, 4/5 

apenas 

"E sempre difícil argumentar a partir de resultados." 2, 14 

Tal lexia nos três trechos apresenta a taxe voz passi

va, perfectivo terminal (término de um processo). 

processo. 

4.2.1.4. O aspecto 4 designa o resultado fora do 

"A primeira tentativa de revogar a dooisão da ONU pelas ar

mas, os ãrabes a realizaram em 1948, ( •.. )" 1, 8/9 

Na lexia decisão há a designação do resultado de um 

processo, expresso no gramema /-são/. Não há processo, a visão 

é estática. 
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Essa designação se encontra fora do processo, pelo fa

to de nao mais expressar dinamismo de ação, pois refere-se tão 

somente a denominação de um fato, um resultado descritivo. A 

decisão da ONU foi a criação do Estado de Israel. 

Assim,tal lexia se caracteriza pela ausência de qual

quer ação, c,portanto,tamb�m Ja taxe voz. 

"Mas, se a União Soviética, diante da derrota militar dos 

árabes que era fácil de prever e que já se delineia 

mente, ( ... )" 1, 64/66 

nítida 

Na lexia derrota também aqui há a designação do resul

tado de um processo, sem que haja gramema específico, mas cu

jo taxema aspectivo está integrado. Refere-se tão somente a 

fato descritivo. 

Não havendo processo, a v1sao e estática. 

"A Única surpresa, nestes Últimos dias, talvez tenha sido a 

facilidade com que a vitória se completou." S, 15/17 

Novamente aqui outra lexia, vitória, também designa o 

resultado de um processo. Não há dinamismo. E a designação de 

um fato, que expressa em si o resultado puro e simples. 

Podem ocorrer identidade de formas entre o aspecto 2 e 

4, dirimidos facilmente na combinatória sintagmática. 
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"Quer dizer que somente uma decisão conjunta, não das quatro 

potências, como quer de Gaulle, mas das duas superpotências, 

de não permitir que a guerra continue poderá ter conseqUênc! 

as práticas imediatas." 1, 31/35 

Em que a lexia decisão está empregada com o aspecto 2, 

pois se refere ao ato das superpotências para nao permitir a 

continuação da guerra, diz respeito a uma ação em desenvolvi

mento. 

110 que aconteceu desde que Nasse:." exigiu a retirada da Força

da ONU de Gaza e do Sinai e fechou o golfo de Akaba novamen

te, representa a terceira tentativa de revogar a decisão da 

ONU, de 1947." l, 18/21 

Enquanto aqui a lexia decisão é atualizada com o aspe� 

to 4, referindo-se ao efeito da Assembléia Geral da ONU, por

tanto denominando um fato descritivo. 

O aspecto 4 se expressa ainda nas seguintes lexias; 

dentre outras: 

concepçoes 1,47 

compensaçao 2' 53/54 

humilhação 2 ' 54 

solução 2 ' 71 

tentação 3, 1 8  

-

exigencia 3 ' 27 

revolução 4, 44 

limitação 4' 72 



convocaçao 

- . 

renuncia 

malogro 

cessaçao 

-'1 (1-

5 , 21 

s, 31 

5' 42 

5 , '.Í 6 



dade. 
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4.2.2. NO ADJETIVO

4.2.2.1. O Aspecto 1 apresenta traços de virtuali-

"Pelo contrário, seu pensamento, totalmente favoroveL a cau

sa árabe, tem sido traduzido diariamente em palavras canden

tes ( ••. )." 1, 51/53 

A lexia favorável apresenta no gramema /-áveL/ a pote� 

cialidade de favorecer, de defender, de ser a favor de. Esse 

dinamismo do adjetivo incide sobre a base do SN, que é apenas 

descritiva. De tal forma que esta, que, em propriedade, nao 

possuia dinamismo, passa a tê-lo pela incidência do 

dinâmico (13). 

adjetivo 

Em princípio, o aspecto 1 apresenta a taxe voz passha, 

em certas lexias, enquanto em outras voz ativa, e em outras 

ainda apenas o traço descritivo. Tal var1açao dependerá da com 

�inatôria do lexema com o gramema aspectivo e mesmo a combina

tória sintagmática com o grupo substantiva! (14). 

No presente caso, a lexia fa·vorávei apresenta-se com 

voz ativa (que favorece), perfectivo inicial. 

(13) Cf. BARBOSA, 1981b, 147
Como o problema diz respeito a combinatõria sintagmâtica, faremos ana

lise quando do enfoque do processo sintagmâtico no adjetivo.

(14) Cf. BARBOSA, 1981b, 149.

Scanner
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que U Thant nao

soube liderar, para aue, atraves dela e com o apoio das 

duas superpotências, se chegue a impor o indispensável 

.::irmistício." 2, 67/70 

Alexia indispensável apresenta no gramema /-ável/ a

noçao virtual, eventual do que não se pode dispensar, estabel� 

cendo a potencialidade do armistício. Tal lexia apresenta a

taxe voz passiva (o que não pode ser dispensado), 

inicial. 

perfectivo 

"Ê 

me 

fo 

-

haque nao 

e palpável 

de Akaba. 11 

possibilidade 

do direito de 

3, 55/57 

de solução sem uma garantia fir-

Israel à livre gol-navegaçao no 

Alexia palpável apresenta no gramema /-ável/ a noçao 

de potencialidade, de forma que a garantia se possa sentir. O 

dinamismo do adjetivo adjunto incide sobre a base do SN (gara� 

tia). Da mesma forma prevalece a voz passiva (o que se 

sentir), perfectivo inicial sobre a do substantivo, que 

se caracteriza pela ausência de voz. 

pode 

aqui 

Pode-se dizer que a voz de um substantivo independe da 

do adjetivo e da do verbo, apesar de uma prevalecer sobre a ou 

tra, no produto sêmico final do enunciado, sem que tal fato g� 

re incompabilidade t5xica entre as três (15). 

(15) Cf. BARBOSA, 1981b, 147.
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Além dessas lexias, apresentam-se com o aspecto 1 • os 

seguintes adjetivos, dentre outros: 

responsáveis 2 63 

indispensável 2' 70 

possível 2 ' 67 

insuperável 4, 17 

discernível 4' 25 

incompreensível 5' 10 

4.2.2.2. O aspecto 2 apresenta traços de açao em 

desenvolvimento, em curso. 

"Se, em pensamento e em palavras a União Soviêtica ja esta 

en�ajada numa das facções beligerantes em ação ainda 

estã. 11 1, 58/60 

nao 

Na lexia belige rantes o gramema /-antes/ expressa a 

açao em desenvolvimento. Expressa a visão de continuidade da 

açao, com respeito aos países que estão em guerra. A taxe de 

voz ativa (que se encontram em guerra) nela presente exprime 

essa continuidade, pois trata-se de ativo durativo. 



"Ante mais esta derrota humilhante, a reaçao 

Nasser foi aquela que se podia esperar de um 

irresponsável." 2, 24/26 
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de 

total 

Na lexin humilhante o grnmemn /-ante/ também expressa 

a visão de açao em desenvolvimento, a situação vexatória tem 

um desenvolvimento durativo. Hi a presença da taxe voz ativa 

(que humilha alguém), imperfectivo, que incide sobre a base do 

SN, de modo que esta passa a ter o mesmo dinamismo, que só  é 

possível em virtude de o substantivo designar um fato descriti 

vo, uma denominação do universo antropocultural. 

"A União Soviética, evidentemente, convencida da superiorid� 

de militar dos árabes, não se preocupava, naquele momento, 

com a guerra, que aguardava ansiosamente, confiante na vitõ

na árabe( ... )." 4, 4/7 

Na lexia confiante o gramema /-ante/ exnressa, a exem

plo dos casos anteriores, a visão de ação em curso. Expressa a 

visão de ação em continuidade, o desenrolar do crédito dado 

atitude dos árabes, tanto que estava "convencida da superiori

dade militar dos árabes". Aqui também o dinamismo do adjunto 

incide sobre a base do SN. Enquanto que a taxe voz se exprime 

como ativa, imperfectivo. 

Além dos casos assinaladas, encontram-se com o aspecto 

2 as seguintes lexias, dentre outras: 
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decisão 1' 7 ( 16) 

guerra-fria 1, 45/46 

candentes 1, 53 

crise 2, 10/11 ( 16) 

utilização 3, 47/48 ( 16)

impressionante 3, 65 

desastrosa 4 , 37 

esmagamento 4, 44 (16 ) 

humilhante 4' 49 

acachapante 5 , 5 

4.2.2.3. O Aspecto 3 apresenta traços de dinamismo 

de açao que termina. 

"Suas fanfarronadas, seus delírios sobre seu poderio militar 

nunca chagaram a impressionar qualquer pessoa medianamente 

informada sobre a história do conflito( .•. )". 2, 2/5 

Na lexia informada o gramema /-ad-/ expressa o dinamis 

mo de açao que termina. Diz respeito a pessoa que já tenha ad-

quirido informações, com conhecimento, portanto, dos fatos 

aconteciJos, que o texto explicita e reforça: "nunca chegaram 

a impressionar''. Tal lexia apresenta-se com a taxe voz passiv� 

perfectivo, terminal (que est5 informada de). 

(16) Cf. POTTIER, 1972b, 68.

Processo de adjetivação propiciado pelo relator (de).
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Tal lexia (i nformada) que apresenta dinamismo no aspe� 

to 3 incide sobre a base do SN (pessoa), de modo que este pas

sa a ser dinâmico pela sua ação. 

"É difícil, ainda hoje, quando a vitória militar 

de Israel parece um fato conBwnado, prever como 

vai acabar, ( ... ) ". 3. 1/2 

Na lexia consumado, o gramema /-ad-/ expressa dinamis

mo de açao que termina. Designa o resultativo de uma situação, 

a "vitória militar de Israel". 

O que dissemos anteriormente quanto a incidência do a� 

jetivo adjunto sobre a base do SN, que,por ser descritivo -po� 

tanto ausente de voz ou aspecto - é a única que 

terações. 

permite al-

Aqui tal lexia expressa também com a voz passiva, per

fectivo,terminal (que foi consumado). 

"( ... ), cujas primeiras manifestações praticas foram o rompi-_ 

menta de relações diplomáticas com Israel e a ameaça de for

necimento maciço de armas e de aviões ao arquidesmoralizado 

ditador do Cairo." 5, 35/37 

Na lexia arquidesmoralizado, o gramema /-ad-/ expres

sa o dinamismo de ação em seu término. Esse resultativo desig

nado na lexia se aplica em função da "palhaçada da renúncia de 
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Nasser, seguida imediatamente da renúncia à renúncia" 5,31/32. 

Inclusive o explícito pelo morfema semi-autônomo "arqui-", um 

quantitativo, J5 maior Jimensio ao significado de desmoraliza

do. 

Aqui.expressa-se ainda nessa lexia a voz passiva, per

fectiva terminal (que foi desmoralizado). 

Além desses casos examinados, ocorre o aspecto 3, nos 

seguintes adjetivos, dentre outros: 

humilhadíssimo 

esperado 

alegados 

conflagrada 

2, 7 5 

2, 80 

4, 56 

4, 60 

4.2.2.4. O aspecto 4 caracteriza-se pela ausência 

de dinamismo, do tipo estático, meramente descritivo. 

"Porque seria inconcebível que a maior potência mundial per-

mitisse, nesta altura, que se 

grave como o da eliminação 

do mapa." 1, 69/71 

abrisse um precedente tao 

impune, de uma Nação 

A lexia eliminação caracteriza-se aqui no discurso pe

la ausência de dinamismo, uma vez que diz respeito a uma quali 

ficação de fato descritivo (precedente). 
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Tal lexia exerce a função de qualidade, em virtude de 

adjetivação que sofre pelo relator (17). 

Paradigmaticamente, há possibilidade de a lexia em:cau 

sa ser atualizada como aspecto 2, ação em desenvolvimento, ou 

como aspecto 4, estático, denominando um descritivo. No entan

to, aqui em discurso, como confirma a combinat6ria sintagmáti-

ca, apresenta-se como descritivo - isso face a identidade 

formas que pode ocorrer entre os aspectos 2/4. 

de 

Para o presente caso lembramos o que dissemos anterior 

mente quanto do aspecto 2, no substantivo, página 45. 

"Seus discursos foram sempre uma coleção de insultos e 

acusações aos Estados Unidos." 4, 12/14 

de 

Nas lexias insultos e acusações também ocorre a ausen-

eia de dinamismo, pois se referem a qualificativos descritivos 

de fatos antropoculturais. 

Corno no caso anterior, aqui também ocorre adjetivação 

em função do relator. 

"Ao contrário do que pretende Israel, com toda a razao e com 

todo o direito, não serão os que se enfrentaram no campo de 

batalha que se sentarão ã mesa de conferências para que 

vencedor imponha os termos da paz." 66/69 

(17) Cf. POTTIER, 1972b, 68.

Processo de adjetivação propiciado pelo relator (de).

o 
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Tanto a lexia batalha quanto a conferências aqui se 

caracterizam pela ausência de dina mismo, pois são meros descri 

tivos - que a própria combinatória sintagmática confirma. 

Também, a exemplo dos casos anteriores, sofrem elas o 

processo de adjetivação propiciado pelo relator. 

O presente texto apresenta um pequeno numero de lexias 

atualizadas no aspecto 4. 

Assim, citamos as seguintes lexias em que ocorre o as

pecto 4, também com processo de adjetivação. 

açoes 

solução 

1, 50 

3, 56 
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4.3. PROCESSOS SINTAGMÁTICOS (18)

4.3.1. NO SUBSTANT�VO 

4.3.1.1. O aspecto 1. 

"A guerra entre árabes e israelitas nao começou ontem. Come 

çou há vinte anos, quando a ONU por decisão de mais de dois 

terços da sua Assembleia Geral, resolveu criar, em territó

rio do protetorado britânico da Palestina, o novo Estado 

de Israel." 1, 1/5 

Alexia ONU - que, paradigmaticamente, se apresenta c� 

mo descritivo, referindo-se a fato antropocultural, sem dina

mismo, portanto - sofre alteração quanto ao aspecto e voz, em 

face da combinatória sintagmâtica - assim designa aspectualme� 

te o agente, a virtualidade, a potencialidade da ação. 

agente do verbo resolver, pois a "ONU resolveu criar". 

E 

O aspecto 1, a potencialidade da ação é adquirida 

o

ao 

nível da sintaxia, seja em face do produto sêmico do enunciado, 

seja.ainda mais, pelo fato de tal lexia se encontrar no caso 

(18) Entenda-se aqui a abordagem daquelas lexias que apresentam ou não as

pecto em língua, mas, em discurso, face a combinatória sintagmãti e a,

sofrem alteração, quanto a aspectualidade.

Apontaremos as lexias a serem analisadas sempre com nosso grifo.
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ergativo - que marca nitidamente o caso de agente (19). 

Assim, hâ incidência do dinamismo ativo na lexia em 

causa, em virtude de prevalecer a taxe voz ativa na semia do 

enunciado, confirmada na categoria verbal (resolveu criar). 

"O que aconteceu desde que Nasser ex1.g1.u a retirada da Força 

da ONU de Gaza e do Sinai e fechou o golfo de Akaba novamen

te, representa a terceira tentativa de revogar a decisão da 

ONU, de 1947." 1, 18/21 

A lexia Nasser - que, também, paradigmaticamente, se 

apresenta corno descritivo, sem dinamismo -, aqui, em discurso, 

passa a tê-lo, por expressar o agente dos verbos exigir e fe

char. Tal lexia exerce no enunciado a função de ergativo. 

A voz ativa incide nessa lexia, face prevalecer a voz 

da categoria verbal, na semia do enunciado. 

"Quando, retirada a força da ONU de Gaza, o mundo inteiro 

sentiu a inevitabilidade da guerra, os Esta.dos Unidos desen

volveram um esforço sobre-humano para evitá-la, através de 

um entendimento na ONU." 4, 1/4 

Alexia Estados Unidos em língua expressa um fato an

tropocultural - portanto, sem dinamismo. Aqui, em discurso, so 

(19) Cf. POTTIER, 1978, 126/127, por outro lado também Cf. ANDERSON, 1975.
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fre alteração quanto a voz e a aspectualidade, pois se antes 

ausentes,agora, face a sintaxia se manifesta com potencialida

de - cxcrccnJo :1 função de agente verbal no caso ergativo.

Na semia do enunciado prevalece a voz ativa do verbo 

desenvolver, que dessa forma incide sobre o agente da ação, no 

caso Estados Unidos.

Na combinatória do enunciado prevalece a voz verbal, 

justamente por ser taxe privativa e obrigatória, enquanto em 

outras classe lexicais ela ê apenas facultativa ou subjacente. 

Como ocorre nos presentes casos, as lexias examinadas expre� 

sam-se ausentes de dinamismo ou voz - em língua. A alteração 

se dá em discurso, como resultado da combinatória sintagmátic� 

"A União Soviética, ate agora, não foi neutra, nem em pensa

mento e nem em palavras. Pelo contrário, seu pensamento, to

talmente favorâvel ã causa ârabe, tem sido traduzido diaria

mente em palavras candentes e agressivas que visam, em pri-

meiro lugar situar a crise do Oriente Médio como mais um 

episódio da guerra-fria." 1, 50/55 

Alexia pensamento - que, paradigmaticamente se apre-

senta ausente de aspecto e voz, rois é um descritivo, refere-

-se a um fato antropocultural - aqui, em discurso - ao contrá-

rio dos casos anteriores - passa a t6-lo pela incid�ncia do 

dinamismo do adjetivo adjunto "favorável''., em que este apresenta 

a taxe de ação virtual. potencial. 

No substantivo, o aspecto 1 apresenta-se como ativo di 

nâmico, perfectivo inicial; no adjetivo, como passivo, dinâmi

co inicial. No entanto, essa correlação dos traços ativo/pass! 
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vo nao implica numa incompatibilidade entre base e adjunto de 

SN, na combinatória sintagmática (20), como o próprio 

prova. 

texto 

Apresenta-se a seguinte substüncia de conteúdo: 

pensamento favorável = 
< pensamento que favorece 

alguém > 

Prevalece no sintagma o dinamismo ativo do adjuntd. 

"( .•• ): a ressurreição da organização que U Thant não soube 

liderar, para que, através dela e com o apoio das duas supe!. 

potências, se chegue a impor o indispensável ar

mis t-Í.cio . " 2 , 6 7 /70 

A lexia armist-i.cio - que, paradigmaticamente, se apre

senta como um descritivo - ausente de voz e aspecto -, ao  ní-

vel do enunciado passa a tê-lo pela incidência do dinamismo do 

adjetivo adjunto indispensável, este apresenta o traço de ação 

virtual, potencial. 

Apresenta-se a seguinte substância de conteúdo: 

armist-Í.cio indispensável = < armistício que não 

pode ser dispensado 

vior alguém > 

Aqui, prevalece o dinamismo passivo do adjunto. 

