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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa aborda uma análise semântica da construção de campos 
semânticos da lexia tempo, utilizando como corpus o romance “Os servos da morte”, 
de Adonias Aguiar Filho. O termo tempo se apresenta na linguagem sob a tutela e 
carga semântica do termo que o acompanha. Assim, com base no processo de 
entendimento de uma palavra, objetivou-se compreender como se apresenta o 
significado da lexia tempo, dentro da narrativa romanesca, e os possíveis campos 
semânticos ou associativos que podem ser construídos em torno do seu significado. 
Para isso, foram selecionados trechos do romance construindo o corpus para 
análise. Ao aplicarmos a teoria dos campos semânticos ou associativos, buscou-se 
compreender como o processo linguístico, em torno de uma palavra, termo ou lexia, 
constrói seu significado no uso da linguagem em diferentes contextos. Ao 
empreendermos a pesquisa das relações semânticas e conceitos pertinentes à lexia 
tempo, consultou-se dicionários de língua portuguesa e autores que elucidassem as 
relações semânticas do termo no uso linguístico. Para isso, utilizou-se como aporte 
teórico: Ullmann (1977) e Lopes (1993) que nos apresentam a teoria dos campos 
semânticos; Cançado (2008) teorizando sobre semântica e suas possibilidades; 
Koch (2012) e Lyons (1987) nos direcionando para as definições sobre linguagem, 
dentre outros autores. O resultado da análise evidenciou que não é preciso a 
presença da lexia tempo para compreender o seu significado, mas este será definido 
com base no contexto em que se encontra inserido e com os termos que o 
antecedem ou o procedem. 
 

Palavras-chaves: Os servos da morte, tempo, semântica, campos semânticos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research focus in a semantic analysis of semantic field construction on the lexia 
time, using the novel “Os servos da morte”, from Adonias Aguiar Filho as corpus. The 
term time present itself on the language under the tutelage and semantic load of the 
term that accompanies him. Therefore, based on the understanding process of a 
word, we aimed at comprehend how the meanings of the lexia time are presented, 
inside this romantic narrative, and the possible semantic fields or associative that can 
be built around his meaning. For this purpose we selected sections of the novel 
building the corpus for the analysis. By applying the semantic field or associative 
theory, we sought to comprehend how the linguistic process around a word, term or 
lexia, build meaning on the usage of the language under different contexts. To 
research the semantic relations and concepts pertinent to the lexia time we consulted 
Portuguese language dictionaries and authors that could elucidate the semantic 
relations of terms in linguistic use. Seeking this end we utilized as theoretical 
contribution: Ullmann (1977) and Lopes (1993) that present to us the semantic field 
theory; Cançado (2008) theorizing about semantic and its related possibilities; Koch 
(2012) and Lyons (1987) directing us to definition about language, among other 
theoreticians. The analysis’s results reveal that it is not necessary the presence of 
the lexia time to comprehend his meaning, this comprehension will be defined based 
on the inserted context and the terms that are preceding or subsequent to the lexia. 
 
Keywords: Os servos da morte, time, semantic, semantic fields. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve como fonte de pesquisa o romance “Os servos da 

morte” de Adonias Aguilar Filho, escritor baiano oriundo de Itajuípe-BA. Em suas 

obras, Adonias Filho imprimiu as histórias vividas na região cacaueira, época dos 

coronéis e jagunços das terras do Sul da Bahia, numa visão mais humana das 

coisas. Como revela Mattos (2011, p. 14), para ele, “[...] não existia psicologia do 

povo mais rica do que aquela que está na intimidade do nosso chão”, nada mais 

valia “do que o pedaço de chão que cada um leva no coração”. É nesse espaço de 

expressão da linguagem que a presente pesquisa se estrutura, analisando as várias 

formas de representação da linguagem relacionada à lexia “tempo”. 

Na teoria da linguagem, o contexto é fator determinante para o processo de 

entendimento da palavra, por isso não podemos deixar de entender que ela se 

apresenta de forma diversificada em contextos diferentes, sendo representada, em 

seu significado, através de outras formas da linguagem. Assim, os limites do 

significado que lhe é atribuído individualmente, estende-se como referência no  

contexto em que está inserido. Sendo assim, para o processo de entendimento de 

uma palavra, questiona-se até que ponto o significado contido na lexia tempo, se 

apresenta no romance? Que campos semânticos podem ser construídos em torno 

de seus significados?  Nesse sentido, o objetivo central voltou-se para a construção 

de campos semânticos que identificam a lexia tempo presente no romance “Os 

servos da morte” de Adonias Filho.  

Sob a ótica dos campos semânticos, a metodologia adotada neste estudo 

investigativo foi a análise de um termo linguístico e seu significado, inserido em uma 

obra literária. Delimitou-se ainda através do conceito que se possui do termo1, e 

como este se apresenta, dentro da proposta da pesquisadora, a partir do contexto 

linguístico em que está inserido.  Para isso, compreendeu-se o significado, inerente 

a lexia, e explorou-o no decorrer da pesquisa. Ao empreender-se a pesquisa das 

relações semânticas e conceitos pertinentes a lexia tempo, foram consultados 

dicionários de língua portuguesa e autores que elucidam as relações semânticas do 

termo no uso linguístico. 

                                                           
1 Termo: 6. Palavra, vocábulo. (XIMENES, 1954, p. 904) 
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A construção de um trabalho monográfico se apoia em diferentes 

metodologias, a depender do estudo a ser desenvolvido pelo pesquisador. A 

presente pesquisa se caracteriza como bibliográfica com análise interpretativa e 

descritiva de dados numa abordagem qualitativa. A fim de atender os princípios que 

determinam uma metodologia de caráter bibliográfico, foram utilizadas fontes 

primárias e secundárias que auxiliaram, ou mesmo deram base teórica, para 

construção do presente trabalho. 

