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B.6. Semântica 
 
B.6.2. Valor temporal 

◼ Tempo 
Categoria gramatical que localiza temporalmente o que é expresso numa predicação. A categoria 

tempo pode ser expressa de diferentes formas, muitas vezes associadas: através da flexão 

verbal (i), de verbos auxiliares (ii), de grupos adverbiais ou preposicionais (iii), de orações 

temporais (iv), da ordem relativa entre orações coordenadas copulativas (v), etc. A localização 

temporal pode ser estabelecida em função do momento em que um enunciado é produzido (vi) 

(funcionando deicticamente), ou em função de um valor temporal expresso que é tomado como 

ponto de referência ou perspetiva (vii) (funcionando anaforicamente). Através desta categoria, é 

possível estabelecer relações de ordem cronológica de simultaneidade (viii), anterioridade (ix) ou 

posterioridade (x) face ao tempo que é tomado como referência.  

 

Formas de exprimir a localização temporal 

Frases/enunciados Flexão 
verbal 

Verbos 
auxiliares 

Grupos 
adverbiais ou 

preposicionais 

Orações 
temporais 

Ordem relativa 
entre orações 

coordenadas 
copulativas 

… 

O Pedro chamou-me e eu 
olhei. 
Eu olhei e o Pedro 
chamou-me. 

    x  

 A Maria nasceu quando os 
alemães entraram em 
Paris. 
A Maria nasceu antes de 
os alemães entrarem em 
Paris. 

   x   

A Maria está em casa 
neste momento. 
A Maria está em casa 
amanhã. 

  x    

A Maria está a voltar de 

férias. 

A Maria vai estar em casa. 

 x     

A Maria está em casa. 

A Maria esteve em casa. 

 

x      

 

O tempo de referência na localização temporal 

Frases/enunciados 

 

 Localização deítica 
 

(a localização temporal é 

estabelecida em função do 
momento em que um enunciado 
é produzido) 

Localização anafórica 
 

(a localização temporal 

é estabelecida em 
função de um valor 
temporal que é tomado 
como ponto de 
referência ou 
perspetiva) 

       Amanhã não há aula. x  

 Em 2004, deu-se uma revolução. Mas não foi 
apenas isso o que aconteceu nesse ano. 

 x 
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A ordem cronológica na localização temporal, face ao tempo de referência 

 

Frases/enunciados Tempo de referência deítico Tempo de referência anafórico 

  anterioridade simultaneidade posterioridade anterioridade simultaneidade posterioridade 

Tu entraste na sala, 
quando eu estava a falar. 

    x  

A Maria está em casa 
neste momento. 

 x     

Ele discursou antes de 
todos começarem a 
jantar. 

   x   

O gato entrou aqui ontem. x      

A Ana casa-se na 
próxima semana. 

  x    

Ela saiu a seguir ao 
intervalo do filme.  

     x 

 

(i) Localização temporal (oposição presente/passado) expressa através da morfologia verbal: 

    A Maria está em casa. / A Maria esteve em casa. 

(ii) Localização temporal (oposição presente/futuro) expressa através de verbo auxiliar: 

    A Maria está em casa. /  

A Maria vai estar em casa. 

(iii) Localização temporal (oposição presente/futuro) expressa através de grupos preposicionais e adverbiais: 

     A Maria está em casa [agora/neste momento]. / A Maria está em casa [amanhã à tarde/na próxima sexta]. 

(iv) Localização temporal expressa através de oração temporal: 

     A Maria nasceu [quando os alemães entraram em Paris]. 

     A Maria nasceu [antes de os alemães entrarem em Paris]. 

(v) Localização temporal (ordenação entre situações) expressa através da ordenação de orações: 

    O Pedro chamou-me e eu olhei. / Eu olhei e o Pedro chamou-me. 

(vi) Localização temporal expressa deicticamente: 

     Amanhã não há aula. (a referência de "amanhã" só é identificável se se conhecer o momento em que o 

enunciado é produzido) 

     A Maria está em casa. 

(vii) Localização temporal expressa anaforicamente: 

      Em 2004, deu-se uma revolução. Mas não foi apenas isso o que aconteceu nesse ano. (a referência de "nesse 

ano" é determinada pela ocorrência da expressão "em 2004") 

(viii) Relação de simultaneidade (parcial ou total) entre duas situações ou face ao momento em que o enunciado é 

produzido: Tu entraste na sala, quando eu estava a falar. / A Maria está em casa agora. 

(ix) Relação de anterioridade entre uma situação e outra: 

      Eu discursei antes de o Pedro chegar ao jantar. 

      Relação de anterioridade face ao tempo em que o enunciado é produzido: 

      A Maria esteve em casa. 

      Em 1974, dá-se uma revolução em Portugal. 

(x): Relação de posterioridade entre uma situação e outra: 

      Vou sair depois de te ires embora. 

      Relação de posterioridade face ao tempo em que o enunciado é produzido: 

      A Ana casa-se na próxima semana. / Amanhã, não vai chover. 