(20) Cf. BARBOSA, 1981b, 146.
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Em ambos os casos permanecem os traços aspectivos de 

potência e virtualidade de ação perfectiva inicial, nao obstan 

te a atividade de uma e a passividade de outra. 

O aspecto 1 ocorre, ainda, seja pela função do caso er 

gativo, seja pelo dinamismo potencial do adjunto, nas seguin

tes lexias, dentre outras: 

árabes 1 . 9

Força 1 ' 16 

Estados Unidos 1, 39 

União Soviética 1 . 42 

Nasser 3. 30

União Soviética 3, 45/46 

garantia 3. 56

Israel 4' 26/27 

Estados Unidos 4 , 41 

árabes 4 ' 49 

estudantes 4' 75 

sovjéticos 5 ' 78 



4.3.1.2. O aspecto 2. 

"A causa permanecendo, e a causa é a existência 

de Israel, o efeito permanecerá - e o efeito e o 

estado de beligerância( ... )". 1, 24/26 
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Alexia causa - em ambas as ocorrências - paradigmatj 

camente, apresenta-se ausente de aspectualidade e voz, pois 

denomina um descritivo do universo antropocultural. 

No primeiro caso prevalece a açao em desenvolvimento 

que se expressa no verbo permanecer - de tal modo que a lexia 

causa passa a ter dinamismo, em função da combinatória sintag

mâtica. Na segunda atualização, a lexia e dinâmica, expressan-

do traços de ação em continuidade, pela combinatória com 

lexia adjetivada "existência'" - que expressa a taxe de 

a

açao 

que se desenrola. O presente caso de adjetivação é a descriti

va, em que há ccmDreensão total (A = B); a voz atributiva esta 

belece a relaçi"io (21).

O segundo segmento "a causa é a existência de Israel" 

explicita o primeiro e reafirma o traço de continuidade - so

bre o qual gira todo o discurso. 

(21) Cf. POTTIER, 1972b, 67.
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"E e por l.SSO que os Estadon Unidos continuam acreditando 

que sera possível circunscrever o conflito de árabes e israe 

litas para, depois, pela imposição de uma força superior, di 

rimÍ-lo." 1, 60/63 

Alexia Estados Unidos apresenta-se, paradigmaticamen

te, como descritivo, denominando fato antropocultural, portan

to, ausente de voz e aspecto. No entanto, aqui, em discurso há 

dinamismo, face a combinatória sintagmática com verbo durativo, 

de traço de ação em desenvolvimento. Prevalece assim a taxe de 

voz ativa e a aspectualidade durativa da categoria verbal, no 

sintagma. 

A Única base substantiva! que sofre alterações quanto 

a voz e justamente a descritiva,que se caracteriza pela ausen

cia de voz e de aspecto - em língua. No mais, a voz de um subs 

tantivo independe da do adjetivo e da do verbo, sem que tal g� 

re incompatibilidade táxica entre as três (BARBOSA, 198la,147). 

O que pode acontecer - como no caso presente - e que uma prev� 

leça sobre a outra e que, no produto sêmico final do enunciado, 

a semia contenha a voz do mais forte. 

"Ante mais esta derrota 

aquela que se podia 

irresponsável." 2, 24/26 

-

humilhante, a reaçao de Nasser 

se esperar de um 

foi 

total 

Alexia derrota, paradigmaticamente, expressa-se como 

descritivo - denomina fato antroposultural, porem em discurso 

passa a ter dinamismo pela ação do adjetivo adjunto. Assim, o 
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SN apresenta a taxe de dinamismo, de açao em desenvolvimento, 

bem como a taxe de voz ativa, em função da combinat6ria sintag 

mâtica. 

Dessa forma, vale também aqui o que dissemos anterior

mente quanto a alteração das taxes de voz e aspecto, nas le

xias descritivas. 

O aspecto 2 ocorre, ainda - pelas mesmas circunstânci

as do resultado do produto sêmico do enunciado, seja pelo tra

ço de desenvolvimento do adjetivo adjunto, seja pela incidência 

da açao verbal prevalecer sobre a base do SN - nas seguintes 

lexias: 

delírios 1 , 25 

poderio 2, 3 

reaçao 2, 25 

tropas 2, 45 

cessaçao 2 , 52 

atos 2 ' 62 

Moscou 3, 22/23 

atitude 4 66 

frustações 4, 76 

comportamento 5 , 1

tranqUilidade 5, 40 
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4.3.1.3. O aspecto 3. 

"Suas fanfarronadas, seus delírios sobre seu poderio militar 

nunca chegaram a impressionar qualquer pessoa medianamente 

informada sobre a história do conflito árabe-israelita e, 

muito menos, o próprio Estado de Israel." 2. 2/6 

A lexia pessoa, paradigmaticamente, caracteriza-se co

mo descritivo, denominando fato antropocultural. portanto au

sente da taxe aspectual, porém, face a combinatória sintagmát� 

ca, passa a ter dinamismo pela incidência do adjetivo. 

Assim, tal lexia passa a ser passiva dinâmica terminal. 

taxe própria do adjetivo (informada). 

Pode-se assim descrever a substância de conteúdo: 

pessoa informada = < pessoa que foi informada sobre 

algo > 

"E é claro que a abertura do golfo de Akaba representaria 

uma nova humilhação para o jã humilhadÍssimo Nasser e, por

tanto, por tabela, uma séria perda de face para a União So

viética, ( ... )". 2, 74/77 

Alexia Nasser  apresenta-se, paradigmaticamente, como 

ausente de aspecto, porque é designação descritiva, porém,aqui 

em discurso sofre alteração aspectual, pela incidência do adj� 

tivo adjunto, passando a ter dinamismo de ação em seu término. 
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Prevalece o dinamismo passivo terminal do adjetivo (humilhadí� 

simo) - apresentando a seguinte substância de conteúdo: 

humilhadissimo Nasser = < Nasser que foi muito 

humilhado > 

"A atitude assumida pela União Soviética demonstra que mais 

do que nunca, o problema do Oriente Médio serâ nesta fase, 

mais uma frente da guerra-fria." 5, 70/72 

Alexia atitude, paradigmaticamente, expressa um des

critivo, um fato antropocultural, portanto, ausente da taxe a� 

pecto, mas,em função da combinatória sintagmática, sofre alte

raçao, passando a ter dinamismo pela incidência do adjetivo ai 

junto "assumida". De forma que, em discurso, tal lexia se apr� 

senta como dinâmica passiva terminal. 

Pode-se assim descrever a substância de conteúdo: 

atitude assumida = < atitude que foi assumida 

por alguém > 

Além dos casos examinados, ocorrem ainda as seguin

tes lexias, com aspecto 3, dentre outras, em que há a incidên

cia do adjetivo adjunto sobre a base do SN: 

fato 

União Soviética 

razoes 

area 

3, 2 

3, 40 

4, 56 

4, 60 



   

ditador 

exército 

árabes 

4.3.1.3. O Aspecto 4. 

5 37 

5, 51 

5. 58
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"( ••• ), Os Estados Unidos tem-se mantido numa posição de neu 

tralidade, diante de árabes e israelitas, que foi ontem con

firmada no comunicado oficial do governo de Washington a res

peito das hostilidades que se iniciavam." 1, 39/42 

Alexia comunicado apresenta no gramema /-ad-/ uma 

idéia dinâmica perfectiva terminal, indicando o término de um 

processo - dentro de uma perspectiva diacrônica. Entretanto, 

aqui, em discurso tais traços desaparecem, implicando na ausen 

eia de ação, pois designa um descritivo antropocultural, equi

valente a aviso. 

"Suas fanfarronadas, seus delírios sobre seu poderio militar 

nunca chegaram a impressionar qualquer pessoa medianamente 

informada sobre a história do conflito( ••• )". 2, 2/5 

Alexia fanfarronadas, a exemplo do caso anterior, 

apresenta em sua estrutura o gramema /-ad-/ que expressaria a 
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taxe de dinamismo perfectivo terminal - no entanto, aqui, tais 

traços desaparecem, implicando na ausência de ação, designando 

um descritivo, equivalente a bazófia. 

Assim, pode-se dizer que o aspecto 4, o resultado des

critivo já apresentou diacroniacamente traços de um dinamismo 

perfectivo terminal, mas, sincronicamente, salvo alguns vestí-

gios, tais traços desapareceram, implicando na ausência 

ação (BARBOSA, 1981b, 115). 

de 

"De qualquer maneira, esse seria um preço pequeno a pagar p�

lo crime de não ter avaliado corretamente a irresponsahilid.! 

de do dita.dor do Egito." 2, 84/86 

Alexia ditador apresenta o gramema /-dor/ que expres

sa potência, virtualidade - própria do aspecto l; entretanto, 

aqui, em discurso tais traços desaparecem havendo ausência de 

qualquer tipo dç dinamismo no substantivo - pois refere-se a 

denominação de indivíduo despótico, portanto, aspecto 4, um 

descritivo antropocultura1. 

"( ••. ), para compensar as frustaçÕes que causam as mazelas 

da vida política nacional, tambêm insultam os Estados Unido� 

queiam sua bandeira e desrespeitam os seus re-

presentantes diplomáticos." 4, 76/79 

Alexia r epresentantes apresenta o gramema /-ante/ que 

expressa tra,os de dinamismo, de ação em desenvolvimento - pr� 
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pria do aspecto 2; porém, aqui, na combinatória sintagmática 

tais traços desaparecem, implicando na ausência de ação. Passa 

a descritivo antropocultural, denominando pessoa designada pa

ra representar o governo. 

Assim, a partir das colocações que viemos de fazer, PQ 

de-se dizer que ocorrem identidade de formas entre os aspectos 

1/4, 2/4 e 3/4 - que poderia apresentar, a priori, certa difi

culdade no reconhecimento dos diferentes aspectos substantiva

is. Entretanto, como vimos, são facilmente reconhecíveis quan

do em discurso, em combinatória sintagmática (22) 

Além dos casos examinados, ocorre, ainda, o aspecto 4, 

nas seguintes lexias, dentre outras: 

Além dos casos examinadas, ocorre ainda o aspecto 4, 

pelas circunstâncias apontadas da combinatória sintagmática, 

nas seguintes lexias, dentre outras: 

retirada 1 . 18 

aliados l' 37 

irresponsável 2 ' 26 (23) 

embaixadas 4 , 73 

(22) Cf. BARBOSA, 1981b, 114.

(23) Substantivação. Cf. POTTIER, 1972b, 19. e também BARBOSA, 198lb,107.

Scanner
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4.3.2. NO ADJETIVO 

4.3.2.1. O aspecto 1. 

"Força da ONU foi 

trêglla." 1, 16/17 

a garantia simbólica I da nova 

A lexia ONU caracteriza-se pela ausência de dinamismo, 

pois refere-se a descritivo antropocultural. Aqui, no discurso 

adjetivado, portanto um qualificativo descritivo. 

Corno a lexia "Força", base do SN, se encontra no caso 

ePgativo, que marca nitidamente o agente da açao - corno já o 

dissemos anteriormente - da "garantia da trégUa",portanto há 

um dinamismo potencial nessa lcxia - este incide sobre o adju� 

to (no caso a lexia em causa). 

Assim, acrescentaríamos ao que dissemos quanto a alte

raçao da aspectualidade que a Única lexia que sofre alterações 

quanto a voz e aspecto é aquela que designa um descritivo. 

De forma que há dinamismo de ação potencial, 

em ambas as ·1exias (base do SN e adjunto). 

virtual 
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"E o ditador árabe, sabendo disso, foi alem, partindo para a

provocação pura e simples ( .•• )". 2, 36/38 

Alexia árabe caracteriza-se pela ausência de dinamis

mo por referir-se a descritivo, porém em combinatôria sintâxi

ca com a base do SN - que se apresenta como dinâmica inicial , 

de ação virtual - portanto aspecto 1 - este incide sobre o ad

junto, de modo que sofre alteração, passando o adjetivo a ter 

o mesmo dinamismo.

"( •.. ), o ditador do Egito não hesitou um momento em acusar 

os Estados Unidos e a Inglaterra de estarem participando da 

luta, ( ..• )". 2, 28/30 

Alexia Egito caracteriza-se, também, como o caso ante 

rior, pela ausência de dinamismo, porque denomina um descriti

vo. Neste caso se encontra adjetivada, (adjetivação propiciada 

pelo relator). 

Na combinatôria sintagmâtica exerce a função de adjun

to a base de SN - que, a exemplo do caso anterior, se apresen

ta como dinâmico inicial, de ação potencial, virtual; de forma 

que recebe a incidência do Jinamismo do substantivo. 

- -

"( ... ) nao sao nem melhores nem piores que os estudantes bra 

sileir>os _que, para compensar as frustaçÕes que causam as ma

zelas da vida política nacional, também insultam os Estados 

Unidos, queimam sua bandeira e ( ... )". 4, 74/77 
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Alexia brasileiros caracteriza-se, como o caso ante

rior, pela ausência de dinamismo, uma vez que se refere a des

critivo antropocultural. Entretanto, aqui, na combinatória sin 

tagmática qualifica a base do SN din5mica - da qual recebe a 

incidência, portanto apresenta também a aspectualidade. 

Alexia estudantes, no trecho em causa, se encontra no 

ergativo - o agente da ação verbal (insultar e queimar) . 

Não encontramos no texto outras lexias adjetivas, que 

sofram o pro,�esso sintagmático de aspectualidade, com a taxe de 

aspecto l. 

4.3.2.2. O aspecto 2. 

"A causa permanecendo, e a causa é a existência de Israel, o 

efeito permanecerá e o efeito o estado de be-

ligerância ( ... )". 1, 24/26 

Alexia Israel caracteriza-se pela ausência de dinamis 

mo, em face de denominar um descritivo antropocultural. Entre

tanto, aqui, em discurso sofre alteração aspectual, em virtude 

de sobre ela incidir o dinamismo da base do SN (existência) 

de forma que o adjunto - pois aqui a lexia Israel encontrar-se 

adjetivada (propiciado pelo relator) - passa a ter tal dinamis 

mo de ação que se desenrola. 
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"Ante mais esta derrota humilhante, a reação de Nasser foi 

aquela que se podia esperar de um total 1.rres-

ponsãvel." 2, 24/26 

Alexia Nasser caracteriza-se pela ausência de dinamis 

mo por referir-se a descritivo antropocultural. Aqui, porém,.em 

discurso - onde, propiciado pelo relator,se encontra adjetiva

da, exercendo a função de adjunto - sofre alteração aspectual, 

em face da incidência da base de SN (reação), passando, 

esta a ter dinamismo de ação em desenvolvimento, que o 

como 

texto 

reafirma, mais adiante com a ação de Nasser: "o ditador do Egi:_ 

to não hesitou um momento em acusar os Estados Unidos e a In

glaterra" de participarem da luta (2, 27/34). 

"Dizíamos, em recente editorial, que o comportamento da 

União Soviética nesta crise do Oriente Mêdio sõ poderia ter 

sido baseada na convicçao de que os árabes derrotariam mili 

tarmente Israel." 5, 1/ 4 

A lexia União S o v ié t i c a  (24) caracteriza-se pela ausência 

de dinamismo, pois denomina um descritivo antropocultural. Po 

rém, aqui, na combinatória sintagmática - onde se encontra ad 

jetivado - sofre incidência do dinamismo da base de SN (com

portamento), de ação em seu desenrolar, passando a tê-lo tam

bém. 

(24) Lexia complexa. Cf. POTTIER, 1972b, 27.
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Além das lexias examinadas anteriormente. cita.mos QS

seguintes adjetivos ou adjetivações, que, dentre outras, face 

a combinatória sintagmática se atualizam com o aspecto 2: 

pura 

internacionais 

Estados Unidos 

4.3.2.3. O aspecto 3. 

2, 37 

4, 39 

5, 82 

"A primeira tentativa de revogar a decisão da ONU pelas ar

mas, os ãrabes a realizaram em 1948, com resultados desastr>o 

sos para suas forças." 1, 8/10 

A lexia desastrosos caracteriza-se, paradigmaticamen

te, pela ausência de dinamismo, por ser um descritivo qualifi

cativo antropocultural. Entretanto, aqui, na combinatória sin-

tagmâtica sofre alteração aspectual, da base de SN "resulta-

dos", que apresenta dinamismo de ação em seu término,- de fo! 

ma que o adjetivo passa a ter traços de ação que termina, pela 

incidência do substantivo sobre tal lexia. 

"Desde jã, porém, pode-se afirmar que ela nãotrarã apenas re 

sultados negativos." 3, 4/5 
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Como ocorreu no caso anterior, aqui também o dinamismo 

de açao em seu término.expresso na lexia base do SN (resulta

dos), incide sobre o adjunto, negativos, que passa a t�-lo. Si 

tuação possível em vista de a lexia em causa se apresentar co

rno descritivo - portanto ausente de dinamismo - o que propicia 

tal alteração aspectual na combinatória sintagmática. 

"( ... ), cujas manifestações práticas foram o rompimento de 

rElaçÕes diplomáticas com Israel e a ameaça de fornecimento 

maciço de armas e de aviões ao arquidesrnoralizado ditador do 

Cairo." 5, 34/37 

A lexia Cairo caracteriza-se pela ausência de dinamis

mo, por referir-se a descritivo antropocultural. Aqui, em dis-

curso exerce a função de adjunto, com adjetivação propiciada 

pelo relator (de). Ambas as lexias, base do SN "ditador" quan-

to o adjunto c�iro sao descritivos (ausentes de dinamismo, 

portanto) - que por assim se manifestarem sofrem alteração as

pectual pela incidência do dinamismo, de ação em seu término, 

da lexia "arquidesmoralizadc". 

Pode-se constituir a estrutura semântica: 

"O ditador {(do Cairo) está muito desmoralizado por 

algo} 

Quanto i sintaxe, teríamos: 

SN = gS "ditador" 

+gA "do Cairo"

+gA "arquidesmoralizado"
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Quanto a substância de conteúdo, teríamos: 

arquidesmoralizado ditador do Cairo = < ditador do Cairo que 

,'i,____ __J está mui to desmoraliza-

,. do > 

Além dos casos examinados, ocorre o aspecto 3. 

processo sintagmáticb, nas seguintes lexias: 

., . 

eg1pc10 

militarmente 

4.3.2.4. O aspecto 4. 

5, 51 

5, 58 

como 

"Foi somente a intervenção decidida dos Estados Unidos, com 

o beneplácito da União Soviética, que impediu, na ocasião, o

fim inglório de Nasser." 1, 13/16

A lexia decidida apresenta no gramema /-id-/ a visão 

dinâmica de ação em seu término. Entretanto, aqui, em discurso 

tais traços se anulam, pois a lexia designa um descritivo an

tropocultural, de forma que há ausência de qualquer dinamismo. 