Como fonte primária, o romance os Servos da Morte de Adonias Aguiar Filho, 

se constitui a nossa fonte de pesquisa para construção do corpus a ser analisado. 

Para isso, foi seguido um roteiro de seleção de termos linguísticos presentes no 

romance, que preenchiam os conceitos e teorias que utilizadas na construção do 

presente trabalho monográfico. 

Segundo Oliveira (2007, p. 49), “[...] o método é o caminho que se deve 

percorrer para a consecução de nossos objetivos”. Diante disso, a presença de 

procedimentos adequados para tarefa de trabalho de pesquisa indica, justamente, a 

vertente teórica defendida pelo autora/pesquisadora e conferem ao trabalho um 

caráter científico. Assim, após a pesquisa e análise extensa e minuciosa da fonte, 

foram separados os dados colhidos, objetivando estruturar os campos semânticos 

oriundos dos significados que a lexia tempo passa a ter, relacionadas a termos 

linguísticos.  

Nesse sentido, objetivando estabelecer os rumos de delimitação semântica 

em campos, as fontes consultadas que deram base teórica para elaboração da 

presente pesquisa foram selecionadas em diferentes perspectivas: para construção 

do conhecimento sobre semântica, elaboração de campos semânticos, e maiores 

conhecimentos sobre a linguagem e seus significados foram consultados teóricos 

das seguintes fontes primárias: Ullmann (1977); Lopes (1993); Cançado (2008); 

Koch (2001) e Lyons (1987).  

A presente pesquisa monográfica está distribuída em três capítulos: o capítulo 

I denominado de Corpus e Lócus apresenta a descrição do romance fonte da 

construção do corpus a ser trabalhado, assim como, dados sobre seu autor, resumo 

da obra  e a sua localização a partir de identificação da editora e ano. Nesse mesmo 

capítulo, foram analisados os conceitos da lexia tempo para construção do corpus 

que dão início ao texto. O segundo capítulo, voltou-se para discussão das teorias e 

conceitos a serem seguidas na análise do corpus. Finalizando a seção de capítulos, 
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temos o terceiro, denominado de análise e construção dos campos semânticos. 

Após a apresentação dos capítulos, o trabalho monográfico foi finalizado com as 

considerações finais, sintetizando de modo objetivo os resultados obtidos com a 

referente pesquisa.  
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2 CAPÍTULO II–  CORPUS E LÓCUS 

 

 

2.1 Adonias Aguiar Filho: O Escritor 

  

Natural de Itajuípe- Bahia, nascido no dia 01 de janeiro de 1915, Adonias 

Filho foi o terceiro dos sete filhos de um casal de fazendeiros cacaueiros. 

Reconhecido nacionalmente, desenvolveu várias funções dentre as quais se 

destacam: escritor, ensaísta, novelista, crítico literário e jornalista, além de diversos 

cargos na administração pública brasileira, como os de diretor do Serviço Nacional 

do Teatro (1954), diretor substituto do Instituto Nacional do Livro (1955), diretor geral 

da Biblioteca Nacional (1961), dentre outros. Segundo Mattos, “Adonias Filho 

ocupou cargos importantes na administração pública brasileira, mas nunca os 

cobiçou nem procurou confundi-los com a sua carreira de escritor”. (MATTOS, 2011, 

p. 23). 

Com esse reconhecimento, obteve indicação a cadeira 21 da Academia 

Brasileira de Letras. Como fruto dessa agremiação, recebeu elogio na sua recepção 

de um dos mais renomados escritores baianos e reconhecido internacionalmente por 

suas obras, Jorge Amado (1965): 

 

Hoje a paisagem e o homem de cacau ganharam a imortalidade, não 
porque, com justiça e em tempo, vos foi dado vestir esse fardão acadêmico, 
empunhar essa espada de ouro. Mas, porque essa paisagem e esse 
homem grapiúna viverão enquanto viver a língua portuguesa, imortais nas 
páginas de vossa alta Literatura, dos romances que construístes com o 
sangue e a carne dessa gente, com suas matas de cacaueiros, seus rios, 
seus montes, sua força de viver. Grandes romances e definitivos não 
apenas nos limites de uma Literatura baiana ou brasileira, mas da 
novelística contemporânea tout court. (AMADO, 1965, p. 2).  
 
 

Porém, seu desejo de ser escritor ia de encontro ao desejo do pai que 

sonhara para o filho status de advogado ou médico, assim Adonias sai de casa na 

Bahia e vai lutar pelo sonho de ser escritor no Rio de Janeiro. Apesar de ter saído da 

cidade baiana, suas raízes nunca foram esquecidas, prova disso é que a civilização 

cacaueira estava presente, basicamente em todos os seus textos, tema que 

constituía sua obra, como uma referência constante de suas origens. Reis descreve 

essa presença: 
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Os ambientes baianos utilizados pelo autor, quase sempre bravios, 
saturados pelo mormaço, mas ao mesmo tempo intensamente poéticos em 
sua expressividade, objetivam ressaltar o isolamento humano, delineando o 
homem em seu aspecto mais primitivo, instintivo e altamente cruel. (REIS, 
2012. p. 1300) 
 
 

É nesse cenário baiano que o autor cria e recria seus personagens que, de 

acordo com Reis (2012), são “estão irrevogavelmente encadeados à tradição local, 

ao solo em que plantam o cacau, às águas que cruza” (p.1300). Desse modo, narra, 

segundo a autora, o drama essencial do ser humano o qual consiste na luta 

constante entre o destino e a morte.  