Mesmo a lexia "intervenção", base do SN, designa um 

descritivo, ausente, portanto de dinamismo. 
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De forma que a lexia "intervenção" designa o efeito de in 

tervir, enquanto a adjunto decidida é atualizado com o signi 

ficado de firme, enérgica. Forma de particípio substantivada. 

"A mentira deslavada, no entanto, nao poderia servir de pre

texto nem mesmo para a União Soviética, ( •.• )". 2, 34/35 

Da mesma maneira que o caso anterior, a lexia deslava

da apresenta no grarnema /-ad-/ traços de dinamismo de açao em 

seu término. Mas, na combinatória sintagrnática, a taxe de din� 

mismo desaparece, urna vez que designa um descritivo antropocul 

tural, com o significado de petulante, atrevida, sem-vergonha 

"( .•. ), constituiu uma surpresa total e provocou, dentro do 

Cremlin, um alvoroço que se reflete na inesperada convocação 

da 
.-

reuni.ao dos chefes comunistas da Europa Orien-

tal, ( ..• )". 5, 19/22 

Alexia inesperada apresenta no grarnerna /-ad-/ traços 

de dinamismo de ação em seu término. Porém, face a combinató

ria sintagrnâtica tais traços desaparecem, havendo ausência de 

dinamismo, pois refere-se a um descritivo, aqui, com o signi

ficado de imprevista, brusca. Portanto, aqui, tal lexia é um 

adjunto descritivo a uma base de SN "convocação" também des

critiva, do efeito de convocar. 
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Alfrn dos casos examinados, citamos as seguintes lexias 

adjetivas que ocorrem com o aspecto 4, em face da combinat6ria 

sintagrnática: 

protetorado 

libertadora 

l , 4

4, 44/45 
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4.4. PROCESSOS DO DESENVOLVIMENTO (25) 

4.4.1. NO SUBSTANTIVO

4.4.1.1. O desenvolvimento, um antes, apresenta-se 

como um eventual, um potencial, com taxe de ação como possibi

lidade concebida ou desejada. 

"Antes de iniciadas as hostilidades, a irresponsabilidade do 

coronel Nasser era apenas uma ameaça latente." 2, 1/2 

Alexia irresponsabilidade expressa a taxe de desenvol 

vimento, um antes, pois diz respeito a uma ação como possibill 

dade concebida, na medida em que se situa como uma ameaça la

tente, i.e., que ainda não se manifestou. A irresponsabil idade

nao estava manifesta antes das hostilidades, da guerra. 

Portanto, o taxema desenvolvimento se expressa aqui en 

quanto há a combinatória inter-lexias, ou seja, na medida 

que se combina com ameaça latente, expressando o momento 

precede o início de uma açao. 

em 

que 

"Se o real, nos verbos, e expresso pelo modo indicati

vo, nos tempos presente ou passado; o eventual, pelo futuro do 

(25) Entenda-se aqui a abordagem daquelas lexias que apresentam o taxema

de desenvolvimento, não sô na sua estrutura, mas sobretudo em face da
combinatória inter-lexias.
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presente� e o potencial, pelo futuro do pretérito, pode-se di

zer que o des�nvolvimento, no substantivo, apresenta forte ana 

logia não s6 com o aspecto e a pressuposição mas também com o 

modo e tempo." (BARBOSA, 1981b, 122). 

Tal JepenJência não impc<lc que o grupo verbal do SV ap� 

reça em tempo e modo diferentes. (26) 

Assim, na lexia em causa, pode-�e dizer que o desenvol 

vimento se apresenta no modo indicativo potencial e no futuro 

do pretérito, pois a i rresponsabilidade era urna ameaça latent� 

"E o ditador árabe, sabendo disso, foi alem, partindo para a 

provocação pura e simples na esperança de que os Estados Uni 

dos respondessem com a intervenção." 2, 36/39 

Na lexia intervenção expressa-se o desenvolvimento, um 

antes, pois é concebida como esperança, diz respeito mesmo a 

urna açao futura, ainda não manifesta. Portanto, refere-se a 

urna açao como possibilidade desejada. 

Nota-se, daí, que a lexia em causa se manifesta no mo

do indicativo eventual, porque espera-se que venha a ocorrer, 

(do ponto de vista de Nasser), e no tempo futuro do presente. 

Assim, a lexia intervenção apresenta a taxe de desen

vol\'imento, um :1nte�, 11:1 çu111hi11:1t(1ria do enunciado, com a le-
• N ,, x1a esperança.

(26) Cf. BARBOSA, 1981b, 122.
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Desse modo, a presença do taxema desenvolvimento, no 

caso, com a taxe de um antes, permite a seguinte interpretação 

do enunciado: 

Nasser fazer provocaçao �esperança � E.V. fazer intervenção 

eventual 
}

futuro 
______,/ 

"( ... ), a União Soviética torna-se tao ansiosa quanto os Es-

tados Unidos 

ONU." 4, 34/36 

para resolver o problema atraves da 

Alexia União Soviética - enquanto em combinat6ria do 

enunciado com a lexia ansiosa, que apresenta a taxe de açao de 

sejada - apresenta a taxe de desenvolvimento um antes, ou seja 

expressa-se o momento que precede o início de uma ação, no ca

so, desejo Jc resolver o problema atravês da ONU. (27). 

Dessa forma, pode-se dizer que a taxe do momento que 

precede o início da ação esti contida na lexia adjetiva, ·�nsi� 

sa� e face a combinat6ria do enunciado, esta atribui i base do 

SN tal taxe. 

Nota-se a1, portanto, o tempo futuro do presente e o 

modo indicativo eventual do SN. 

(27) A incidência da taxe de desenvolvimento do adjetivo é direta ao subs

tantivo, União Soviética (lexia complexa), em virtude de os Estados

Unidos jâ terem tal pretensão desde o inicio da guerra, veja-se

l, 18/19, Ponto de vista do emissor.
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"Mais de uma vez sua queda esteve iminente." S. 40/41 

Na lexia queda expressa-se a taxe de desenvolvimento 

um antes, na medida em que se combina, no enunciado, com "imi

nente�- adjetivo que jâ traz no seu semema os traços de momen 

to que precede o início de uma ação, que está em vias de efeti 

vaçao. De forma que incide sobre o substantivo queda.

Alexia adjetival já traz em seu lexema um traço temp� 

ral futuro, de maneira que o substantivo queda recebe tal inci 

dência. Assim a lexia em causa ê dada como potencial (modo in

dicativo) e futuro do passado (28)

4.4.1.2. O desenvolvimento iniciativo, que cor

responde ao aspecto 1, do tipo "começar a". 

"Isto e, a terceira tenta.tiva de destruir o Estado de Isra

el, objetivo proclamado pelos líderes árabes hoje, como des

de 1947." 1, 21/23 

Alexia tentativa expressa o desenvolvimento iniciati

vo, pois corresponde a urna ação inicial, refere-se ao que pode 

ser tentado, correspondendo ao aspecto l - visão dinâmica do 

(28) A incidência adjetiva sobre o substantivo sera examinada mais adiante.
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potencial. 

De modo que a lexia em causa contêm a taxe de modo in

dicativo eventual, com o traço temporal de futuro. Destruir Is 

rael é objetivo desejado. 

A lexía tentativa é feminino substantivado de tentati

vo (29), portanto, diacronicamente é proveniente de um adjeti-

vo. 

As lexias adjetivas quando contem o taxema de desenvol 

vimento já trazem na sua substância de conteúdo, no seu semem� 

os traços que o determinam (30) - o que explica o substant i v o  

em causa já conter as taxes acima apontadas. 

"É 
-

hâ possibilida de de solução uma garantia fir-que nao sem 

palpável do direito de Israel 
-

livre gol-me e a navegaçao no 

fo de Akaba." :í ' 55/57 

A lexia garantia expressa a taxe de desenvolvimen t o

iniciativa na combinatória do enunciado com o adjetivo "palpá

ver'que lhe incide, este lhe atribui tal taxe - que aparece no 

gramema aspectivo /-ável/ (aspecto 1). 

Donde a seguinte substância de conteúdo: 

garantia palpável = <  gar antia que se começa a 

sentir > 

(29) Tentativo, do latim tentatu, part. pass. de tentare (tentar + ivo),

cf. FERREIRA, 1975, 1377.

(30) Cf. BARBOSA, 1981b, 122.
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Dessa forma, a lexia garantia se manifesta, face a com 

binatória do enunciado, no modo indicativo real e com o traço 

temporal do presente. 

"Depois veio o inevitá.veZ." 4, 23 

Na lexia inevi táve 7, aparece a taxe de desenvol vimen t o 

iniciativo no gramema aspectivo /-áveZ/ (aspecto 1), referind� 

-se ao que começa a acontecer (Israel arrasa militarmente 

árabes - 4, 23/29). 

os 

O taxema de desenvolvimento está contido no semema da 

lexia, pois esta 6 adjetival - situação própria do adjetivo 

como dissemos anteriormente. De modo que, na transferência pr� 

piciada pelo determinante para a categoria substantiva, 

traços nao se perdem, continuam presentes na lcxia. 

Donde a substância de conteúdo: 

inevi táve 7, = < o que começa a acontecer >

tais 

Dai, pode-se dizer que a lexia em causa se manifesta 

no modo indicativo real e no tempo presente. 
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4.4.1.3. O desenvolvimento com a taxe desenvolvi

mento designa a ação que estCt se desenvolvendo, corresponden

te ao aspecto 2. 

"A causa permanecendo, e a causa ê a existência de Israel, o 

efeito permanecerá( .•• )". 1, 24/26 

Alexia causa expressa a taxe desenvolvimento, enquan

to em combinatória sintagmática com a categoria verbal no ge-

rúndio,"permanecendo" (que expressa açao em desenvolvimento), 

correspondente ao aspecto 2 (visão dinâmica de continuidade). 

Donde a substância de conteúdo: 

causa permanecendo = < causa que continua > 

Daí, pode-se dizer que a lexia substantiva! apresen t a

uma ação real, futuro. 

"Ante mais esta derrota humilhante, a reação de Nasser foi 

aquela que se podia esperar de um total irresponsâ-

vel." 2, 24/26 

Alexia derrota apresenta a taxe de desenvolvimento na 

combinatória sintagmática com o adjetivo humilhante que lhe 

atribui tal taxe, designando uma ação em seu desenrolar, cor

respondendo ao aspecto 2 (visão din5mica de desenvolvimento). 
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Donde a substância de conteúdo: 

derrota humilhante = < d er rota que co nti nua 

humilha ndo > 

Nota-se a continuidade da humilhação dessa derrota, a 

ponto de levar Nasser a uma reação de "irresponsabilidade", se 

gundo o texto, veja-se 2, 26 e seguintes. 

Daí, pode-se dizer que a lexia derrota se encontra no 

modo indicativo real, com traço temporal futuro� 

"A derrota acachapante e a nova estratégia. 11 (31) 5 *

Novamente aqui, a lexia derrota aparece com a taxe de 

desenvolvimento (ação em seu desenrolar), em função da combina 

tória sintagmâtica com o adjetivo 11acachapante", que, por apre

sentar em seu semema tal taxe, lha atribui. 

Donde a substância de conteúdo: 

d erro ta acachapan te = < derrota que leva ao desastre 

de alguém > 

De modo que a derrota desencadeia reações de desespero 

(veja-se a "palhaçada da renúncia", 5, 31). 

O desenrolar da ação pode ser medido pela série de 

efeitos que vai causando, em que a "nova estratégia" é um de

les. 

(31) Acachapante, variante de acaçapante, Cf. FERREIRA, 1975, 15.
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Portanto, a lexia em causa aparece no modo real, fu-

turo. 

4.4.1.4. A taxe de terminativo do desenvolvimento, 

designa uma açao que termina, correspon<lente ao aspecto 3 (vi

são dinâmica de t�rmino do processo). 

"Suas fanfarronadas, seus delírios sobre seu poderio militar 

nunca chegaram a impressionar qualquer pessoa medianamente 

informada sobre a história do conflito ( .•. )". 2, 2/5 

Alexia pessoa aparece com a taxe de terminativo, fa-

b. - . . 1 . 11 d. 
11 "· 

f d " ce a com 1nator1a inter- ex1as, com me 1anamente e 1n orma a,

ou seja a lexia em causa expressa urna ação não totalmente ter

minada. 

Pode-se apresentar a seguinte substância de conteúdo: 

pessoa medianamente informada = <  pessoa que não esta 

completamente informada > 

Assim, a açao de conhecer que se expressa nessa lexia, 

pela combinatória do enunciado, não está esgotada. 

Nota-se, ainda, na lcxia os traços de modo indicativo 

real e tempo passado (já informada de algo, em parte). 
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"É difícil, ainda hoje, quando a vitoria militar de Israel 

parece um fato consumado, prever como vai acabar, que resul

tados terá a guerra ( ... )". 3, 1/3 

Alexia resultados (32) apresenta a taxe de terminati

vo, designando uma ação que termina mas nao se esgotou; tanto 

que ao nível do enunciado expressa-se a pressuposição pelo mor 

fema gramatical ainda sobre " r e s u Z ta d o s " .

Alexia em causa traz já no seu semema o taxema de de-

senvolvimento - a exemplo do que ocorre nos adjetivos que o 

possuem - o traço de ação terminativa. 

Daí, pode-se expressar a seguinte substância de conteú 

do� a partir do enunciado: 

resu 7., tados = < consequência ainda não definida > 

Nota-se, ainda, na lexia em causa os traços de 

indicativo real e tempo passado. 

modo 

"( .•. ), cujas primeiras manifestações praticas foram o rompi_ 

menta de relações diplomáticas com Israel e a ameaça de for

necimento maciço de armas e de aviões ao arquidesmoraliza d o 

ditador do Cairo." 5, 34/37 

A l ex ia dita dor apa recc com a taxe de desenvol vimen t o 

terminativo, em face da combinatória sintagmática com o adjet! 

(32) Forma substantivada do particípio de resul.,tar, cf. FERREIRA,1975,1238.
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vo "arquidesmoralizado", que por jâ conter em seu semema -aqu� 

le ta.xema lha atribui. corresponJente ao aspecto 3 (visão <linâ 

mica perfectiva terminal). 

De forma que,a lexia em causa aparece com a taxe de 

açao em seu término, inclusive com seu sentido intensificado 

pelo grame ma "arqui-" (morfema gramatical semi-autônomo quan ti

tat i vo), expressando uma grande desmoralização, face aos pri

meiros resultados da sua empresa (de Nasser) nessa guerra. 

Nota-se, ainda, a taxe de modo indicativo real (os re

sultados o dizem) e traço temporal de passado, na lexia arqui

desmoralizado. 

4.4.1.S. A taxe um Jcpois <lo <lesenvolvimento <lesi_g_ 

na o resultado da ação, depois que esta cessou definitivamente. 

"Não hâ alternativa para a ressurreição da ONU". l* 

Na lexia ressurreição aparece a taxe um depois, pois 

designa uma situação nova� em que inclusive, face a combinató

ria do enunciado, pressup6e-se que a ONU não mais exista, ela 

nao mais tem ação, portanto, diz respeito a uma situação post� 

rior a uma ação ocorrida antes. 

Aliás, em vista de o enunciado em causa dizer respeito 

a um título de editorial - portanto contexto marcado - este se 
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explicita no editorial, pois a força que controlava a situa 

çao no Oriente �1édio era a ONU e "era quase simbólica" (1,29),

"agora ela poderá voltar a ser ONU" - donde se pressupoe 

a ONU não é mais ONU. 

que 

Assim,o enunciado em análise diz respeito a uma situa

çao posterior a uma outra que já nao ocorre - a ONU nao é mais 

ONU, que em síntese se encontra na lexia ressurreição no taxe

ma desenvolvimento a si atribuído pela combinatória do enuncia 

do. 

De forma que a lexia em causa se apresenta com o aspe� 

to 4, denominando um descritivo antropocultural, portanto, sem 

dinamismo - designa um efeito não um ato de ressuscitar. 

Por outro lado, nota-se a taxe de modo indicativo real 

e traço temporal passado, nessa lexia, pelo pressuposto de uma 

situação anterior. 

Agora ela poderá voltar a ser ONU mas, ( ... )". 1, 30 

Aqui a lexia ONU aparece, face a combinatória do enun-

ciado, com a taxe de desenvolvimento um depois, pois designa 

uma situação posterior a uma outra. Pressupõe-se do enunciado 

que antes a ONU não era ONU - que o texto explicita ser 

antes "quase simbólica". 

ela 

Não se deve esquecer, para tanto, que o taxema desen

volvimento etâ ligado aos taxema de aspecto e aos morfemas de 

pressuposição, havendo uma certa correlação entre eles.(33) 

(33) Cf. BARBOSA; 1981b, 122.
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Assim, aqueles morfemas agora e voltar a ser remetem 

a uma situação anterior em que a ONU não era ONU. Antes 

quase simbólica"? 

"era 

De modo que, fica claro uma açao de posterioridade ex

pressa na lexia em causa. 

Quanto ao aspecto, a lexia ONU denomina apenas um des

critivo antropocultural, ausente de aspectualidade. 

A palhaçada da renú:ncia de Nasser, seguida imediatamente da 

rerzúneia à renúncia, "por imposição do povo", tem, evidente

mente, um nexo com a nova estratégia política elaborada sex

ta-feira em Moscou, ( ..• )". 5, 31/34 

A lexia renúncia, nas duas ocorrências, apresenta a

taxe de desenvolvimento um depois, face, não só, a combina1Órià. 

sintagmática, pois já apresentam no seu semema o traço de pos

terioridade a uma ação anterior. 

Na primeira ocorrência, renúncia de Nasser, fica implf 

cito que para haver a renúncia é porque havia algum poder ou

governo da parte de Nasser, o que, por outro lado, pode-se di-

zer que há a pressuposição de uma açao anterior da parte 

Nasser. 

Portanto, fica claro neste caso o resultado de 

açao de posterioridade a outra que vinha ocorrendo. 

de 

uma 

Na segunda ocorrência, renúncia a renúncia, fica evi

dente que diz respeito a uma ação (renúncia), posterior a uma 

outra que era a renúncia (que podemos denominar primeira). 
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Quanto ao aspecto, ambas as lexias encontram-se com o 

aspecto 4, pais designam um descritivo, dizem respeito a um 

efeito de renunciar. 

Nota-se, ainda, a taxe <le modo indicativo real e o tra 

ço temporal Je presente, em ambas as lexias. 
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4.4.2. NO ADJETIVO

4.4.2.1. A taxe um antes de uma açao. 

"Antes de iniciadas as hostilidades, a irresponsabilidade do 

coronel Nas ser era apenas uma ameaça latente." 2, 1/2 

Alexia latente aparece aqui com a taxe de senvolvimen 

to um antes, designando uma açao que ainda não está manifesta. 

Tal lexia já possue em seu semema o taxema de desenvolvimento, 

de forma que a açao a se desenvolver apresenta-se como possibi 

lidade concebida, em potencial. 

Dessa maneira,atribui tal taxe a lexia irresponsabi

lidade , como o dissemos ii p5gina 78. 

O taxema de desenvolvimento, no adjetivo, nao coincide 

totalmente com o de aspecto, apesar de com este apresentar uma 

ampla intersecção. De modo que, os tipos 1 (um antes) e 5 (um 

depois) não têm correspondentes aspectivos. Assim, a lexia 

em causa, latente, expressa-se ausente de aspectualidade, de

signando uma qualidade de descritivo antropocultural. 

Por outro lado, nota-se, ainda, nessa lexia a taxe 

temporal de futuro, que também incide sobre a base substanti

va!. 
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11A União Soviética, porém, evidentemente convencida da supe

rioridade militar dos árabes, não se preocupava, naquele mo-

menta, com a guerra, que aguardava ansiosamente, 

na vitória árabe, ( ... )". 4, 4/7 

confiante 

A lexia ansiosamente aparece, aqui, como adjetivo 

categoria verbal ( 34) (aguardar), com a taxe de desenvolvimen-

to um antes, designando o momento anterior a uma açao, 

ligando-se ao morfema "aguardava", deixa claro o momento 

antecede a ação, no caso a "guerra". 

Ainda, pode-se dizer que a lexia em causa denomina 

que 

que 

a

açao desejada, em que se expressa,ainda,o eventual da ação que 

vai acontecer. 

De outro lado, tal lexia - o que e pr6prio do adjetivo 

possuído do taxema desenvolvimento - contém no seu semema já o 

traço de momento que precede o inicio de uma ação. 

De modo que, essa taxe de desenvolvimento incide sobre 

a base substantiva! "União Soviética". 

Nota-se, ainda, na lexia em causa o traço temporal im

plícito de futuro. 

"( ... ), a União Soviética torna-se tao ansiosa quanto os Es

tados Unidos para resolver o problema através da 

ONU." 4, 36/36 

(34) Cf. POTTIER, 1972b, 69.
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Alexia ansiosa - a exemplo do caso anterior - aprese� 

ta a taxe de desenvolvimento um antes, designando o momento an 

terior a uma ação, portanto, uma açao desejada. Expressa o 

eventual da ação que vai acontecer. 

Tal lexia contêm no seu semema - reafirmamdo o caso an 

terior - o traço de momento que precede o início de uma ação. 

Por outro lado, lembrando o que disseramos i tii�.80, a 

lexia em causa incide sobre a base do SN, i qual atribui a ta

xe de desenvolvimento. 

Pode-se notar, ainda, nessa lexia o traço temporal im

plícito de futuro. 

4.4.2.2. A taxe de desenvolvimento de um início de 

açao, que corresponde ao aspecto 1, do tipo dinâmico 

traços de virtualidade. 

com 

"É que não hã possibilidade de solução sem uma garantia fir

me e palpável do direito de Israel ã livre navegação no gol

fo de Akaba. " 3, 55/57 

Alexia palpável aparece com a taxe de desenvolvimento 

de um início de açao, designando uma açao que se inicia. Como 

ocorre 

vimento 

em alguns 

aparece 

casos (35), essa taxe de desenvol-

no gramema /-ável/, correspondente ao 

(35) Cf, BARBOSA, 1981b, 158.
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aspecto 1 (visão dinâmica de açao potencial). 

De forma que, a lexia em causa atribui a base do SN a 

taxe de desenvolvimento - como jâ disseramos à fl. 

Donde a seguinte substância de conteúdo: 

garantia palpáve l < garantia que se começa a sentir > 

Nota-se, ainda, nessa lexia o traço temporal presente. 

4.4.2.3, A taxe de desenvolvimento de uma açao em 

desenvolvimento, correspondente ao aspecto 2 (visão 

de ação que se desenrola). 

dinâmica 

"( .•. ), urna seria perda de face para a União Soviética, que 

ainda ontem preconizava apenas um volta das tropas dos 

ses beligerantes ãs posições que ocupavam antes do 

das hostilidades." 2, 76/79 

pai.-
• 4' • 

inicio 

Alexia b eligerantes aparece, aqui, com a taxe de de

senvolvimento de uma ação em curso, pois designa uma açao que 

se encontra em seu desenrolar, correspondendo ao aspecto 2 (vi 

sao dinâmica de ação em desenvolvimento). 

Tal lexia jâ cont�m em sua substância de conteúdo, o 

semema, o taxema de desenvolvimento. 
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Donde,pode-se conceber a substância de conteúdo: 

pa-Íses beligerantes = < países que se encontram em 

guerra > 

D�í, podemos dizer que a taxe de desenvolvimento pre

sente no adjetivo incide sobre a base do SN. 

Nota-se, ainda, nessa lexia o traço temporal de prese� 

te. 

"No desespero da derrota humilhante, os ãrabes só encontram 

uma maneira de compensar suas terríveis frustaçõ-

es: ( ... )". 4, 49/50 

A lexia humilhante expressa a taxe de desenvolvimen t o 

de uma ação em seu desenrolar, correspondendo ao aspecto 2 (vj 

sao dinâmica de desenvolvimento)� como já disséramos ã pâg.85. 

De modo que, tal lexia atribui ã base do SN tal taxe, 

pois j â contém em seu semema aquele taxema, a tal ponto que o tra

ço do desenrolar da ação poder ser medido pela série de efei

tos que vai causando, veja-se os atos em 4, 51/56. 

Donde, a substância de conteudo: 

derrota humilhante = < derrota que continua humilhando > 

Nota-se, ainda, nessa lexia o traço temporal de futur� 
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"Hoje, a reação não so de Moscou, mas também de todos os 

seus satélites e aliadas à acachapante derrota das forças do 

ditador do Egito, ( ... )". 5, 4/6 

Alexia acachapante (36) aparece, aqui, com a taxe de 

desenvolvimento de uma ação em curso, designando uma açao que 

apresenta continuidade e leva a reações, efeitos. 

De modo que, por já conter em seu semema tal taxema 

- como ê próprio do adjetivo que o contém - atribui a taxe

açao em curso à base do SN, do mesmo modo que disseramos à 

página 85. 

de 

Donde, pode-se conceber a seguinte substância de con-

teúdo: 

derrota acachapante < derrota que leva ao desastre de 

alguém > 

Assim como ocorre com a lexia humilhante a lexia aca

chapante ao atribuir aquela taxe de desenvolvimento ã base do 

SN, "derrota", faz com que ela (derrota) desencadeie urna série 

de efeitos nos países envolvidos pela derrota. 

Nota-se, ainda, nessa lexia, aeachapante, o traço tem

poral de futuro. 

(36) Acachapante, variante de acapaçante, Cf. FERREIRA, 1975, 15.
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4.4.1.4. A taxe de desenvolvimento que represen t a

o resultado da açao, correspondente ao aspecto 3 (visão dinâmi

ca de ação que termina). 

"Suas fanfarronadas, seus delírios sobre seu poderio militar 

nunca chagaram a impressionar qualquer pessoa medianamente 

informada sobre a história do conflito( ... )". 2, 3/5 

Alexia infor mada expressa-se com a taxe de desenvolvi 

menta de uma ação que termina mas ainda não se esgotou, na me

dida em que se combina com a lexia "medianamente", que indica 

não estar a pessoa de posse total das informações, estas sao 

conhecidas apenas em parte - como já disséramos à página 86. 

Donde, pode-se estabelecer a seguinte substância 

conteúdo: 

de 

pess oa medianamente informada= <  pessoa que não estã 

completamente informada > 

Assim, a açao de conhecer que se expressa nessa lexia 

nao está totalmente esgotada. 

Nota-se, ainda, nessa lexia o traço temporal de passa

do (já informada de algo, em parte). 

"( ... ), cujas primeiras manifestações práticas foram o rompi_ 

mento de relações diplomáticas com Israel e a ameaça de for

necimento maciço de armas e de aviões ao arquidesmoraLizado

ditador do Cairo." 5, 34/37 
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Alexia arquidesmoralizado expressa-se com a taxe de 

desenvolvimento de um resultado da ação, designando a desmora

lização total a que foi levado pelos acontecimentos. 

Constat:1-sc, também, que a lexia já contém em sua subs-

tância de conteúdo, seu semema, o taxema de desenvolvimento, 

com o traço de resultado da açao - como ocorre com as 

adjetivais que o possuem. 

lexias 

O conteúdo do lexema de tal lexia é intensificado pelo 

gramema "arqui-" (morfema gramatical semi-autônomo quantitati-

vo), expressando, dessa forma, a grande desmoralização em 

que se encontra o "JitaJor Jo Cairo". 

passado. 

Nota-se, ainda, na lexia em causa o traço temporal de 

"A atitude asswnida pela União Soviética demonstra que, mais 

do que nunca, o problema do Oriente Media será, nesta fase, 

mais uma frente da guerra-fria." 5, 70/72 

Alexia assumida aparece, aqui, com a taxe de desenvol 

vimento de um resultado da ação, designando que já se assumiu 

uma posiçio frente aos acontecimentos. 

Pode-se dizer, ainda, que tal lexia já cont�m em sua 

substância de conteúdo, seu semerna, o taxema de desenvolvimen

to com o traço de resultado de açao - de modo que, na combin� 

tória sintagmâtica, atribui tal taxe à base do SN, "atitude". 

Donde, apresenta a seguinte substância de conteúdo: 



passaJo. 

-100-

atitude assumida = < atitude que foi assumida > 

Nota-se, ainda, na lexia cm causa o traço temporal de 

4.4.1.5. A taxe de desenvolvimento um depois da 

açao, c-m que �e exprime o rc:-:;ultado do processo, depois que es 

te cessou definitivamente, e que n:io h5 correspondente aspect_i 

vo. 

Não notamos neste corpus lexias adjetivais que 

vessem os traços de um depois da açao. 

conti-
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4.5. PROCESSOS COMPLEXOS (37) 

4.5.1. NO SUBSTANTIVO E ADJETIVO 

"A mentira deslavada, no entanto, não poderia servir de 

pretexto nem mesmo para a União Soviética, a despeito de to

do o seu engajamento "ideologico"." 2, 34/36 

A lexia pretexto aparece aqui apenas como um descriti-

vo antropocultural, portanto sem aspectualidade. No entanto, 

quanto ao desenvolvimento poderia ser a indicação de uma açao 

concebida, apresentando-se como um eventual e um potencial. 

Na verdade, tal lexia expressa em sua substância de 

conteúdo uma "razão aparente ou imaginária que se alega para 

dissimular o motivo real de uma ação ou omissão" (FERREIRA, 

1975, 1145) - que nao nos parece coincidir com o modelo pro

posto por Bernard Pottier, que analisa a aspectualidade e o de 

senvolvimento sob o ponto de vista de uma crono-experiência. 

De modo que,a ação cm potencial, desejada, esconde-se 

atrás de um pretexto - e que este não revela. Quando se usa de 

"pretexto" há dissimulado o momento que precede o início 

uma ação, a ação futura. 

de 

(37) Entenda-se, aqui, a abordagem daquelas lexias que, parece-nos, apre

sentam dúvidas quanto a classificação taxêmica do aspecto e/ou do de

senvolvimento.
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De modo que, a designação de açao expressa na lexia em 

c a u s a , p r e te x t:L, , a no s s o v e r , n à o s e e o l o e a d e n t r o d e um a se -

qUência de cxpcri�ncia, deixando <lc marcar o momento da açao 

real, do desenvolvimento. 

"O tiro, porem, ao que tudo indica, mais uma vez saiu 

culatra." 2, 56/57 

pela 

A lexia o tiro sa�u pela c ulat ra (38) expressa, quanto 

as aspecto, como não dinâmico, pois diz respeito ao um descri

tivo antropocultural. 

Quanto ao desenvolvimento, expressa-se com a taxe de 

resultado da ação, porém "o resultado de uma ação contrário à 

expectativa de a praticou" (FERREIRA, 1975, 1393). Assim, 

manifesta-se o resultado do processo, depois que este cessou 

definitivamente, ou seja, um depois da ação. 

Assim, por designar um resultado contrário, nao se co

coloca numa série de crono-experiência. Marca um momento na fa 

se do desenvolv imento, mas não <liz respeito a uma seqUência,ou 

melhor, no caso, o resultado de uma sequência. 

"E com uma superioridade impressionante que eles permitem 

que a União Soviética vista agora as roupagens de grande p:i

cificadora." 3, 65/67 

(38) Lexia complexa, Cf. POTTIER, 1972b, 26/27 e também POTTIER, 1978,269.
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Alexia pacificadora apresenta-se, paradigmaticamente, 

de ponto de vista do aspecto, como visão dinimica de um proce! 

so virtual, potencial - cm que a lexia designa a potência para 

pacificar. 

No entanto, em discurso, face a combinatória, a poten

cialidade de esvai, na medida em que se veste as "roupagens"de 

pacificador - fica-se ao nível do parecer -, ou seja dá-se uma 

açao potencial a quem não têm. 

Parece-nos, portanto, que o modelo proposto 

Pottier não dá conta deste caso, porque foge à sequência 

por 

de 

crono-experiência. Aqui, no caso, a potencialidade é aparente. 

Dá-se aqui o sentido expresso na lexia "lobo em 

de cordeiro" - pelo que sugere o texto. 

pele 

"A Umão Soviética, porem, evidentemente convencida da supe

rioridade militar dos árabes, não se preocupava, naquele mo-

menta, com a guerra, que aguardava ansiosamente, 

na vitória árabe, antegozando uma importantíssima 

sua na guerra-fria." 4, 4/8 

confiante 

vitória 

Alexia União Soviética (39) parece-nos de difícil 

classificação, quanto a aspectualidade e quanto ao desenvolvi

mento, uma vez que recebe incidências várias. 

Do adjetivo "convencida" que atribuiria a aspectualid� 

de de visão dinimica de ação que termina,. e a taxe de desen 

volvimento de resultado da ação. 

(39) Lexia complexa.
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Do adjetivo "confiante" que atribuiria a aspectualida

de de visão dinâmica de ação em desenvolvimento e a taxe de de 

senvolvimento de ação que se está desenvolvendo. 

Além do mais, a incidência da taxe de desenvolvimen t o 

um antes da lexia verbal "antegozando". 

"( ..• ) que a sua total irresponsabilidade acarretou para 

jâ hwni"lhad-issimo Exercito egípcio." 

o 

Da mesma forma que o anterior, a lexia humi"lhad-issimo

parece-nos llc difícil classificação, pois, se de um lado essa 

lexia adjetival incide sobre a base do SN, com a taxe de aspe� 

tualidade de visão dinâmica de término de processo, de outro, 

na combinatória sintagmática com o morfema de pressupos1çao 

"já", passa a apresentar o traço de um antes da açao - que diz 

respeito a fatos anteriores descritos nos editoriais, que ha-

viam levado o "Exército egípcio" a situações humilhantes. 

Após essas considerações, pode-se dizer que o modelo 

de estrutura aspectual,proposto por Bernard Pottier, não aten

de de todo as circunstâncias particulares de um discurso espe

cÍfico,no caso o discurso jornalístico. 
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5 

L E V A N T A M E N T o E s T A T r s T I e o

5.1. PRELIMINARES 

Segundo os critérios e o modelo de análise elaborado 

no capítulo anterior, efetuamos o levantamento estatístico das 

ocorrências dos taxemas de aspecto, separando-os em seus ele

mentos constituintes, as taxes. 

Inicialmente, demonstramos a distribuição das ocorren

cias totais, substantivos, adjetivos e casos complexos. Em se

guida, a distribuição das ocorrências por editorial. 

Pearson. 

Finalmente, efetuamos o cálculo do x 2
, ou teste de 
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5.2. DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRENCIAS 

5.2.1. SUBSTANTIVO E ADJETIVO NO TEXTO

Ocorrências examinadas: 

1.117 lexias, assim distribuídas: 

724 sem aspectualidade; 

380 com aspectualidade paradigmâtica/sintagmâtica; 

13 aspectualidade complexa (40) 

Ocorrências, em porcentagem: 

� ti-l,81% lexias se rn aspectualidade; 

lmfflil ::;4, O 1 % lcxias com aspcctualicldade; 

ITIIIIID 1,16 °0 lexias com aspectualidade complexa. 

Distribuição por gráfico de setores: 

- -, ---- --==--=-
___ 

-----

(40) De acordo com a classificação de pagina 101.

Scanner
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5.2.2. EDITORIAL I

"Não há alternat-i'.va pa1•a a ressurreição da ONU" 

5.2.2.1. Substantivo. 

66 lexias sem aspectualidade (a); 

55 lexias com aspectualidade (b). 

5.2.2.2. Adjetivo. 

60 lexias sem aspectualitlade (c); 

19 lexias com aspectualidade (d). 

5.2.2.3. Histograma do substantivo e atljctivo. 

70 

60 

-�
50 

40 ( QJ 

30 

20 

10 

a b e d 



5.2.3. EDITORIAL II

"A dePPota de NasseP e os caminhos da paz" 

5.2.3.1. Substantivo. 

87 lexias sem aspectualidade (a); 

65 lexias com aspectualidade (b); 

2 lexias com aspectualidade complexa (c). 

5.2.3.2. Adjetivo. 

67 lexias sem aspectualidade (d); 

24 lexias com aspectualidade (e); 

2 lexias com aspectualidade complexa (f). 
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5.2.3.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 
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5.2.4. EDITORIAL III

"Aspeu tos positivos da crise no Oriente Médio" 

5.2.4.l. Substantivo. 

85 lexias sem aspectualidade (a); 

42 lexias com aspectualidade (b); 

3 lexias com aspectualidade complexa (c). 

5.2.4.2. Adjetivo. 

52 lexias sem aspcctuali<la<lc (<l); 

14 lexias com aspcctualidadc (e). 

5.2.4.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 

90 

80 

70 

-� 60 

50 
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40 

30 
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5.2.5. EDITORIAL IV 

"Não sabem o que fazem nem sabem por> que fazem" 

5.2.5.1. Substantivo. 

91 lexias sem aspectualidade (a); 

48 lexias com aspectualidade (b); 

1 lexia com aspectualidade complexa (c); 

5.2.5.2. Adjetivo. 

56 lexias sem aspectualidade (d); 

17 lexias com aspectualidade (e). 

5.2.5.2. Histograma do substantivo e adjetivo. 

100 

90 

80 

70 

-� 60 
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20 

10 

a b e d e 



5.2.6. EDITORIAL V

"A derrota aaachapante e a nova estratégia" 

5.2.6.1. Substantivo. 

95 lexias sem aspectualidade (a); 

70 lexias com aspectualidade (b); 

2 lexias com aspectualidade complexa (c). 