Por causa desse aspecto, Adonias Filho foi considerado como sendo um dos 

grandes escritores trágicos da literatura brasileira, nos apresentando em sua obra 

que “O universo trágico pode ser concebido como uma crise cujo ponto central é a 

ambiguidade. Isso porque o trágico é resultado de um mundo que se apresenta 

como o choque entre forças opostas: o mítico e o racional”. (REIS, 2012, p.1304) 

Sob essa perspectiva trágica é que a obra adoniana “Os servos da morte” se 

apresenta, revelando o âmago mais duro e cruel do sentimentalismo humano, 

perpetuado, na família de Paulino Duarte e Elisa, a vivência, nesse embate de 

sentimentos conturbados, transferindo para seus filhos a crueldade e raiva que 

possuíam em seu âmago. 

 

Escritor de invulgar penetração psicológica, Adonias Filho apresenta em sua 
narrativa, os conflitos do homem na sociedade, cobrindo com suas 
personagens a gama de sentimentos que a vida moderna suscita no âmago 
da pessoa. Esse fluxo psíquico é trabalhado no universo da linguagem de 
uma prosa realmente nova, em que se busca uma escritura que possa 
espelhar o pluralismo da vida moderna. (REIS, 2012, p. 1305) 
 
 

Reis continua em suas impressões, 

  

O romance “adoniano” apresenta universos concêntricos e múltiplos, 
deformados e degradados por asperezas. O autor apresenta “personas” de 
psicologia conturbada, atormentadas pela memória de sofrimento 
recorrente. É na terra que Adonias Filho encontra a fonte para compor tipos 
humanos que dão à sua narrativa um caráter universalizante. (REIS, 2012, 
p. 1299) 
 
 

Como autor partícipe da terceira fase do modernismo no Brasil, Adonias 

consegue transpor ficção e realidade aos seus textos, buscando mexer com a 

psique do leitor. (SILVERMAN, 1982, p.10) destaca que a obra adoniana é 
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caracterizada pela “[...] perfeição com que explora a psique de suas personagens, 

ao testemunhar a sua lida ingente em meio a um ciclo vital predeterminado e 

fatalístico”. De acordo com Dantas (2010), muitos historiadores e críticos da 

literatura definem Adonias Filho como “[...] autor ‘católico’, ‘metafísico’, ‘trágico’ e até 

mesmo ‘apolítico’” (DANTAS, 2010, p. 16). Na percepção de Reis (2012), os 

romances adoniano “apresenta ‘personas’ de psicologia conturbada, atormentadas 

pela memória de sofrimento recorrente” (REIS, 2012, p. 1297), principalmente, das 

vivências na região grapiúna e dos acontecimentos fatídicos ocorridos durante o 

ciclo do cacau. Contudo, apesar de utilizar o cacau como referencial romancista, o 

uso que fazia desse fruto era apenas um plano de fundo para dar mais obscuridade 

aos seus textos. 

Para Araújo (1999), como crítico de seus textos “Adonias não é indiferente a 

uma leitura cultural, mas ele a centra em referencial nacionalista” (p. 17), pois, 

segundo ele, “o aproveitamento da tradição oral e seu acervo mítico- popular 

produziria uma literatura de raízes diferenciadas e identificadas com o país”. (p. 17) 

A partir das histórias e estórias, captadas ainda na infância, Adonias Filho firmou um 

diálogo com os seus antepassados e com a cultura de seu povo, mas, ao mesmo 

tempo, “suplantou o local sem esquecê-lo, mediando suas possibilidades com 

valores universais” (ARAÚJO, 1999, p. 226). 

Para Ellison (2011), Adonias Filho, por ser pertencente à terceira fase do 

modernismo (geração de 1945), procurou “ir além do romance social de 30 com uma 

nova forma de expressão”, isto é, intencionou desvendar a figura humana, por 

intermédio dos seus conflitos interiores. Segundo o autor, desde sua primeira obra, 

ele apresentará sua marca registrada sob o patamar de uma escrita que o 

identificaria em toda sua obra romanesca. 

 Assim, com a trilogia do cacau – Os servos da morte (1946), Memórias de 

Lázaro (1952), Corpo vivo (1962) – e possuidor de outras obras como: O forte 

(1965), Luanda beira Bahia (1971); As velhas (1975); as novelas Léguas da 

promissão (1968) e O Largo da Palma (1981), Adonias Aguilar Filho irá “dar uma 

dimensão universal e uma garantia de permanência a essas Letras nossas, com a 

densa estrutura e a forma magnífica de vossos romances” (AMADO, 1965, p. 3). 
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2.2      O Romance: Os servos da morte 

 

Sendo o sujeito da linguagem constituído de aspectos sociais, culturais e 

históricos o desenvolvimento da escrita, em uma obra literária, não se desvencilha 

desse aspecto. Contudo, todas as relações desse sujeito estão diretamente 

relacionadas à temporalidade, o tempo se constitui como elemento determinante de 

ações, se edifica sobre vários significados, em que o significante é estabelecido pelo 

contexto de uso do sujeito da linguagem. A narrativa romanesca se constrói sob um 

tempo vivido, inserido em um tempo espacial e se desenvolve em torno do tempo de 

cada personagem.     

Os Servos da Morte foi o primeiro livro publicado de Adonias Aguiar Filho, 

datado do ano de 1946. Segundo Ellison (2011), “Os Servos da Morte”, inicia a 

busca de Adonias por uma escrita concisa e cadenciada, que viria a ser, 

posteriormente, a sua marca registrada. Os Servos da morte, fazendo parte da 

trilogia do cacau, “configura-se numa obra em que Adonias Filho compõe quadros 

relativamente densos, carregados de morbidez, de ódio de autoflagelação” (REIS, 

2012, p. 1301), ratificando, em sua densidade narrativa, uma escrita carregada e 

tragicidade, que identificará o autor em sua escrita. 

 

Por esse motivo, Adonias Filho é considerado como grande representante 
da tragédia no Brasil, criador de um mundo trágico e bárbaro, varrido pela 
violência e mistério e por um sopro de poesia. Nesse romance, o escritor 
narra os conflitos eternos da natureza humana, situando o homem em face 
de seus dilemas e conferindo, à obra, grande densidade dramática. (REIS, 
2012.p. 1301) 

 
 

    O romance apresenta aspectos regionalistas, apesar de ser escrito no 

período literário modernista. Adonias descreve nesse livro a saga de uma família da 

região cacaueira que vivem como bichos ferozes que estão a todo tempo em um pé 

de guerra e os únicos sentimentos que nutrem o seio familiar são o ódio e o desejo 

de vingança. O romance tem como personagem principal o patriarca Paulino Duarte, 

sua “narrativa parece indicar que o conjunto de adversidades, ao qual as 

personagens da família Duarte estão interligadas, tem início nas engrenagens 

subterrâneas que afloram com as frustrações e elucubrações ilustradas 

(planejamento, execução e sentença) de Elisa, esposa de Paulino” (PAIXÃO & 

CARVALHO, 2016,  p. 30) 
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Segundo Mussa (2007-2008), a trama descrita no romance é marcada por 

pensamentos de vingança, envoltos por uma mistura de loucura e ódio, com 

personas violentas e passionais que parecem fazer parte de um destino maldoso, 

uma danação. É nesse cenário mórbido e sombrio que discorre a narrativa 

romanesca, constituída de personagens cuja fraqueza, diante de fatos que não 

podem ser mudados, potencializa sentimentos desumanos e cruéis. Assim, Araújo 

(1999) ao descrever a personagem Elisa, esposa e mãe, lhe atribui características 

que refletem suas ações. 

 

A fraqueza de Elisa é também sua potência de ódio e de desejo de 
vingança e de destruição, pesadelo e delírio de ecos aterradores, Ângelo 
(Diábolus) é nome irônico, fruto alegórico da vingança premeditada e 
consciente, concretizada na traição e recrudescida pela pessoa de Elisa na 
existência e tormento de Ângelo. A máscara da perversão é refletida na 
fragilidade doentia, no revestimento da maldade calculada, fria, constante, 
na profusão de males contaminadores da herança de ruínas. (ARAÚJO, 
2008, p. 153). 
 
 

Reis ratifica a visão de Araújo quando fala sobre os personagens partícipes 

da narrativa romanesca adoniana: 

 

[...] as personagens de Adonias Filho lutam entre a escuridão dos instintos e 
uma tênue luz de razão, amam e matam com facilidade, e um corpo morto 
não é mais do que uma “carcaça podre” que deve ser enterrada. A vingança 
é o esteio de todas as reações e represálias e a bondade aparece envolta 
mais por uma passividade, por inércia, do que por um real sentimento. As 
criaturas frágeis como Elisa, têm o poder também da vingança, de reações 
sanguinárias. (REIS, 2012, p.1303) 
 

 

 No espaço narrativo a linguagem, como fenômeno empírico tem a mesma 

articulação que a língua propõe. Na prática social do homem, existe uma 

interdependência técnica, econômica, política, social, cultural e espiritual. A fluidez 

dos limites, nos campos de trabalho sobre a linguagem, é delimitada pela 

metodologia de investigação, utilizada pelo pesquisador da linguagem. O campo de 

interesse restringe o objeto de estudo, se centra em aspectos recortados de uma 

ciência que possui propriedades que a excedem. Nesse sentido, a narrativa se 

articula inserida em seu próprio tempo, os personagens circulam em um ambiente 

cuja temporalidade delineia suas ações. É nesse espaço de diálogo entre o tempo e 

o drama que se constrói a trama romanesca. 
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2.2.1  Resumo da Obra 

 

 A obra “Os Servos da morte”, de Adonias Filho, é dividida em três partes, nas 

quais, a narrativa compreende a história de Elisa e Paulino. Elisa se vê obrigada a 

casar com Paulino, um homem solitário criado entre os cães, para salvar sua mãe e 

irmã da miséria. O enredo se desenrola na Fazenda Baluarte que fora herdada por 

Paulino. 

 A primeira parte é marcada por flashbacks temporais cronológicos 

intercalando presente e passado. Sentado à mesa, Quincas, o mais velho dos cinco 

filhos que Elisa tivera com Paulino, noticia ao pai e aos irmãos, Antônio, João e 

Rodrigo, que irá casar-se. A notícia faz com que Paulino Duarte viaje ao passado 

relembrando a história de amor e ódio que vivera com Elisa. Elisa, aos 10 anos, é 

levada para um orfanato, pois seu pai, Tomás de Abreu, cultivara desconfiança de 

que ela não era sua filha. Durante muitos anos, sua mãe, Mariana, e sua irmã, 

Helena, não podiam visitá-la, somente com o desaparecimento do marido, por conta 

de dívidas adquiridas com jogos, é que dona Mariana pode, finalmente, trazer sua 

filha de volta para casa. 