5.2.6.2. Adjetivo. 

65 lexias sem aspectualiuade (d); 

26 lexias com aspectualidade (e); 

3 lexias com aspectualidade complexa (f). 
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5.2.6.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 
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5.3. DISTRIBUIÇÃO DAS LEXIAS ASPECTUAIS 

5.3.1. EDITORIAL I

5.3.1.1. Substantivo. 

:8 lexias com o aspecto 1 (a) ; 

20 lexias com o aspecto 2 (b) ; 

2 lexias com o aspecto 3 (c); 

25 lexias com o aspecto 4 (d) 

5.3.1.2. Adjetivo. 

5 lexias com o aspecto 1 (e); 

6 lexias com o aspecto 2 ( f) ; 

2 lexias com o aspecto 3 ( g) ; 

6 lexias com o aspecto 4 (h). 
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5.3.1.3. Histograma do §ubstantivo e adjetivo. 

30 

a b e d e f g h 



5.3.2. EDITORIAL II

5.3.2.1. Substantivo. 

8 lexias com o aspecto 1 (a) ; 

20 lexias com o aspecto 2 (b); 

3 lexias com o aspecto 3 (c); 

34 lexias com o aspecto 4 (d); 

5.3.2.2. Adjetivo. 

8 lexias com o aspecto 1 (e) ; 

7 lexias com o aspecto 2 ( f) ; 

4 lexias com o aspecto 3 (g) ; 

5 lexias com o aspecto 4 (h) 
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5.3.2.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 

10 

a b c d e f g h 
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5.3.3. EDITORIAL III

5 

15 

5 

17 

5 

') 
-

5 

2 

.,..., 

((l) 

CH 

5.3.3.1. Substantivo. 

lexias com o aspecto 1 ( a) ; 

lexias com o aspecto 2 (b) ; 

lexias com o aspecto 3 ( c) ; 

lexias com o aspecto 4 ( d) . 

5.3.3.2. Adjetivo. 

lexias com o aspecto 1 (e) ;

lexias com o aspecto 2 ( f) ;

lexias com o aspecto "' 

( g) ;.) 

lexias com o aspecto 4 (h) .

5.3.3.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 

20 

10 

._.....,__.....,__.__.__.__..,___.____.__ _ __.__._,____.,__..L-��-

a b e d e f g h 
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5.3.4. EDITORIAL IV

5.3.4.1. Substantivo. 

13 lexias com o aspecto 1 ( a) ;

16 lexias com o aspecto 2 (b) ; 

3 lexias com o aspecto 3 ( c) ; 

16 lexias com o aspecto 4 ( d) . 

5.3.4.Z. Adjetivo. 

5 lexias com o aspecto 1 (e) ;

7 lexias com o aspecto 2 ( f) ;

2 lexias com o aspecto 3 ( g) ;

3 lexias com o aspecto 4 (h) .

5.3.4.2. Histograma do substantivo e adjetivo. 

20 

�:d] 1 O 

[1--:-J:J 1.7
a b e d e f g h 
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5.3.5. EDITORIAL V

5.3.5.1. Substantivo. 

12 lexias com o aspecto 1 ( a) ;

18 lexias com o aspecto 2 (b) ; 

4 lexias com o aspecto 3 ( c) ;

36 lexias com o aspecto 4 ( d) .

5.3.5.2. Adjetivo. 

3 lexias com o aspecto 1 (e) ;

1 2 lexias com o aspecto 2 ( f) ;

4 lexias com o aspecto 3 ( g) ;

7 lexias com o aspecto 4 (h) . 

5.3.5.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 
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5.3.6. NO TEXTO

5.3.5.1. Substantivo. 

55 lexias aspectuais no editorial I (a) ; 

65 lexias aspkctuais no editorial II (b); 

42 lexias aspectuais no editorial III (e) ; 

48 lexias aspectuais no editorial IV (d) ; 

70 lexias aspectuais no editorial V (e) ; 

5.3.5.2. Adjetivo. 

19 lexias aspectuais no editorial I ( f) ; 

24 lexias aspectuais no editorial II (g) ; 

14 lexias aspectuais no editorial III (h); 

17 lexias aspectuais no editorial IV ( i) ; 

26 lexias aspectuais no editorial V (j) ; 

5.3.5.3. Histograma do substantivo e adjetivo. 
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5.4. CÃLCULO DO X 2

5.4.1. SUBSTANTIVO E ADJETIVOS COM TAXEM.A DE ASPECTO

5.4.1.1. Ocorrênci as r e ais (41). 

Edit.l Edit.2 Edit.3 Edit.4 Edit.S Tota l 

Aspecto 1 

Aspecto 2 

Aspecto 3 

Aspecto 4 

Total 

13 

26 

4 

31 

74 

1 16 

l 27

1 7 

39 

89 

10 18 

17 23 

10 5 

19 19 

56 65 

5.4.1.2. Ocorrênci as teóricas. 

15 72 

30 123 

8 34 

43 151 

96 380 

Edit.l Edit.2 Edit.3 Edit.4 Edit.S Tota l 

Aspecto 1 14 17 11 12 18 72 

Aspecto 2 24 29 18 21 31 123 

Aspecto 3 6 8 5 6 9 34 

Aspecto 4 35 22 26 38 
' 

151 

Total 74 89 56 65 96 380 

l41) As lexias com aspecto complexo não foram computadas, pelos motivos ex 

postos na pâglRa 101. 



-119-

5.4.1.3. Cálculo do x2
. 

Teórico Rea11 Dif. x
2

Editorial I: Aspecto 1 14 13 -1 1/14 = 0,07 

Aspecto 2 24 26 +2 4/2:i = 0,16 

Aspecto 3 6 4 -2 4/6 ,., O ,66 

Aspecto 4 30 31 +1 �'.1/ 30 = 0,03 

Editorial 1 1 : Aspecto 1 17 16 -1 1/1� ,., 0,05 

Aspecto 2 29 27 -2 4/29 = 0,13 

Aspecto 3 8 7 -1 1/8 = 0,12 

Aspecto 4 35 39 +4 16/35 = 0,45 

Editorial III: Aspecto 1 11 10 -1 1/11 = 0,09 

Aspecto 2 18 17 -1 1/18 = 0,05 

Aspecto 3 5 10 +5 25/5 = 5,00 

Aspecto 4 22 19 -3 9/22 = 0,40 

Editotial IV: Aspecto 1 12 18 +6 36/12 = 3,00 

Aspecto 2 21 23 +2 4/21 = 0,19 

Aspecto 3 6 5 -1 1/6 = 0,16 

Aspecto 4 26 19 -7 49/26 = 1,88 

Editorial V: Aspecto 1 18 15 -3 9/18 = 0,50 

Aspecto 2 31 30 -1 1/31 = O ,03 

Aspecto 3 9 8 -1 1/9 = 0,11 

Aspecto 4 38 43 +5 25/38 = 0,65 

380 380 o x
2 =15,Z3
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Concluindo-se que de 12 graus de liberdade, com um x 2

de 13,73, tem-se P > 30 

Esse fato, de haver x 2 altos nos editoriais III e IV,

"Aspectos positivos da crise no Oriente Médio" e "Não sabem o 

que fazem nem sabem por que fazem", respectivamente, 

refletir numa abordagem agrupada, para o cálculo do x 2
• 

fez-nos 

5.4.2. SUBSTANTIVO E ADJETIVO NUMA ABORDAGEM REDISTRIBUÍDA

5.4.2.1. Ocorrências reais 

Edit.3 e 4 Edit.l, 2 e 5 Total 

Aspecto 1 !__
28 44 72 

Aspecto 2 40 83 123 

Aspecto 3 15 19 34 

Aspecto 4 38 113 151 

Total 121 259 380 



5.4.2.2. Ocorrências teóricas. 

Edit.3 e 4 Edit.l, 2 e 5 

Aspecto 1 

Aspecto 2 

Aspecto 3 

Aspecto 4 

Total 

23 

39 

11 

48 

121 

- 2 5.4.2.3. Calculo do X . 

Teórico 

Editoriais Aspecto 1 28 

III e IV: Aspecto 2 40 

Aspecto 3 15 

Aspecto 4 38 

Editoriais Aspecto 1 44 

I' II e V: Aspecto 2 83 

Aspecto 3 19 

Aspecto 4 113 

380 

49 

84 

23 

103 

259 

Real Dif. 

23 -5

39 -1

11 -4

48 +10

49 +S

84 +l

23 +4

103 -10

380 o 
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Total 

72 1 

123 

34 

151 

380 

x
2 

25/28 = 0,89 

1/40 = 0,02 

16/15 = 1,06 

100/38 = 2,63 

25/44 = 0,89 

1/83 = 0,02 

16/19 = 1,06 

100/113= 2,63 

x
2 9,20 
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Concluindo-se que, de 3 graus de liberdade, com um x 2 

de 9,20, tem-se r -:-. �. pois na tabela <lc x
2 ternos 9,837 para 

0,02 e 7,815 para 0,05, o que deixa o cálculo em questão mais 

próximo de 0,02. 

Donde se pode dizer que a distribuição dos 

entre os editoriais é significativa. 

aspectos 
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C O N S I D E R A Ç O E S S O B R E A E S T R U T U R A Ç Ã O 

D O A S P E C T O E A ''V 1 S A O D E M U N D O'' 

6.1. PRELI�INARES 

-123-

O ser humano adquire conhecimento do universo natural 

atraves de um código por ele estruturado - a partir do qual 

formula um outro universo, na verdade diferente do primeiro, 

mas que é julgado como "idêntico", o universo antropocultural. 

Segundo Barthes. o código lingUístico é, antes de 

mais nada, o instrumento de "pensar o mundo". Através do qual 

o homem integra seus dados de experiência e a si próprio num

universo antropocultural - que ê a sua visão particular, como 

elemento de um grupo humano, dos da<los reais. 

Com efeito, a forma do universo antropocultural sera 

a substância do universo semiológico, os modelos do primeiro 

serao os objetos a partir dos quais o segundo elaborará 

visão linguística do mundo. (PAIS, 1977, 25). 

uma 

Os elementos que se opoem, nesse universo, uns aos ou 

tros configura uma rede scmiolÓgica - rede essa que apresent! 

Scanner
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rá zonas de densidade variável, que serao os componentes seman 

ticos, aos quais correspondem domínios de experiência, que se 

opõem uns aos outros, por uma oposição transitiva, 

ou disjuntiva. 

inclusiva 

"De forma que, esse sistema assim estruturado consti-

tui a forma do universo semiológico e será a substância do uni 

verso semêmico. Efetivamente, o universo semiolôgico resulta 

da análise do universo referencial, do universo antropocul tu

ral, feita pelo código lingUístico e que consubstancia uma 

"visão de mundo". (PAIS, 1977, 26). 

Assim, a "visão de mundo", própria de uma língua, no 

caso a língua portuguesa do Brasil, condiciona e influencia 

sua estruturação semântica gramatical. E, por outro lado, esta 

condiciona e limita a análise de um dado novo. 
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6.2. CONSIDERACOES 

Durante a análise do aspecto, descrita no capítulo 4, 

pudemos perceber que o emissor, editorialista, faz uso das po� 

sibilidades que a semintica gramatical, do c6digo lingUistico, 

oferece, através das transferências taxêmicas do aspecto, com 

intuito de persuasão e manipulação da informação ao leitor. 

Como se pode perceber nestes exemplos: 

No editorial I: 

"Não hâ alternativa para a ressurreição da ONU". l* ( 42 ) 

A incidência do taxema de desenvolvimento um depois na 

lexia "ressurreição" dá informação de que a ONU não mais exis

te. E claro o processo de persuasão e manipulação da informa

çao ao leitor - uma vez que nao corresponde� realidade dos fa 

tos, a ONU continuava existindo como instituição. 

No editorial II: 

"Antes de iniciadas as hostilidades, a irresponsabilidade do 

coronel Nas ser era apenas uma ameaça latente." 2 , 1 / 2 (43) 

(42) i, diz rL�spPÍto a título de C'ditorial, l.Pxia analisa â pâgína 88. 

(43) Lcxia ;m;1 li sada :i !):Ígin;_i 78.

Scanner
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A incidência do taxema de desenvolvimento um antes, na 

lexia "i rrespons ab i 1 idade'', dá inf armação de que Nas ser já era 

um irresponsável antes da guerra. Aqui, novamente, ocorre o 

processo de persuasão, uma vez que diz respeito a uma visão 

particular do emissor. 

No editorial II: 

"( ... ): a ressurreição da organização que U Thant não soube

liderar, para que, atraves dela e com o apoio das duas supe.E_ 

potências, se chegue a impor o indispensável armis

ticio." 2, 67/70 (44) 

A incidência do taxema de aspecto 1, na lexia "armisti 

cio", dá informação de que ele não pode ser dispensado. O que 

significa, novamente, uma visão particular do emissor com rela 

çao aos fatos. 

A situação de persuasao e manipulação da informação se 

confirma no cálculo do x 2
, em que os editoriais I e II, refe

rentes aos primeiros dias da guerra e o editorial V, Último, 

já depois de a guerra haver terminado, apresentam maior número 

de lexias substantivais e adjetivais com aspecto, em contrapo

sição aos editoriais III e IV - que se referem aos dias em que 

as hostilidades se desenvolviam 

A "Guerra dos Seis Dias" foi iniciada no dia 5 de ju

nho, tendo se estendido até o dia 10 de junho, e o editorial I 

(44) lexia analisada ã pagina 59.

Scanner
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foi publicado no dia 6 de junho, enquanto os editoriais III e 

IV o foram nos dias 8 e 9 de junho, dizendo respeito, obviarne� 

te, aos dias imediatamente anteriores, ou seja, aos dias 7 e 8 

de junho- dias em que as hostilidades estavam em franco desen

volvimento. 

E, é natural que, corno sempre ocorre numa hostilidade, 

quando a situação está se desenvolvendo, não se pode saber dos 

resultados. Corno é dito no próprio editorial III: 

"� difícil, ainda hoje, quando a vitória militar de Israel 

parece um fato consumado, prever como vai acabar, que resul-

tados terá a guerra 

cou. 11 3, 1/ 3 

que a insânia de Nasser provo-

Como se pode perceber, esse processo de persuasao e ma 

nipulação da informação é da máxima importância para os estu

dos da lingUística geral e da sociossemiótica, �o�lsso, pre

tendemos retomar num futuro trabalho essa pesquisa. 
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7 

e o N e L u s A o 

Sem nos ater ao problema histórico-cultural, usamos de 

um corpus constituído de editoriais do "Jornal da Tarde", 

respeito da "Guerra dos Seis Dias". 

a

Tendo por base os modelos propostos pela sintaxe-semân 

tica, apresentamos a semântica gramatical do aspecto, segundo 

Bernard Pottier. 

Ao abordarmos a estrutura aspectual no discurso em 

causa, no "processo paradigmático", muitas das lexias, que 

apresentam o taxema aspectual em língua, se reafirmam nesse 

discurso específico, seja quanto ao substantivo ou quanto ao 

adjetivo. 

No "processo sintagmático", pudemos notar que o emis

sor fez uso das possibilidades que a semântica gramatical, do 

código lingüístico, oferece através da transferência taxêmica 

do aspecto, em que fica claro o ponto de vista que se expressa 

em relação aos fatos antropoculturais. Uma quantidade razoável 

de lexias substantivas e adjetivas, que se apresentam em lín

gua com o taxema aspectual, ou mesmo sem aspectualidade, so

frem transferência sêmio-táxica, em função da combinatória do 
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enunciado. 

No "processo do desenvolvimento", a abordagem das le

xias, substantivais e adjetivais, que apresentam o taxema de 

desenvolvimento, não só na sua estrutura, mas sobretudo em fa

ce da combinatória inter-lexias, permitiu-nos deduzir a mani

festação do emissor sobre o propósito e sobre a sua própria 

formulação no ato de enunciação. 

Finalmente, no "processo complexo", fizemos a análise 

das lexias substantivais e adjetivais que, a nosso ver, se 

apresentam em discordância ao modelo proposto, seja no tocante 

à classificação taxêmica do aspecto e/ou do desenvolvimento, 

face às circunstâncias particulares de um discurso específico, 

no caso o discurso jornalístico. 

Nenhum modelo de análise, na verdade, consegue dar con 

ta do objeto analisado. 

O "levantamento estatístico" revelou-nos uma distribui 

çao marcante das lexias substantivais e adjetivais com taxema 

de aspecto entre os editoriais 1, 2 e 5, em contraposição aos 

editoriais 3 e 4, que pode ser visualizado nos histogramas de 

cada editorial . 

O cálculo do x 2 confirma a distribuição significativa 

entre os editoriais, revela, mesmo, a intensão de persuasão e 

manipulação da informação durante o desenrolar das hostilida

des. 

Situação que nos permitiu fazer consiJeraç6es sobre a 

"visão de mundo" proposta nesse discurso específico, o discur

so jornalístico. O exame da estruturação aspectual nesse dis-
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curso, demonstra a veiculação de uma "visão de mundo" própria, 

num claro intuito do emissor cm persuadir a manipular a infor

maçao ao leitor. 

Com efeito, esse processo de persuasao e manipulação 

da informaçio � da mixima importãncia para os estudos da lin

gUística geral e da sociossemiótica, porisso pretendemos reto

mar num futuro trabalho essa pesquisa. 
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9 

A P E N D I C E 

9.1. TEXTO INDEXADO 

.1. * "NÃO HÁ ALTERNATIVA PARA A RESSURREIÇÃO DA ONU ( 45 ) 

1 A guerra entre árabes e israelitas nao começou ontem. 

2 Começou há vinte anos, quando a ONU, por decisão de mais 

3 de dois terços da sua Assembléia Geral, resolveu criar, em 

4 território do protetorado britânico da Palestina, o 

S Estado de Israel. 

novo 

6 O que aconteceu depois e o que está acontecendo hoje 

7 é simples decorrência dessa decisão, com a qual os árabes 

8 jamais se conformaram. A primeira tentativa de revogar a 

9 decisão <la ONU pelas armas, os árabes a realizaram em 1948, 

10 com resultados desastrosos para suas forças. A segunda ten 

11 tativa foi o fechamento do canal de Suez e do golfo de Aka 

12 ba, em 1956, que provocou a invasão do Egito por forças is 

( 45, ) * TÍ tu 1 o, contexto ma reado. 

Scanner
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13 raelitas auxiliadas por forças francesas e inglesas. Foi 

14 somente a intervenção decidida dos Estados Unidos, com o 

15 hcncp12icito da União Soviética, que impediu, na ocasião, o 

16 fim inglório de Nasser. A força da ONU, foi a garantia sim 

17 lÔlica da nova tregtia. 

18 O que aconteceu desde que Nasser exigiu a retirada da 

19 Força da ONU de Gaza e do Sinai e fechou o golfo de Akaba 

20 novamente, representa a terceira tentativa de revogar a d� 

21 c1sao da ONU, de 1947. Isto é, a terceira tentativa de des 

22 truir o Estado de Israel, objetivo proclamado pelos lÍde-

23 res árabes hoje, como desde 1947. 