 Enquanto isso crescia na Fazenda Baluarte Paulino Duarte, órfão de mãe, 

sem nenhum de tipo de afeto por parte de seu pai, Miguel Duarte, que vivia bêbado 

pelos cantos desde a morte de sua amante. Juca Pinheiro, amigo do seu pai é que 

administrava a fazenda e “fazia” o papel paterno para com Paulino. Bicho solto, 

criado entre cães ferozes, Paulino herdara a ferocidade e hostilidade dos animais 

que eram seus principais companheiros, por isso todos na cidade o temiam. 

 Quando Elisa retorna para sua cidade, descobre que seu pai havia hipotecado 

a casa da família e que nem a mãe nem a irmã tinham condições de quitar tal dívida. 

Ao ouvir falar sobre Paulino e o modo como fora criado, decide procurá-lo e pedir-lhe 

dinheiro emprestado para pagar o valor hipotecário, mas diante da surpresa e 

negação do jovem rapaz, resolve mudar seus planos e decide mexer com os seus 

sentimentos fazendo com se apaixone por ela. Seu plano dá certo e, pouco tempo 

depois, se casam indo de encontro a reprovação da família da jovem quanto ao 

relacionamento. 

O que parecia ser um conto de fadas, se torna o pior pesadelo na vida do 

casal após Paulino Duarte descobrir que a única intenção da esposa era que ele 

honrasse o débito adquirido por seu pai e salvasse sua mãe e irmã de uma vida 



20 
 

miserável. Desse dia em diante, os cônjuges não tiveram mais um momento de paz 

e sossego, a única coisa que perpetuava nesse casamento eram os sentimentos de 

ódio e vingança. 

Dessa relação nascem cinco filhos, porém o último, Ângelo, é fruto do desejo 

vingativo da mulher que engravidara do pior inimigo do esposo, Anselmo, o qual foi 

gerado com a intenção de levar adiante os planos vingativos de sua mãe, que 

morrera durante o seu parto. 

 Na segunda parte do romance, também há a presença do jogo temporal 

demarcando passado e presente. Mesmo diante da reprovação do pai, Quincas se 

casa e traz a sua esposa, Celita (Cláudia), para morar com eles na fazenda 

Baluarte, sem que ela faça a mínima ideia da maldição que carrega essa linhagem. 

A doce jovem trazia consigo o retrato feminino da sogra falecida o que atormentava 

ainda mais os dias obscuros daquela família.  

Ângelo, o ser designado por Elisa a perpetuar aquela maldição da família 

Duarte, é um doente de mente perversa que vive atormentado e a atormentar aquele 

seio familiar, os quais vivem isolados longe da sociedade que sente repulsa desses 

seres amaldiçoados. A recém-casada ficara sabendo tempos depois, por intermédio 

de Anselmo, o mal que perpassa por aquela ascendência e ainda, nesse momento, 

descobrira a vingança diabólica que sua sogra executara.  

Enciumado, porque Celita possui uma afeição por seu irmão Ângelo, Quincas 

passa a maltratá-la, recriando nesse cenário doentio a perversidade tal qual Paulino 

usara com sua falecida esposa, utilizando- se de violência física e sexual.  Tudo 

piora quando a mulher cansada do sofrimento que passara naquela casa decide 

expor para toda a família o segredo que até estivera guardado, revelando-lhes que 

Ângelo era o fruto da vingança de Elisa que havia traído Paulino com Anselmo. O 

patriarca daquela maldita raça diabólica acabara falecendo. Grávida e enclausurada 

naquele martírio, Celita é levada por seu avô de volta para sua casa em Barra de 

São José- BA. 

Chega-se assim a terceira e última parte, que nos leva a pensar que, 

finalmente, aquela família se livrara da maldição terrível que os assola e poderá 

viver em paz. Celita retorna a fazenda com sua filha nos braços e Quincas, após 

aqueles episódios de terror, passara a ser aquele ser admirável que ela conhecera. 

Porém, o tormento reinará de volta aquele espaço, Rodrigo um pobre doente bêbado 

passara a cultivar em seu íntimo o desejo que perpetuava naqueles seres, a 



21 
 

vingança. Em seu pensamento a única forma de livrar- se de tal tormento era 

matando a sobrinha que fora registrada com o nome da avó, Elisa.  

Lisinha, como era carinhosamente chamada, foi salva por Ângelo de ter a sua 

vida ceifada e Celita fora alertada do perigo que aquela inocente criaturinha corria. 

Mas Ângelo possuía carnalmente um desejo por sua cunhada e como não fora 

correspondido decidiu induzir o irmão a executar o que havia planejado. Depois 

desse final trágico, todos vão embora daquele lugar obscuro e amaldiçoado ficando 

ali apenas o louco, como cão solitário. 

É nesse cenário de ódio e obscuridade que Adonias Filho revela os 

sentimentos mais profundos e hostis do ser humano através de uma cronologia 

temporal mostrando como vestígios do passado adentram e perpassam o presente, 

influenciando diretamente as atitudes daquele seio familiar.  

 

 

2.3  A lexia Tempo: caminhos do significado 

 

Na teoria da linguagem, o contexto é fator determinante para o processo de 

entendimento da palavra, assim, não podemos deixar de entender que este se 

verifica em vários espaços. O conceito a ser explorado, no presente trabalho, se 

condiciona ao contexto em que se produz o entendimento do termo tempo, em seu 

significado diverso, presente no desenvolvimento da narrativa literária. Entretanto, o 

contexto não se dissocia de uma obra literária, já que entendemos o gênero 

romance como uma narrativa que se contextualiza no campo da ciência Literatura.  

Partindo desse parâmetro, o conceito de tempo na literatura torna-se relevante em 

ser citado, ratificando que a ciência linguística deve admitir a necessidade de outras 

ciências que se ocupam do espaço da linguagem.   

Compreender o conceito de tempo nos remete a complexidade existente em 

um termo linguístico no uso diário pelo falante. Santo Agostinho expõe esse fato: “O 

que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar eu o sei, se eu quiser 

explicá-lo a quem me fizer essa pergunta já não saberei dizê-lo". (AGOSTINHO, 

1948 p.346 apud NUNES, 1995, p.16) 

Observa-se que a lexia tempo apresenta um conceito amplo, complexo e 

multidisciplinar por natureza. Assim, semanticamente, só conseguimos definir 
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especificamente sua significação, ao analisarmos o contexto em que o termo tempo 

se encontra inserido. Para Benveniste, 

 

Poder-se-ia supor que a temporalidade é um quadro inato do pensamento. 
Ela é produzida, na verdade, na e pela enunciação. Da enunciação procede 
a instauração da categoria do presente, e da categoria do presente nasce a 
categoria do tempo. [...] O homem não dispõe de nenhum outro meio de 
viver o “agora” e torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso 
no mundo. (BENVENISTE, 2006, p.84) 
 
 

Sob essa ótica, Benveniste (2006) nos chama atenção sobre o tempo 

linguístico, diferente do tempo cronológico que se refere ao tempo organizado 

socialmente através dos calendários, e o tempo físico, que se refere à continuidade, 

a uniformidade e a relação linear do tempo no mundo. Para o autor, um termo 

linguístico se constrói no discurso, assim a temporalidade se refere a enunciação 

produzida no presente e, dessa produção, advinda do pensamento, nasce a 

categoria do tempo. 

Nunes (1995) apresenta em seu livro algumas concepções para o tempo: 

tempo físico e psicológico; tempo cronológico e tempo histórico; tempo linguístico e 

tempos verbais. Essa complexidade temporal vem desde a época dos filósofos e 

perpassa até os dias atuais já que ninguém encontrou uma definição plausível sobre 

esse termo e para conseguir distinguir e compreender qual o significado que melhor 

se encaixa para defini-lo, só é possível quando se analisa o contexto em que se 

encontra inserido. 

Para Fiorin (2003), em seu trabalho sobre tempo verbais, cronológico e 

semântico “o tempo do discurso é sempre uma criação da linguagem, com a qual se 

pode transformar o futuro em presente, o presente em passado e assim por diante”. 

(FIORIN, 2003, p.166). Nesse sentido, podemos observar que a relação tempo na 

linguagem se constrói na diversidade do uso, em contextos que determinam sua 

presença, mesmo que não seja citada a lexia. 

Ao se pensar no processo civilizatório observa-se que para a ação humana o 

tempo passa a ser elemento imprescindível na coordenação e integração das 

relações sócias, já que a temporalidade sincronizada se evidencia nas atividades 

humanas. Elias (1989) diz que: 
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O que chamamos de tempo é, em primeiro lugar, um marco de   referência 
que serve aos membros de um certo grupo e em última instancia, a toda 
humanidade, para instituir ritos reconhecíveis dentro de uma série continua 
de transformações do respectivo grupo de referência, ou também, de 
comparar uma certa fase de um fluxo de acontecimentos. (ELIAS, 1989, 
p.84).  
  
 

Nesse sentido, o tempo se torna o elemento que propicia o desenvolvimento 

da sociedade, em que, além de orientar as relações do homem diante do mundo, 

condiciona os contextos de vivencia humana, em que o saber se constrói sob a base 

de configurações sociais ao longo da história da humanidade. Segundo Elias, 

 

O tempo não existe em si, não é um dado objetivo como sustentava 
Newton, nem uma estrutura a priori do espírito, como queria Kant. O tempo 
é antes de tudo um símbolo social, resultado de um longo processo de 
aprendizagem. Forma necessário milênios para que a noção de tempo 
fosse assim depurada. (ELIAS,1998, p. capa) 
 
 

É o que apresenta Nunes (1995) quando cita que ao “lidar com o tempo 

significa que já contamos com sua presença antecipada na distribuição das tarefas 

cotidianas” (NUNES, 1995, p. 17). Para o autor, essa relação humana com o tempo 

nos leva a mensurar a vida, assim, contar com sua presença antecipada torna-se 

objeto de constante preocupação. Observa-se que essa relação humana com o 

tempo, citada por Nunes, nos remete ao tempo cronológico. 

A fim de que compreendamos os significados do termo tempo, presentes na 

língua portuguesa, selecionamos e apresentamos abaixo como são definidos esses 

significados em alguns dicionários: 

 

tempo s.m: 1 é um período contínuo e indefinido no qual os 
eventos se sucedem e criam no homem a noção de presente, 
passado e futuro.2 oportunidade para a realização de algo 
{estar sem t. para estudar} 3 época em que determinados 
acontecimentos ocorrem {o t. das grandes descobertas} 4 
conjunto das condições meteorológicas {previsão do t.} 5 época 
propícia para certos fenômenos ou atividades; satão {t. de 
colheita} 6 GRAM flexão verbal que indica o momento em que 
se dá o fato expresso pelo verbo. (HOUAISS, p.721, 2008) 
 
tempo s. m ‘ a sucessão dos anos, dos dias, das horas etc., 
que envolve, para o homem, a noção de presente, passado e 
futuro’ ‘ momento ou ocasião apropriada para’ ‘ext. as 
condições meteorológicas’. (CUNHA, p.762, 1994) 
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tempo: [Do latim tempus, pela f. tempos, que foi sentida como 
um pl. port. de que se tiraria um singular.] S.m. A sucessão dos 
anos, dos dias, das horas, etc., que envolve, para o homem, a 
noção de presente, passado e futuro: o curso do tempo; O 
tempo é um meio contínuo e indefinido no qual os 
acontecimentos parecem suceder- se em momentos 
irreversíveis; “O tempo.... Horas de horror e tédio de 
memória...” (Manuel Bandeira). (HOLANDA, p.1940, 1999) 
 