24 O resto, nesta crise, e cortina de fumaça. A causa pe� 

25 manecendo, e a causa e a existência de Israel, o efeito 

26 permanecera - e o efeito é o estado de beligerância - sem-

27 pre que uma força maior não impeça o choque direto 

28 árabes e israelitas. 

entre 

29 Até ontem, essa força era a ONU e era quase simbólica. 

30 Agora ela poderá voltar a ser ONU mas, pelo menos na pri-

31 meira fase, não poderá ser meramente simbólica. Quer dizer 

32 que somente uma decisão conjunta, não das quatro potências, 

33 como quer de Gaulle, mas das duas superpotências, de nao 

34 permitir que a guerra continue poderá ter 

35 práticas imediatas. 

consequências 

36 Desde 1956, quando arrostou, inclusive, o perigo de 

37 perder os seus dois maiores aliados - a Inglaterra e a 

38 França - para evitar a humilhação suprema para os árabes, 

39 os Estados Unidos tem-se mantido numa posição de neutrali-

40 dadc, Jiantc de árabes e israelitas, lJ.UC foi ontem confir-
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41 mada no comunicado oficial do governo de Washington a res-

42 peito das hostilidades que se iniciavam. A União Soviétic� 

43 porém, que compreenJc e explora cm benefício próprio a ci!_ 

44 cunstincia de ser muito <lificil, em nossos dias, impedir o 

45 contágio de qualquer crise regional pelo vírus da guerra-

46 -fria entre as duas superpotências, que representam duas 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

concepções antagônicas de organização político-social, ad� 

tou, até aqui, uma atitude diferente. Os Estados Unidos 

proclamaram ontem que sao neutros "em pensamento, em pala

vras e em ações". /\. União Soviética, até agora, não foi 

neutra, nem em pensamento e nem em palavras. Pelo contrá

rio, seu pensamento, totalmente favorável à causa árabe, 

tem sido traduzido diariamente em palavras candentes e 

agressivas que visam, em primeiro lugar, situar a crise do 

Oriente Médio como mais um episódio da guerra-fria. Acredl 

tamos, mesmo, que os Estados Uni<los tenham escolhido prop� 

sitadamente as palavras com que definiram, mais uma vez, a 

sua neutralidade. Se, em pensamento e em palavras a União 

Sovi�tica já está engajada numa das facções beligerantes� 

em ação ainda não está. E é por isso que os Estados Unidos 

continuam acreditando que será possível circunscrever o

conflito de árabes e israelitas para, depois, pela imposi

ção de uma força superior, derimÍ-lo. 

Mas, se a Uniio Soviética, diante <la tlcrrota militar 

dos árabes que era fácil de prever e que já se delineia ni 

tidamente, passar dos pensamentos e das palavras para a

ação,não temos duvida nenhuma de que os Estados Unidos re

verão sua posição de neutrali<lade. 
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69 Porque seria inconcebível que a maior potência mundial 

70 permitisse, nesta altura, que se abrisse um precedente tão 

71 grave como o da eliminaçüo, impune, de uma Nação do mapa. 

72 Apesar Jo Sr. U Thant, nüo h5 alternativa para a res-

.2.* "A DERROTA DE NASSER E OS CAMINHOS DA PAZ 

1 Antes de iniciadas as hostilidades, a irresponsabilid� 

2 de do coronel Nasser era apenas uma ameaça latente. Suas 

3 fanfarronadas, seus delírios sobre seu poderio militar 

4 nunca chegaram a impressionar qualquer pessoa medianamente 

5 informada sobre a história do conflito árabe-israelita e, 

6 muito menos, o próprio Estado de Israel. 

7 Muitas vezes, nesta coluna, manifestamos a nossa certe 

8 za da vitória fácil das armas israelitas num confronto com 

9 os árabes no qual não se envolvessem terceiras potências. 

10 
-

O que causava serias preocupaçoes, no decorrer da cri-

11 se que se iniciou com a exigência da retirada da Força da 

12 ONU da faixa de Gaza e <lo Sinai, era o comportamento da 

13 União Soviética. 

14 E sempre fácil argumentar a partir dos resultados. Mas 

15 o fato é que o governo soviético não podia estar pior in-

16 formado do que todos os observadores da cena internacional 

17 que jamais duvidaram da superioridade militar de Israel so 
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18 bre os árabes. E hoje, quando a vit6ria de Israel chega em 

19 tempo recorde, torna-se mais claro do que nunca que o jo-

20 go soviético s6 poderia estar baseado na certeza da supe-

21 rioridade militar dos 5rabes. 

22 Mas s6 a hist6ria irá demonstrar se estamos certos ou 

23 errados no nosso raciocínio. O que interessa, no momento,e 

24 a situação de fato. Ante mais esta derrota humilhante, a 

25 reação de Nasser foi aquela que se podia esperar de um to-

26 tal irresponsável. E desta vez sua irresponsabilidade aca� 

27 reta um perigo imediato. Sem pensar nas possíveis canse-

28 qUêncL1s do seu gesto, para o munJo inteiro, o <lita<lor do 

29 Egito não hesitou um momento em acusar os Estados Unidos e 

30 a Inglaterra de estarem participando da luta, com seus a-

31 viões, 30 13do de Israel, numa tentativa desesperada de le 

32 var a União Soviética a abandonar o terreno dos pensamen-

33 tos e das palavras para socorrer os árabes também militar-

34 mente. A mentira deslavada, no entanto, não poderia servir 

35 de pretexto nem mesmo para a União Soviética, a despeito 

36 de todo o seu engajamento "ideol6gico". E o ditador árabe, 

37 sabendo disso, foi além, partindo para a provocaçao pura e 

38 simples na esperança de que os Estados Unidos respondessem 

39 com a intervenção. Assim é que, ontem, Nasser fechou o Ca-

40 nal de Suez à navegação internacional, rompeu relações di-

41 plomiticas com o governo de Washington e conseguiu de al-

42 guns pa1scs 5rahes que o :1poi:1m que suspendessem o forneci 

43 menta de petr6leo para o Ocidente. O tempo urge para o ma-

44 nipanso do nacionalismo mentalmente subdesenvolvido. Suas 

45 tropas batem cm retirada em todas as frentes, repetindo as 

46 façanhas de 1948 e 1956 e tamb6m as do I6men, sua aviação 
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47 foi destruída antes de começar a voar e as tropas de Isra-

48 el já estão perto de Suez, não sendo impossível que con-

49 quistcm o ponto-chave Jo canal antes <lesta edição começar 

50 a circular. 

51 O fato de nao ter aceito o pedido do Conselho de Segu-

52 rança para a cessação do fogo, prova que Nasser sabe que o 

53 próprio exército egípcio pedirá sua cabeça como compensa-

54 çao para a nova e terrível humilhação que a sua irrespons! 

55 bilida<le o fez sofrer. 

56 O tiro, porem, ao que tudo indica, mais uma vez saiu 

57 pela culatra. A União Soviética, que até ontem surpreendia 

58 a todos com sua ousadia incompatível com as responsabilid� 

59 des de uma superpotência que, com seus atos, pode inclusi-

6 O ve provo e ar a hcca tomhc nuc 1 e;1 r, parece que se convenceu ! 

bl gora <le que chegou a hora Je agir com scricJa<lc. E, em lu-

62 gar de romper sua neutralidade também em atos, preferiu f! 

63 zer aquilo que todas as Nações responsáveis não envolvidas 

64 no conflito vinham fazenJo <lesJc o começo: pedir a imedia-

65 ta cessaçao das hostilidades e entrar em negociações com 

66 a outra superpotência, no âmbito da ONU, a fim de perse-

67 guir a Única solução possível: a ressurreição da organiza-

68 çao que U Thant não soube liderar, para que, através dela 

69 e com o apoio das duas superpotências, se chegue a impor o 

70 indispensável armistício. 

71 Mesmo essa solução, no entanto, vai ser de difícil 

72 aplicação. Militarmente vitorioso, Israel não pode abrir 

73 mão da reivindicação que 6 vital para ele: a abertura do 

74 golfo de Akaba. E é claro que a abertura do golfo de Akaba 
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75 representaria uma nova humilhação para o já humilhadíssimo 

76 Nasser e, portanto, por tabela, uma séria perda de face p� 

77 

78 

ra a llni:io Soviética, que ainda ontem preconizava 

uma volta Jas tropas dos pa!scs beligerantes is 

apenas 

. 
-

pos1çoes 

79 que ocupavam antes do início das hostilidades. 

80 Resta saber se, diante do agravamento - esperado mas 

81 nem por isso menos perigoso - da situação a União Soviêti-

82 ca estará disposta a suportar essa perda de face que pode-

83 rá, ulteriormente, acarretar o fim da carreira de Nasser. 

84 De qualquer maneira, esse seria um preço pequeno a pa-

85 gar pelo crime de não ter avaliado corretamente a irrespo� 

86 sabilidade do ditador do Egito." 

.3.* "ASPECTOS POSITIVOS DA CRISE NO ORIENTE M�DIO 

1 E difícil, ainda hoje, quando a vitória militar de Is-

2 rael parece um fato consumado, prever como vai acabar, que 

3 resultados terá a guerra que a insânia de Nasser provocou. 

4 Desde 
. -

J a , porém, pode-se afirmar que ela não trará ap� 

5 nas resultados negativos. 

6 

7 

8 

9 

O que aconteceu no dia de ontem ê o suficiente para 

que o mundo renove suas esperanças num futuro em que a paz 

nao seja_ameaçada pela irresponsabilidade de qualquer che-

.. 

fe de governo de um pequeno pa1s, capaz de explorar a gue� 

10 ra-fria entre as duas superpotências em benefício de seus 



-149-

11 interesses e das suas ambições e nem, tampouco, pela teme-

12 ridade do governo de uma superpotência, capaz de explorar 

13 e estimular a irresponsabilidade de um chefe qualquer 

14 de um pequeno país em benefício dos seus interesses na 

15 guerra-fria. 

16 Neste momento, a União Soviética pagou,já, um alto pr� 

17 ço,em prestígio e em respeitabilidade, por ter cedido, 

18 mais urna vez, à tentação de explorar um crise regional em 

19 benefício do seu proselitismo ideológico, esquecendo-se 

20 das suas responsabilidades como superpotência. 

21 Recorrendo, um pouco tarde, as Nações Unidas, para re-

22 <luzir as conseqtiências desastrosas do seu jogo leviano,Mo� 

23 cou sente agora que jâ não controla aqueles que ontem mani 

24 pulava como títeres. 

-

25 Israel, vitorioso, detendo nas maos os trunfos de que 

26 necessitará para fazer valer seus direitos na hora de se 

27 regulamentar um armistício, aceita a exigência do Conselho 

28 de Segurança de cessar-fogo imediatamente, desde que, evi-

29 dentemente, seu inimigo também aceite. 

30 

31 

Nasser, porem, derrotado e desmoralizado, recusa-se a 

aceitá-la porque sabe que assim está adiando a hora terrí

vel <lo ajuste Je contas com seu pr5prio povo. 

33 Quando Kossigin chama o embaixador da Argélia em Mos-

34 cou para Jizer-ll1e que seu governo deve demonstrar modera-

35 çao, o mundo deve esquecer o que essa atitude tem de cíni-

36 ca e de contraditória, para saudá-la com um indício de que 

37 a ONU poderá sair desta crise mais forte do que nunca. 
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38 Porque, incompatibilizada, desde o início, com Israel 

39 e, agora, provocando a repulsa dos árabes que acreditavam 

40 no seu apoio, a União Soviética Ja111a1s poderia recuperar 

41 

42 

um pouco da respeitabilidade de grande potência, senao 

través de urna ação conjunta com os Estados Unidos, que 

a-

so 

43 poderá ser desenvolvida nos quadros da ONU. 

44 Se as duas superpotências se entenderam, corno parece 

45 que já estão entendidas a partir do momento em que a União 

46 Soviética passou a adotar a mesma orientação que os Esta-

47 dos Unidos adotaram desde o começo da crise, isto é, de 

48 
-

utilização total da instrumento de paz que e a ONU, então 

49 será possível, primeiro, impor a trégua pela força, se ne-

50 cessário for, e, depois, encontrar os termos de um armistí 

51 cio que garanta uma certa estabilidade para a região. 

52 
-

Esta segunda fase sera, evidentemente, extremamente di 

53 fÍcil. Nela, mais uma vez, a União Soviética tera que pa-

54 gar pela sua própria imaturidade corno grande potência, pe� 

55 <lendo mais urna vez a face. D que niio hj possibilidade de 

56 solução sem uma garantia firme e palpável do direito de Is 

57 rael à livre navegação no golfo de Akaba. 

58 Mas acreditamos que as dificuldades serao, finalmente, 

59 vencidas. 

60 A estrondosa vitória moral e diplomática que os Esta-

61 dos Unillos estão obtendo nesta crise,diantc ela llniiio Soviê 

62 tica, niio os lcvari a modificar a sua tática diplomática, 

63 própria de uma grande potência cônscia de suas responsabi-

64 !idades perante si própria e perante a humanidade inteira.
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65 E com uma superioridade impressionante que eles permi-

66 tem que a União Soviética vista agora as roupagens de gra� 

67 de pacificadora. 

68 

69 

E, quanto à União Soviética, já deve estar convencida, 
-

neste momento em que retorna a sua velha pos1çao "realis-

70 ta'', de que sera inÜtil, agora, qualquer gesto destinado a 

71 comover os árabes, que aprenderam, durissimamente, o 

72 vale a amizade de Moscou. 

que 

73 Se não servir para mais nada, portanto, esta crise ser 

74 viu, pelo menos, para isso: para desmoralizar totalmente o 

75 ditador Gamal Abdel Nasser, para mostrar ao mundo, mais 

76 uma vez, a verdadeira face da União Soviética e, provavel-

77 mente, graças à diplomacia eficiente e responsável dos Es-

78 tados Unidos, para fazer renascer a ONU." 

.4.* "NÃO SABEM O QUE FAZEM NEM SABEM POR QUE FAZEM 

1 Quando, retirada a força da ONU de Gaza, o mundo intet 

2 ro sentiu a inevitabilidade da guerra, os Estados Unidos 

3 desenvolveram um esforço sobre-humano para evitá-la, atra-

4 vés de um entendimento na ONU. A União Soviética, porem, 

5 evidentemente convendida da superioridade militar dos âra-

6 bes, não se preocupava, naquele momento, com a guerra, que 

7 aguardava ansiosamente, confiante na vitória árabe, antegQ 

8 zando uma importantíssima vitória sua na guerra-fria. 



9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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Seu representante no Conselho de Segurança falou 
-

va-

rias ve�es,ent�o.para responder aos esforços de paz norte

-americanos. Quase nunca, porém, Fe<lorcnko se referiu es

pecificamente à crise no Oriente Médio. Seus discursos fo

ram sempre uma coleção de insultos e de acusaçoes aos Esta 

dos Unidos. 

Nenhuma vez, que nos recordemos, o representante nort� 

-americano Arthur Goldberg, revidou. Ele falava por uma N�

ção cônscia do seu poderio insuperável, mas cônscia, 

b�m. da sua terrível responsabilidade como garantia 

tam-

un1ca 

da paz, no momento em que a outra superpot�ncia, frustada 

pela superioridade norte-americana, se esquece da sua res-
-

. 

ponsabilidade, para tentar compensar a propr1a inferiorida 

de pela conquista de proselitos antinorte-americanos. 

Depois, veio o inevitável. Lutando pela própr1a sobre

viv�ncia, com uma superioridade sobre os irabes que se as

semelha muito, pelas suas causas facilmente discerníveis,ã 

superioridade norte-americana sobre a União Soviética, Is

rael niio prccjsou de 111a.is de trcs di:.i.s par:.i. pela terceira 

vez em vinte anos, arrasar militarmente o Egito, e deter 

nas suas fronteiras os seus inexpressivos aliados. 

Agora que a derrota vergonhosa dos seus títeres estra-

31 ga o seu jogo irrcspons5vel, agora que a transformação das 

32 suas promessas aos Cirabcs cm atos levaria o mundo para tão 

33 perto da hecatombe nuclear como o levou a sua irresponsabi 

34 lidade no caso do fornecimento de foguetes à Cuba, a União 

35 Soviética torna-se t5o ansiosa qt1anto os Estados Unidos p� 

36 ra resolver o problema atrav6s <la ONU. Sua derrota políti-
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37 ca nao e menos desastrosa do que a derrota militar de 

38 Nasser. 

39 Raramente, na história recente das crises internacio-

40 nais, uma grande Nação terá revelado tamanha superioridade 

41 moral sobre outra quanto os Estados Unidos, revelaram, ag� 

42 ra. sobre a União Soviética. 

43 Aos comunistas, neste momento de quase tão grande hu-

44 milhação como foi o momento de esmagamento da revolução li 

45 bertadora da Hungria, resta, no entanto, um consolo: o de 

46 ver que a sua propaganda produz seu frutos mesmo quando 

47 os que ela doutrinou tem motivos para desprezá-los e odiâ-

48 -los.

49 

50 

51 

5� 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

No desespero da derrota humilhante, os árabes só encon 

tram uma maneira de compensar suas terríveis frustações: 

culpar os norte-americanos e concentrar sobre eles toda a 

sua ira. O espctácu1o a que estamos :issistindo por todo o 

mundo árabe, onde consulados e embaixadas norte-americanas 

são depredadas, saqueadas e incendiadas, é desses que nos 

fariam sentir vergonha do gênero humano, mesmo que as ra

zões alegadas do 6dio fossem verdadeiras. 

Que, no caso, nao são verdadeiras, prova-o o fato de 

nem a União Soviética tê-las aceitado corno tal. � que a 

União Soviética também está militarmente presente nas 

águas que banham a área conflagrada e vigia, com navios e 

subrnarinos,a VI Frota norte-americana. Nem a União Soviéti 

ca e nem to<los os comunistas e esquerdistas do mundo intci 

ro - como Jean Paul Sartre, por exemplo - os quais nesta 

crise, desde o primeiro momento, se recusaram a endossar a 
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65 demagogia desvairada de Nasser, para apoiar Israel. 

66 Mas, não há nada de surpreendente na atitude irracio-

67 nal das populações árabes. Elas não estão sozinhas na sua 

68 irracionalidade, que as torna instrumentos de uma causa 

69 que não ê a delas. 

70 No mundo inteiro, cm naçocs de todos os níveis de cul-

71 tura, o fenômeno se repete, numa demonstração 

72 das limitações da inteligência humana. 

humilhante 

73 Os árabes que incendeiam embaixadas norte-americanas 

74 para vingar-se <la derrota que lhes impôs Israel não sao 

75 nem melhores nem piores que os estudantes brasileiros que, 

76 para compensar as frustações que causam as mazelas da vida 

77 política nacional, também insultam os Estados Unidos, quel 

78 mam sua bandeira e desrespeitam os seus representantes di-

79 plomáticos. Na sua lncapaci<la<lc de raciocinar e discernir, 

80 eles se equivalem. 