 Na análise das definições dicionarizadas, fica perceptível a relação do tempo 

quase sempre ligada a um fator cronológico, já que buscam sempre inter-relacionar 

a condição do tempo ao passado, presente e futuro. Segundo Nunes, o tempo 

cronológico aparece: 

 

Formando uma sequência sem lacuna, contínua e infinita, percorrida tanto 
para frente, na direção do futuro, quanto para trás, na direção do passado, a 
sua armação fixa e permanente abriga expressões temporais específicas e 
autônomas, que lhe interrompem, periodicamente, a vigência geral. 

(NUNES, 1995, p. 20). 
 
 

Para compreendermos a presença do significado da lexia tempo presente no 

discorrer da narrativa romanesca, necessitamos contextualizá-lo no espaço 

linguístico da escrita desenvolvida no romance, já que o sujeito da linguagem 

somente tem acesso ao real através dos discursos que constroem as noções de 

realidade, num dado momento. Uma narrativa romanesca é um objeto capaz de 

desvendar articulações ideológicas expressivas do momento histórico por ela 

retratada e ao mesmo tempo capaz de propiciar uma representação temporal, 

produto das relações sociais estabelecidas em dado momento.    

A representação do tempo no discurso literário se dá de forma a incorporar, 

na análise de seu significado, o componente do simbólico e da representação. A 

escrita romanesca se apropria do real e leva em conta uma construção simbólica em 

que o tempo se constrói sobre as ações dos personagens em dado espaço real. O 

tempo se associa de forma indissolúvel a narrativa, produzindo o momento vivido e 

vivenciado. 

O romance, do ponto de vista da linguagem, estabelece a relação entre a 

capacidade de criar, que vem do imaginário, e a importância fundamental de lançar 

o homem no universo que se manifesta, moldando o imaginário à realidade de 

acordo com a vontade humana. A linguagem traduzir-se-á em todos os aspectos, 
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não se baseará em signos específicos e nem em conjuntos de signos, todos os 

signos terão sua origem na força criativa advinda da linguagem. 

Para Nunes (1995), o tempo se distribui de forma diferenciada em uma obra 

literária, assim  

 

É deslocável o presente, como deslocáveis são passado e futuro. [...], o 
tempo da ficção liga entre sí momentos que o tempo real separa. Também 
pode inverter a ordem desses momentos ou perturbar a distinção entre eles, 
de tal maneira que será capaz de dilatá-lo indefinidamente e de contraí-lo 
num momento único. (NUNES, 1991, p.25). 
 
 

 Ao discutir o tempo na obra literária, Nunes (1991) nos apresenta a 

distribuição do tempo sob uma perspectiva semântica quando o distribui em 

diferentes espaços. 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

 Ao apresentar esta forma de relação da lexia tempo, Nunes (1995) nos leva a 

observar as relações e associações que a lexia pode ser estudada sob a perspectiva 

linguístico semântico em uma obra literária, pois “lidar com tempo significa que já 

contamos com a sua presença antecipada” (NUNES, 1995, p.17), assim a linguagem 
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distribui suas várias possibilidades de uma forma plural e o significado de uma 

palavra torna-se plural a depender do contexto em que está inserida.  
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3 CAPÍTULO III – TEORIAS E CONCEITOS 

 

 

3.1  Linguagem e Significados 

 

A linguagem é conceituada como “a instituição pela qual os humanos se 

comunicam e interagem uns com os outros por meio de símbolos arbitrários orais-

auditivos habitualmente utilizados”, (HALL, 1968, apud LYONS, 1987, p.4). Nesse 

sentido, compreende-se que a comunicação se instaura através das relações 

presentes no universo que a linguagem oferece, sejam estas de forma concreta ou 

abstrata, portanto, são consideradas representações simbólicas emergidas do 

processo comunicativo do ser humano.  

Segundo Sapir (1929), a linguagem é vista como “um método puramente 

humano e não instintivo de se comunicarem ideias, emoções e desejos por meio de 

símbolos voluntariamente produzidos.” (SAPIR, 1929, apud LYONS 1987, p.3).  Vê-

se que Sapir define a linguagem como um fenômeno inteiramente humano e não 

involuntário, o falante, ao produzi-la, não o faz por instinto, mas tem plena 

consciência do que está fazendo e da finalidade para a qual utiliza a linguagem, 

assim, a língua é considerada uma categorização simbólica organizada. Entretanto, 

ao avaliar a definição de Sapir, Lyons (1987), explica que 

 

Por mais ampla que seja nossa concepção dos termos “ideia”, “emoção” e 
“desejo”, parece claro que há muito que se pode comunicar pela linguagem 
e que não é coberto por nenhum deles; particularmente ideia que é inerente 
impreciso. (LYONS,1987, p.3).  
  
 

  Assim, a linguagem não é apenas um recurso para expressar pensamentos, 

emoções e vontades, é também um meio para chegar a esses estados mentais. Por 

outro lado, o indivíduo não cria a linguagem, faz uso daquela que a sociedade lhe 

transmitiu. 