81 E, no fundo, eles nao têm culpa. Não sabem o que fazem 

82 e não sabem por que fazem." 

.5.* "A DERROTA ACACHAPANTE E A NOVA ESTRATEGIA 

1 Dizíamos, em recente editorial, que o comportamento da 

2 União Soviêtica nesta crise do Oriente Médio só poderia 

3 ter sido haseado na convicção de que os árabes derrotariam 

4 militarmente Israel. lloje, a reação não só de Moscou, mas 
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5 também de todos os seus satélites e aliados à acachapante 

6 derrota das forças do ditador do Egito, demonstra que esta 

7 vamos absolutamente certos. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Não cabe aqui qualquer comentário sobre o incrível er

ro de previsão dos dirigentes soviéticos, erro ainda mais 

incompreensível pelo fato de a história recente ter dado à 

maioria dos estudiosos da situação no Oriente Médio elemen 

tos para que eles não se impressionassem com a esmagadora 

superioridade numérica dos 5rahes e assistissem ao começo 

das hostilidades convencidos de que Israel derrotaria, 

mais uma vez, os seus i11imigos. A Ünica surpresa,nestes �l 

timos oito dias.talvez tenha sido a facilidade com que 

vitória se completou. 

a

O fato é, no entanto, que para os dirigentes soviéti

cos a vitória de Israel, na forma em que foi obtida, cons

tituiu uma surpresa total e provocou, dentro do Cremlin,um 

alvoroço que se reflete na inesperada convocação da reu

nião dos chefes comunistas da Europa Oriental, na qual se 

discutiram e esboçaram os planos para reduzir ao mínimo as 

consequências, para a União Soviética, da sua política ir

responsável e mal calculada. 

E, o que ali ficou decidido é o bastante para que des� 

pareça, no mundo inteiro, a sensaçao de alívio provocada 

pelo comportamento tlos soviéticos no Conselho de Segurança 

<la ONU, no momento em que ficou positivado o desastre mili 

tar sofrido pelos irabes. 

A palhaçada da renGncia de Nasser, seguida imediatame� 

te da reniíncia à renGncia, "por imposição do povo", tem
..!..
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evidentemente,um nexo com a nova estratégia política elabQ 

rada sexta-feira em Moscou, cujas primeiras manifestações 

práticas foram o rompimento de relações diplomáticas com 

Israel e a ameaça de fornecimento maciço de armas 

aviões ao arquidesmoralizado ditador do Cairo. 

e de 

Quem vem acompanhando a carreira de Nasser desde o seu 

início sabe perfeitamente que a situação interna no Egito 

nunca lhe permitiu uma tranqUilidade razoável. Mais de urna 

vez sua queda esteve iminente. Ainda muito recentemente,hâ 

apenas alguns meses, o vergonhoso malogro da força de cin

qUenta mil homens que enviou para lutar no Iêmen, provocou 

uma grande inquietação no seio do Exército egípcio, que 

obrigou o ditador a tomar medidas extremas de segurança p� 

ra manter-se no poder. 

A palhaçada da renüncia seguida da renüncia i renGncia 
-

e uma prova de que Nasser sabe perfeitamente que vai encon 

trar grandes dificuldades para sobreviver a mais esta ter

rível humilhação que a sua total irresponsabilidade acarre 

tou para o já humilhadíssimo Exército egípcio. 

Estamos, mesmo, convencidos de que a sobreviv�ncia de 

Nasser já não é um problema de política interna egípcia, 

mas depender5, quase que exclusivamente, do que vai aconte 

cer nesta nova fase da crise do Oriente Médio, inaugurada 

com a cessaçao do fogo em todas a frentes. E, nesta fase, 

o papel tk Nasscr sera bastante inexpressivo. Por ele, e 

pelos árabes militarmente aniquilados,falarâ a Uni�o Sovié 

t i e a q li e s e n t e - s e o b r i. g a Ll:t a r e e u p e r ar - se d e s u a derrota 

política, tão ampla e tão humilhante quanto a derrota mili 
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61 tar dos árabes. 

62 Nessas condições, a trégua não trará tranqtiilidade ao 

63 mundo. 

64 O que acontece normalmente numa guerra, quando um dos 

65 contendores é militarmente liquidado, não acontecera desta 

66 vez. Ao contrário do que pretende Israel, com toda a razao 

67 e com todo o direito, não serão os que se enfrentaram no 

68 campo de batalha que se sentarão à mesa de conferências p� 

69 ra que o vencedor imponha os termos da paz. 

70 A atitude assumida pela União Soviética demonstra que, 

71 mais do que nunca, o problema <lo Oriente M6dio será, nesta 

72 fase, mais uma frente da guerra-fria. Porque a derrota da 

73 União Soviética não é uma vit6ria de Israel,evidentemente. 

74 E uma vitória dos Estados Unidos que, durante toda esta 

75 crise, tiveram um comportamento que, mais uma vez, demons-

76 tra a todos aqueles que ainJa raciocinam, quem 6 que quer 

77 a paz e quem e que provoca a guerra. 

78 Para salvar a face, os soviéticos não vêem outra saída 

79 senão a de demonstrarem, pelo menos, tanta irresponsabili-

80 dade quanto o infeliz califa do nacionalismo subdesenvolvi 

81 do vem vem demonstrando, a fim de "provarem" a participa-

82 ção dos Estados Unidos na luta em que Nasser perdeu a hon-

83 ra e as armas que os soviéticos lhe deram. 

84 A paz, portanto, está ainda muito longe e, por enquan-

85 to, é impossível até mesmo levantar hip6teses sobre a ma-

86 neira de alcançá-la. 



87 
-

Tudo o que se pode esperar e que, mais 
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uma vez, a 

88 União Soviftica mantenha-se apenas no terreno da propagan-

89 da e da agressão verba1. 

90 Porque a históri:1 rc,:cntc prova - e Moscou sa.hc - que 

91 os l:st:Hlos tinidos n:io costum:1111 revidar ao insulto oral.Ma.s 

92 correr�o toclos os riscos, inclusive o da guerra total, pa-

93 ra impedir qu;i1quer mocli [icc1ç:10 do sttJtus quo da guerra-

94 -fria que beneficie os comunistas. Como na Gr�cia, logo d�

95 pois da guerra; como em Berlin1, em 1949; como na Cor�ia;co 

96 mo em Cuha, em 1962; como no Vietnã, neste momento." 
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9.2. FOTOCOPIA DOS EDITORI�IS 



. JornJ. d� T��de - 6.6.67 -160-

  De�de 1956, quando arrostou, inclusive, o perigo    Não l1á alternativa })ara de perder os seus dois maiores aliados - ª Inglaterra
   e: a França - para evitar a humilhação suprema para 
a ressurrci��iio da ONU ,os árabes, os Estados Unidos t(m-se mantido num:i      'posição ele ncutr::iliclaclc, diante: de arahcs e israelitas,' 

 1 A guerra entre �rabes e israelitas não começou que foi ontem confirm::ida no comunicado oficial <lo   ontem. Começou há vinte anos, qu::indo a ONU, por govêmo de Washington a respeito das hostilidades   clecisão de mais de <lois terços da sua Assembléia que se iniciavam. A União Soviética, porém, que 
, Geral, resolveu criar, cm território do protetorado bri4 compreende e explora cm benefício próprio a cirr.un�   tânico da P::ilcstina, o nôvo Estatlo de Israel. .tância de ser muito difícil, cm nossos dias, impedir ol   O que aconteceu depois e o que est:Í acontecendo contágio de qualquer crise regional pelo virus <la!  .hoje é simples decorrência dessa decisão, com a qual 'guerra-fria entre as <luas supcrpottncias, que reprcsen-'.
'os árabes jam:iis se conformaram. A primeira tenta- tam duas concepções antagonicas de organização polí-.   tiva <lc revogar a decisão da ONU pelas annàs, os tico-social, adotou, até aqui, uma atitude <li ferente/
· árabes a realizaram cm 1948, com resultados desastro- Os Estados Unidos proclamaram ontem que são neu·:
1sos para suas fôrças. A sc:gunJa tentativa foi o fcch:i.- tros "em pensamento, cm palavras e ·cm ações''. A!     mento do canal <lc Suez e. do golfo de Akaba, em União Soviética, até agora, não foi neutra, nem cm:
 
, 1956, que provocou a invasão do Egito por fôrças is- pensamento e nem cm palavras. Pelo contrário, seu:  ' raclitas auxiliadas por fôrça francesas e inglês:i.s. Foi pensamento, totalmente favorável à causa árabe, tem !   somente _a intcrvcnçã decidida dos Estados Unidos, sido traduzido diàriamcnte em palavras candentes e:
lcom. o bcneplacito da União Soviética, que impediu, agressivas que visam, em primeiro lugar, situar a

11 na ocasião, o fim inglório de Nasser. A Fôrça da crise do Oriente Médio como m;iis um episódio da: 
-! ONµ, foi a garantia simbólica da nova trégua. guerra-fria.· Acreditamos, mesmo, que os Estado�; 

O que aconteceu desde que Nasser exigiu a rcti- Unidos tenham escolhido proposita<lamente as pala_. 
:rada da Fôrça da ONU de Gaza e do Sinai e fechou vras com que definiram, 1nais uma vez; a sua neutra
, o golfo de Akaba novamente, representa a terceira !idade. .Se, cm pensamento e cm palavras a União. 
· tentativa de revogar a decisão da ONU, de 1947. Isto Soviética já está engajada numa das facções bclige-;
), a terceira tentativa Je dcstrui.r o Estado Je Israel, rances, em ação ainda não está .. E é por isso que os
·objetivo proclamado pelos líderes ár:ibes hoje, como Estados Unidos continuam acreditando que será pos·.
:<les<le 19-+i. . sível circunscrever o conflito de árabes e israelitas. 
: O resto, nesta crise, é cortina de fumaça. A causa para, depóis, pela imposição de uma fôrça superior, 
,permanecendo, e a· causa é a existência de Israel, o dirimi-lo. 

1 . efeito permanecerá - e o efeito é o estado de bc]i. Mas se a União Soviética, diante da derrota mili-; 
·gerancia - �emprc que uma fôrça maior não impeça ,tar dos irabes· que era fácil de prever e que já se deli�
'o choque direto entre árabes e israelitas. ncia nitidamente, passar dos pensamentos e das pa--: 
1.1 Até ontem, essa fôrça era a ONU e era quase · 1avras para a ação, não temos dúvida nenhuma de que 
•simbólica. Agora ela poderá voltar a ser ONU" mas, os EstaJos Unidos reverão sua posição de neutralidade.
J>clo mcnos �a primeira fase, ;11:io poderá mais ser Porque seria inconcebível que a maior potência.
'meramente simbólica. Qui:r isso dizer que somente mundial permitisse, nesta altura, que se abrisse Uffii 
uma decisão conjunta, não das quatro potências, como precedente tão grave como o da eliminação, impune,\ 
'quer de Gaulle, mas das duas supcrpotências, <le não <le uma Nação do mapa. . ·f1perrnitir que a guerra continue poderá ter comequên-. : Apesar do sr: U Thant, não há alternativa para a 

-;��s práticas __ �c_diat��: .• -·--·�---- . i :r_essurreição <la ONU.:_,-:.,...__., ______ ·---�:·::. _,: ,,.1 ___________ .. ___ ... _ ... _·"'-·--· .... __ .... .__ ___ .... __ ... 
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Jcrnal d� T�rdo - 7.6.67 

·' ' 

/. ::'.) l. 
,-, r '. ., ·.r� 1._:.,. · (,1,.,, ;)t -t\·-.. �-·- l,·.,_· \ · J-.. .. L.i·.u. \i._·(·1.1.,;__ ',l: \. , " ... J' -----------------· 

vêmo de \V:ishington e conseguiu de algum p:iís.:s 
derrota de N nsscr árabes que o :ipoi:im que sus;mH.lcssem o fornccimcn-

• __ 1 ,l to <lc: petróleo p:ira o Ocidente. O tempo urge para. 
,C OS CUilllllHOS ua �)aZ o m:mip:rnço do n:icion�.lismo mentalmente subc!c-

• . .• . . 
.à. scnvolvi<lo. Suas tropas b:itcm cm rctir:i<la cm túd:is 

Antes de 101CI:1d:.s as hostilia:idcs, a irrespons:i- f . t' 1 f Ç"'nll"'S de 1948 e 1956 e 
b"l'd d d l N as rentes, rcpc in<>o as a ,, .. 

1 1 :i e o coro e asser crl apcn:is um1 :unc:içl ,. , <l I, · - f · <lcstru· '1 ·J:i aiitcs 
1 S f f , . , t:imucm as o cmen, su:i av1açao 01 t :lt ntc. u:is :rn :irron:iJ:is, seus <lcl1nos sobre seu l t d I ra· el 1· � esta-0 pc�to · · <l · ·1· 1 . . < e começar a voar e as ropas e s .. , po cno m1 11:ir 1 unc:i e 1cgar:im a 1mprcmon::ir qu:il- <l S - <l · , 1 · t 0 

quer pcsso;1 mcJi:rn:imc te inform:id.1 
súlirc a histó- e 

l
uez, ndao scn 

1
º impos ds1ve qu

d
� �onqrns cm o p _n-

. d fl. 1 b · 1. to-e 1:ivc o can:i antes esta e ,çao começar a c1r-na o con Jto ar:i c-1sr:ic ita e, muito menos, o pró- I prio Estado <le Isr:iel. c_u :ir. 
O fato de n5o ter aceito o pedido do Conselho 

de Segurança para a cessação <lo fogo, provi qm: Muitas \'êzcs, ncstl coluna, m:mifest:unos a nos
sa certeza da \'itória fá'cil d:is lrmas israelitas num 
confronto com os árabes no qu:il não se envolvessem 

. terceiras potcrlcias. · � . 

. O que caus'ava sérias preoc�p:içõcs, no decorrer 
. da crise que se iniciou com a cxigêr1cia da retirada da 
) �ôrça da ONU cb faix::i. de Gaz:i e <lo Sinai, era o 
: comportamento d:i União Soviética: 

· . 
:É sempre Hcil argumentar a p:irtir dos rcsult:i

dos. Mas o fato é que o govêrno SO\iético n�o podia 
. estar pior informado do que todos os observadores 
da cena intern:icional que j�mais· duvid:ir:im da su

! pcrioridade militar de Israel sôbre os árabes. · E hoje, 
. _quando a vitória :�e isr:id chega cm tempo recorde, 
: .�orn:i-se m·ais claro do que nunca que o jôgo soviético 
. -só podcri:i estar base:ido na certeza da superioridade 

militar �os árabes. . 

N:mer sabe que o próprio exército egípcio pedirá sua 
c:ibeç:i como compensaç:io para :i nov:i e terrível hu
milhação que sua irresponsabili<l:ide o ft:z sofrer. 

O tiro, porém, ao que tudo in<lic:i, mais um:i vez 
saiu pela cuiatrl. A Uni:io Soviética, que até ontem 
surprcendí1 a todos com sua ousadia incompatível 
com as responsabilidades de uma superpotência que-, 
com seus a.os, pode inclusive provoc:ir a hecatombe 
nuclear, parece que se convenceu agora de que chcgt1t, 
a ho.-:i. <lc a;.;:r com seriedade. E, cm lug:ir de romper 
sua ncu,r liJadc t:iIT,bém cm atos, prcf criü fazer aqui· 
lo que todas as N:içõcs responsáveis não envolrid;,5 
no conflito vinh::m fazer dn desde o comêço: pcJir a 
imediata cc:ssaçfo d:is 1 ostilidades e entrar cm ncg� 
ciaçõcs com a outra superpotênci:i, no âmbito ó:i. 
ONU, a fim ·de: perseguir a únic:i. solução possível: a 

. Mas só· a história ir:í demonstr:ir se estamos cer- ressurreição da o:gan 'zaç:ío que U Thant nfo souue
tos ou errados no nosso raciocínio. o que intercss:i, .Jiclcr:ir, p:ira que, através dela e co:n o anoio cl:1s du:i5
no momento, é a si u:iç5o de fato. Ame mais cst:i superpotências, se chê:guc:_ a impor o intlisfc:nsávcl ar-
derrota humilh:intc, a reação de N:isscr foi aqucb mistkio. 
que se podia esper:ir de um total irresponsável. E Mesmo essa solução, no entanto, v;ii ser de difícil. 
�est:i \'ez sua irrcsponsabiliJ:ide ac:meta um perigo aplic:ição. Milit:irmcnte vitorioso, Israel não pode 
imediato. Sem pcns:ir nas possíveis consequências do abrir ;não da rc:ivindic:iç:io que é vital p:ir:i êle: a
seu gesto, para o mundo inteiro, o ditador do Egito abertura do golfo de Acaba. E é c!Jro que a áberm:-a 
não hesitou um momento cm acus::ir os Estados Uni- do golfo <le Ac:-iba representaria uma nova humilh:i• · 
dos e a Inglaterra de estarem participando d:i luta, ção par:i. o já humilhadissimo NJsscr e, pon:rnto, pD:

com seus :i.Yiõc:s, ao lado de Isr:icl, num:i tentativa tabela, uma séc.ia perda de face para a União Sovi�-
. desesper:i<l:i de levar a União Soviétic:i. a abandon:i.r tica, que aio b ontem prcconiz:i.va apcn:is uma volta 
o term10 <los pens:i.mc:ntos e <las p:il:i\'CJS p:ira socor- cbs trop:is dos países bcligcr:mtes às posições que 
rer 'os árabes também militarmente. A mcntir1 <les- ocup:ivam antes do início d:is hostilidades. 
fara<l:i, no cnt:into, não po<lcri:i servir de pretexto nem Resta saber sc,'<li:inte do agr:1.\':::mento - c�per:iclo 
mesmo p::i.r:i. :i União So\"ic:tica, a despeito de todo o mas nem por isso menos perigoso - da simaç:io a 
seu cngaj:i.mento "iJcológico". E o dit:.dc: 5.rabe, lJpi:io Soviética cst:irá disposta :i suportar ess:i pwb 
s:ibendo disso, foi além, partindo para a pr )\'Oc:ição <lc face que po<led, ultc:riormcntc, ac:urctlr o fim <.\:t 
pura e simples na esperança de que os Est.1c!.)s Unidos c:irreira <le :Nasscr. 
respondessem com a intervenção. Assim é que, on- De qu:ilquer m:ineira, esse: seria um preço pc,1t:c
tem, N:is�c:r fechou o C:inal Je Suez à naveg:ição in-. no .:i. p:1gar pelo crime de não ter avali:i.do corrct:i.
tcrn cion:i.l, ro�pcu relações diplomáticas co�_.?_ go-: _ mC1?,tS_ a_ �!�sponsa�]lidaJc do <lita<lor do Egito. .

1 



Aspectos positivos da 
• 

crise 110 Oriente tiédio 
:f. difícil, ainda hoje, quando :i vitóri:t militar de 

Israel parece um foto consum:ido, prever como v::ii aca
bar, que rcsultaJos terá a guerra que a insânia ele Nas� 
sa: provocou. 

pesde já, porém, pode-se afirmar que ela não 
tr:i.ra apenas resultados negativos. 

O que aconteceu no dia de ontem é o suficiente 
para que o mundo renove suas c.�peranças num futuro 
cm que a pn não seja ameaçada pela irresponsabili
da?e de qualquer chefe de governo de um pequeno 
pais, capaz de explorar a guerra-fri:i entre as duas su-
perpotências em benefício de seus interêsses e <las su:is 
a1_:1biçõcs e nem, tampouco, pela temcrid:i.cle cio go
\'erno de uma superpotência, e paz de explorar e esti
mular a irresponsabilidade Je um chefe q 1. !quer de 
um pequeno país cm benefício dos seus interesses na 
guerra-fria. 

Neste momento, a União Soviéric:i. pagou, j:'1, um 
alto_ preço, _em prestígio e em respeitabilidade, por te
ced:do, mais um:i vez, à tentação de explorar uma cris1: 
regional cm benefício do seu proselitismo ideológico,_ 
esquecendo-se das suas responsabilidades como super· 
potência. 

· Recorr�ndo, um pouco tarôe, às Nações Unidas,
pa�a rcduzJ.r as consequências desastrosas do seu jôgo 
leviano, Moscou sent� agora que j:í não controla aquê· 
lcs que ontem manipulava como títeres. 

Israel, vitorioso, detendo nas rnfos os trunfos de 
que necessitará para fazer valer seus direitos na hora 
fie se rcgllla_mcntar um :mnistício, aceita a cxif,ência
élo Conselho de Segurança de cessar-fogo imcS1�,ta• 
mc�te, <les<le que, eviclentcmence, seu inimigo também 
aceite. 

Nasscr, porc:m, derrotado e desmoralizado, recusa
se a .,aceitá-la porque sabe que assim est:í adiando a 
hora tc_rrívcl do ajuste de contas com seu próprio povo •. 
· · Quando Kossigin ch:ima o emb:iixador d:i Argélia

cm Moscou para dizer-lhe que seu govêmo dev� Jc.
mol\str�r moderaç�o, o mundo deve esquecer o que
e.-�. at1tu�c tem de cínica e <lc contraditória ')ara

. , 1 
, l . 

�.nt�ia- a como um indí.:io de que a ONU poJcri s:i.ir 
Jcsta cris(' mais forte do que n1:1nca . 
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Porque, incomp:itibilizada, ,lc:sde o início, com 
Israel e, agora,· provocando a repulsa dos :ír:ibcs que 
acreditaram 110 seu apoio, a Unifo Soviétii:a j:imais 
poderia recuperar um pouco da respeitabilid:Hlc de 
grande potência, senão através de- uma ação conjunta 
com os Estados Unidos, que só po<lc.:rá ser desenvol-
vida nos quadros cb ONU. 

Se as duas superpotências se entenderem, como 
parece que j:í estão entenclidas a partir do momento 
cm que a Uni:i.o Soviética passou a adotar a mesma 
oricnt:tção que os Est:i.<los Unidos adotaram desde oco� 
mtço <la crise, isto é, <lc utilização total do instrumento 
à p:iz que é a OJ'\U, então será possível, primeiro, ;_m. 
por a trégua pda fcjrç-a, se necessário fôr, e, depois, cn• 
contrar os têrmos <le um armistício que garanta um;;. 
certa cst:ibilidade para a região. 

Esta segunda fase será, evillentementc, extrema
JnLfüc ,lif ícil. Nela, mais uma vez, a União Soviética 
terá qL1c pag:ir peb .sua própria imaturidade como 
gr::n, k potência, perdendo mais uma vez a face. É 
que n:ío há possibilid:i<lc de sol lição sem· urna g:ua:1-
tia firme e palp;i\·cl do direito <lc Israel à livre nave• 
gaç:io no golfo <le Ac:ib:i.. 

1'1:ls acreditamos que as dificu!Ja<les serão, final
mente, vencidas. 

A estrondosa vitóri:i moral e diplomática que os 
Estados Unidos estão obt-cndo nesta crise, diante ·Ja 
União Soviética, não os levará a modific:ir a su:i t;Íti
ca <liplom�tica, própri:t de uma grande potência côns
cia <le suas rcspomabilidadcs p..:ranre �i própria e pc-
r:mtc a hum:inidade inteira. . 
. É com uma supcrioriJatle irn:lrcssionancc que' 
.êlcs permitem que a Unifo Soviética vista agora as 
roupagens da grande pacificadora.' 

E, quanto à União Soviética, já de\'e estar con.· 
vencida, neste momento cm qu.: retorna à. sua velha
posiç:io "rc:dist:i" ,- de que será inutil, :1gora, qualquer 
gesto destinado a comover os árabes. qcie :iprenJcram, 
<lurissimamcnte, o que vale a amiz.;!ck de Moscou. 

Se não ·servir p:i.r:i mais n:il:;:, portanto, c:sta crise 
serviu, pelo menos, para isso: para desmorali1.ar to
talmente o dit:1dor Carnal Abdd "1\.1�scr, par:i mr,s
trar ao mrn1do, mais uma vez, :i \' .::-lb,kira fa,c Ja. 
Uni:10 Sovi(tica e, provàvclmcnce, �r.1-;:is à diploma
cia cfic:icntc e responsável Jos Estados Unidos, para 
fazer renascer a ONU. 



Não sabc111 o que faz�n.1
11cn1 sabcn1 por (jUC f a.zcni 

Quando, retirada a fôrça da ONU de G:iza, 0
mundo inteiro sentiu a inevitabilidade da guerra, os
Estado� UniJos descnvolvera1� um esflirço sobre-hu
mano para evitá-la, através de um entendimento na
ONU. A União Soviética, porc.:m, evidentemente con
vencida <la supcrioriJade, militar Jos árabes, não se ·
preocupava, naquele momento, com a guerra, que
:aguardava ansiosamente, confiahte na vitória árabe,·
antegozando uma importantíssima vitória sua na guer-
ra fria.   : · Seu representante no Conselho de Segurança fa

 
lou várias vêzes, · então, piira responder aos �sforços tle 

 
  paz norte-americanos. Quase nunca, porém, Fedo-
1 renko se referiu espedficamente à crise no Oriente 
l,Mé<lio. Seus discursos foram sempre uma coleção 
 .de insultos e de acusações aos Estados Unidos.
 Nenhuma vez, que: nos recordemos, o represcn- 
 tantc: norte-americano Arthur Goldbcrg, revidou. fle
 .falava por uma Nação cônscia <lo seu poderio insupe-
  rável, mas cônscia, também da sua terrível responsa-

 
  bili<la<le como garantia única da paz, no momento cm
 que a outra superpotência, frustr:ida pela superiori
dade norte-americana, se esquece da sua rcsponsabi.· ·  
  li<lade, para .tentar compensar a própria inferiorida-
  <le pela conquista de: prosclitos antinorte-americanos.' 
;. Depois, veio o inevitável. Lutando pda própria 
,sobrevivência, com uma superioridade sôbre os ára
bes que se assemelha muito, pelas suas causas fàcil-

'. mente discerníveis, à supcrioriJade norte-americana 
;sóbre a União Soviética, Israel- não precisou de mais 
:de três dias para, pela terceira vez ·cm vinte anos, ar
/rasar militarmente o Egito, e <lcter nas .suas fronteiras 

. :os seus inexpressivos aliados. 
, Agora que a derrota vergonhosa, <los seus títeres 
estraga o seu jôgo irrcspons:h·cl, ai;:ora que a transfor

, maçãó das suas promessas aos árabes em atos levaria. 
o mun<lo para tão perto da hecatombe nuclear como
o levou a sua irresponsabiliJ:idc no caso do forneci
mento (!e foguetes à Cuha, a União Sovic.:tica torna
se tão ansiosa qu:mto os Fstados Unidos para resolver
o problema através ela ONU.

1 
Sua derrota· nolítica 

não é menos desastrosa do que a derrota militar ele 
Nasser. 1 • 

,. \ . � ' . 
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Jt1rarnente, na hi�r,íria rccrnte das crises interna
cionais, 11ma grande Nação terá revelado t:im:mha 
rnpcrioriclack moral sc"ibrc outra llllanto os F�rados 
Uniclos, revebram, agora, sôhre a Uni:io Spviética. 

Aos corn11nist:is, ncsrr momrnto ele quase t:Í'> 
�r:rnclc humilhac:io corno foi o mnmcr,to de esm:11ra
mcnto da revoluç�o libcrt:idora da Hunrria, rcqa, 
�O entanto. llln COílSÔJo: O <le Ver que :t sua proP:1• 
.1":rncl:i prodnz seus frutos mesmo qu:inclo os 011c da 
doutri11011 têm motivo.� para dcsprr7'.:Í-los e odi:Í.lo:;. 

. so 
· No descspêro da derrota ln1rnilhante, os ;Ír:ihr�
cnrnntram urna maneira ele comncmar suas tcrrí-

:veis frmtr:içõc�: C11lnar os norte-,,mcric:inos e con·· 
·centrar sôbrc êlc.� tôcla a sua ira. O e�n�táculo a ou::
:cst:iinos �ssist;nclo nor todo o mundo árabe, of'cle con
s11bdos e cmbaixacl:is nortc-:inirricanas sfo clr11rr•h
clàs. saqueaclas e incenrliaclas. é dêsscs que nos fariam
sentir ver.ganha rlo rtt-ncro humano. mesmo que :is
'razõ,.� alcgachs llo ,;cJin fôsscm vcnbclciras.

Oue nn' c;,�o. ,,:ío ,=ia ver,h<leira,. nrova-o o hin 
rl". nem' a Uni:i.n Snvi,'.tica tê-1-,s aceit�do como tai.: 
·É (]tle a Un;=ío So\'Ít"tira t;,mhém está m;l;tarr11rntc
:nrese11tc nas ;Írr11:is que h:rnh:1m a ;Írl''."1 rrmfl:i[!racla �
\;irria. com ,,wios e st1hm:iri11m. a VI Frota nor1c
:11rn:rican:i. Nem a Uni:io Soviética e nem todos os

rnm11nistas e esquerdistas dn mundo inteiro - comr>
Te:m P:rnl Sartre, por exemplo - os quais nesta crise,
desde o primeiro momc11ro. \C recmaram a enrlossar
a tlcm:i�o?ia dcwairac1a de N:isser. para apoiar hracl.

Mas. n:10 há nada de surnrccndrnte na atinHl-.:
irracional das populações árahcs. Elas não estfo
sàzinhas na sua irracionalidade, que as toma instru
mentos cie uma cama que nfo é a delas.

No mundo inteiro, em naccics de rodos os nÍ\'ei:;
lle cultura, o fenômeno se renete, m1111a. dcrnons tra

·\:io h11milh:intc das limitações da intcli,�c:ncia humana.
Os árabes que incencici:irn crnb:iixacbs norte

americanas para vingar-se da derrota que lhes imnôs
Israel n:io s�o nem melhores nem piores que os otu
dantcs brasileiros que, para comrcmar as frustraç,-11·,
riuc lhes c�usarn as mazelas da. vida política na.cio11;1J,
tamhém insultam os Estados UniJos, queimam sm
banclcira· e dcHcsptitam os seus representantes cliplo
.m:ítirns. Na sua incapaciJaJe <lc raciocinar e Jiscc.:r
nir, c:ks se equivalem.

E, 110 fundo,· êlcs n5o tc:m rnlpa. Não sabem •  
.que fazem. :.C. não s�bcm p�r que ���cm.

 
 

 
 j 

-·----·--· -- -
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: :' , Dizí:imos, cm rccc:nte editorial, que o comportJ.· 
mcnto d:i União Soviúic:i nesta crise Jo Oriente: Mé
dio só poderia _ter si<lo b:isc:i<lo na convicção de que 
_os fo1lics derrot:ui:im Ínilit:irmente Isr:i.cl. Hoje, a. 
1reaçãc- não só de Moscou, m:i.s também de todos os 
.seus satélites e aliados ,à ac:i.chap:mte derrota das fôr
ças do ditador do Egito, dcOilonstra que estávamos 

! absolutamente certos.

Não cabe aqui qu:i.lquer comcnt:.írio sôbre o in
: ! 

: crível êrro de previsfo dos Jirigentcs soviéticos, êrro 
i ainda .mais incompreensível pelo fato de a história 
· recente ter dado à maioria dos estudiosos da situação

l no Oriente Médio c:kmentos p:ira que êles não se im
: pressionassem com a csm;,gadora superioridade nu
. mérica àos irabc:s e assistissem :io comêço das hosti• 
: lidadcs convencidos de que Israel derrot:iri:i., ma;s 
uma vez, os seus inimigos. A unica surprêsa, nestes 
últimos oito dias, talvez. tenha sido a facilidade com 
que a vit6ria se completou. 

O fato· é, no entanto, que: para os dirigentds so
viéticos a vit6ria de Israel, n:i forma em que foi ob
tida, constituiu uma surprêsa total e provocou, den

. tro do Crcmlin, um alvoroço que: se reflete na ines
. perada convocação da reunião dos chefes comunist:1s 
da Europa Oriental, na qu:il se discutiram e esboça-
ram os planos para reduzir ao m[nimo as consequên
cias, p:i.ra a União Soviética, dJ. sua política irrespon� 
�ávcl e mal calculada. 

. t E, o que �li ficou decidido é o basta�te para qt:e 
desaparcç:i, no mundo inteiro, a sensação d_e_ alívio 
provocada pdo comportamento dos sovi�ticos no Con
selho de Segurança da ONU, no momento cm que 
ficou positivado o desastre militar sofrido 'pelos 
·�abcs. i 

_______ ... ------ -- ---�--

==-===-==---:--:-. ---- ----- ... ----··- ··--------

�ujas primeiras manifest:1çõc:s práticas foram o rompi
mento de relações <liplom:ític:i.s com Isr:icl e a :imc:iça 
de fornecimento maciço de ;irmas e de aviões ao :irqui; 
desmorJ.liza<lo ditador do Cairo. 

Quem vem :icomp:i.nh:indo :i carreira de N:i:,�tr 
· desde o seu início sabe perfeitamente que a situaç;io

interna no Egito nurca lhe permitiu urna tranqi.iili
dade razoável. Mais de uma vez sua qucd:i. estê·,·:= 
iminente� Ainda muito recentemente, há :ipcn::3 
alguns meses, o vergonhoso malôgro da fôrça de cin
qüenta mil homens que enviou p:i.ra lutar no lcmrn, 
provocou uma grande inquietação no sc:io do Exérci;,; 
egípcio, que obrigou o ditador a tomar mcJiJas LX· 

tremas de segurança para m:i.ntcr-se no poder. 

A palh:i.ç:i.da da renúncia seguida da rcnúnci:i ?i 
renúncia é uma prova ele que Nasscr sabe perfcit .· 
mente que vai encontrar gr:i.ndcs dificuldades p.1 · .• 
�obrc:viver a mais esta terrível humilhação que a �1;:i 

rot:i.l irresponsabilidade acarretou para o jJ humilh:.
díssimo Exército cg-Ípcio. 

Estamos, mesmo, convencidos de que a sobrevi· 
vc:ncia de Nasser já i:ão é um problema de polítiu 
interna egípcia, m:i.s-·dcpenderá, qu:i.se que cxclusÍ\':l· 
mente, do que vai acontecer nesta nova fase da cri�c 
do Oriente Médio, inaugurada com a cessação do fo0,) 
cm tôdas as frentes. E, nesta fase, o papel de Nasser 
será bastante inexpressivo. Por êle, e: pelos �r:i.hcs 
militarmente aniquilados, falará a União Soviétic:i 
que ·sente-se obrigada a recuperar-�e de sua derro:� 
política., tão :i.mpla e tão humilhante qu:i.nto a derro�., 
militar dos árabes. 

Nessas condições, a· trégua não trará tr:i.nqi.iili,'. .. ,::
ao mundo. · ' 

O que acontece normalmente numa gucrr;.. . .j:�n
do um dos contendores é rnilitarmc:ntc liquiJ;1c, ., n�o 

· acontecerá desta vez. Ao contrário do que prurnd:: 
A palhaça<l:\ da renúncia <le Nasscr, seguida imc·. Israel, c9m toda a razão e com· to<lo. o Jireito, n;iu 

<liat:imcntc <la renúncia i rc.núnci:1, "por imposição serão os que: se enfrentaram no CJmpo <lc: b:i.t:i.lh:i que 
,111 po\·u''J lrm, evi<lcntcmcntc, um 11cxo com a nov:i. se sentarão � mesa de conferências p:i.r:i que o ,·cn,�-

1 

<'�tr:itr�i:i política elaborada scxt:1-fcira cm Moscou, , J
or imronha os t�rmos da paz. j 

J 

� SE.GUé. NO VERSO



A atitude assumida pela União Soviética demons
r,a que, mais do que nunca, ó problema do Oriente 
Médio será, pesta fase, mais uma frente da guerra .. 
fria. Porque a derrota da União Soviética não é um::i 
vit6ria de Israel, evidentemente. É uma vit6ria dcs 
Estados Unidos que, Jurante tôda esta crise, tiveram 
um comportamento· que, mais uma vez, demonstra 
a todos aquêks que ainda raciocinam, quem é que 

,quer a paz e quem e que provoca a guerra. 

Para salvar a face, os soviéticos não vêem outra 
saída senão :i de demonstrarem, pelo menos, tanta ir
responsabilidade quanto o infeliz califa do nacionalis
mo subdesenvolvido vem demonstrando, a fim de

"provarem" a plrticipação dos Estados Unidos na luta 
cm que Nasser perdeu a honra e as armas que -os 
soviéticos lhe deram. 

· A paz, portanto, está ainda muito longe e, por ·_.
enquanto, é impossível até mesmo levantar hip6tescs 
sôbre a maneira de alcançá-la . 

. Tudo o que se pode esperar é que, mais uma vez, 
a União· Soviética mantenha-se apenas no terreno da 
propagandá e da agressão· verbal. 

1 · Porque a hist6ria recente prova - e Moscou sabe 
- que os Estados Unidos não costumam revidar ao
insulto oral. Mas correrão todos os riscos, inclusive o
da guerra total, para impedir qualquer modificação
do status quo da guerra-fria que beneficie os comu•
nistas� Como na Grécia, logo depois da guerra; como
cm Berlim, em 1949; como na Coréia; como �m Cu�a,
cm 1962; como no Vietnã, néste momento. . ._,
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