Nesse sentido, convém observarmos a conceituação de linguagem de Koch 

(2001), “como atividade, como forma de ação, ação interindividual finalisticamente 

orientada; como lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade 

práticas dos mais diversos tipos de atos” (KOCH, 2001, p.9). Assim, considera-se 

que é através da linguagem que o indivíduo consegue estabelecer as relações, quer 
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sejam breves ou duradouras, viabilizando o contato de um sujeito com outro ou até 

mesmo de uma sociedade com outra, criando conexões que ultrapassam ideia, 

emoção, desejo. As relações práticas sociais constituem-se como elementos da 

linguagem, em sua mais pura finalidade que é a comunicação humana. 

Cagliari (2000) já discute que a linguagem, além de se produzir em termos 

sociais, ela se apresenta uniforme entre os grupos, isto é, a linguagem é 

convencionada pelo grupo que a utiliza, gerando o processo de comunicação. 

 

A linguagem é um fato social e sobrevive graças às convenções sociais que 
são admitidas para ela. As pessoas falam da maneira como seus 
semelhantes e por isso se entende. Se cada um falasse como quisesse, 
jamais poderia existir a linguagem numa sociedade. (CAGLIARI, 2000, p.18) 
 
 

Para Fiorin (1998), “a linguagem é um fenômeno extremamente complexo, 

que pode ser estudado de múltiplos pontos de vista, pois pertence a diferentes 

domínios. É ao mesmo tempo individual e social, física, fisiológica e psíquica” 

(FIORIN, 1998, p.8). Por perpassar os campos sociais, não se pode restringir ao 

estudo da linguagem apenas as noções de língua e fala, associando a ideologia 

como um dos processos linguísticos. Ressaltando que a linguagem “é uma 

instituição social, veículo das ideologias, o instrumento de mediação entre os 

homens e a natureza, os homens e os outros homens”.(p.8) 

Sob essa perspectiva, Travaglia (1996) define a linguagem como produto do 

contexto social e das marcas ideológicas, “a linguagem é pois, um lugar de interação 

humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentidos entre 

interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio- 

histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 1996, p.23). 

Nessa mesma ótica, Geraldi (1997) aponta que a linguagem “não é um 

trabalho de artesão, mas trabalho social e histórico dos sujeitos e dos outros e para 

os outros e com os outros que ela se constitui e não há um sujeito dado, pronto que 

entra na interação, mas um sujeito se completando e se construindo nas suas falas”. 

(GERALDI, 1997, p.6). Assim sendo, a linguagem será sempre moldada pelo sujeito 

e definida pelo meio social ao qual o indivíduo está inserido.  

É preciso compreender a amplitude da linguagem que permeia e influencia 

diretamente vários campos sociais, por isso que é vista como importante elemento 

de transformações tanto do âmbito de crescimento social quanto cultural. 
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Tudo o que o ser humano alcançou de crescimento cultural está ligado à 
linguagem. Sem ela, a cultura não existiria, e os conhecimentos não 
poderiam ser transmitidos de geração para geração. A linguagem torna 
possível o desenvolvimento e a transmissão de culturas, bem como o 
funcionamento eficiente e o controle dos grupos sociais. (CAMPEDELLI; 
SOUZA, 1998, p.10). 
 
 

Para Koch (2001), linguagem é definida por três processos diferentes: 

representação, instrumento e forma. Segundo a autora, o processo da linguagem na 

perspectiva da forma relaciona-se com a ação, à qual possibilita “aos membros de 

uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos 

semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de 

vínculos e compromissos anteriormente inexistentes”. (KOCH, 2001, p. 9). Nesse 

sentido, o processo de significado na linguagem determina as relações sociais entre 

o indivíduo e o meio ao qual pertence.  

Sendo a linguagem de ordem social, dependente da interação entre os 

sujeitos, é também a responsável pela veiculação de informações. Entende-se que a 

principal função da linguagem é a comunicação. Koch (2001) salienta que, quando 

“o relacionamento entre o homem e a linguagem é tratado à luz da semântica” 

(KOCH, 2001, p.17), encaixa-se nesta área o significado que, também, depende das 

relações interpessoais para que aconteça. Afirma, ainda, que no exercício da 

linguagem, o sentido não é algo que preexiste à interpretação, mas é constituído por 

ela. A autora enfoca que a significação de uma frase não é objeto de qualquer 

comunicação possível, pois carrega consigo uma série de vazios que só podem ser 

preenchidos no contexto do discurso, em que foi produzido. 

Para Koch (2001), “não basta conhecer o significado literal das palavras ou 

sentenças de uma língua: é preciso saber reconhecer todos os seus empregos 

possíveis, que podem variar de acordo com as intenções do falante em sua 

produção”, (KOCH, 2001, p.27). Portando, baseando-se na afirmação da autora, 

observa-se como estão intrinsecamente ligados os significados e o contexto no qual 

foram usados e que se postos num contextos distintos dos que foram produzidos o 

discurso será distorcido e apresentado com diferente significado.  

Pindal apud Koch (2001, p.62) ressalta que “é preciso levar em conta não 

apenas o sentido de cada palavra (meaning), mas o significado (sense), 

determinável a partir da especificação de uma situação”.  Pois, os recursos 

linguísticos, exprimidos em um determinado item lexical, ultrapassam os limites do 



30 
 

significado que lhe é atribuído individualmente, já que, um termo que nomeia, 

explicitando diretamente um determinado referente, será utilizado de forma menos 

direta, criando uma nova imagem desse lexema, em diferentes contextos 

linguísticos. Para lexia tempo, podemos observar que o conceito presente no termo 

se concretiza sob a presença de outro termo, contudo a lexia poderá ser 

automaticamente relacionada mesmo sem a sua presença gráfica, conforme pode-

se observar no exposto abaixo: 

a) Tempo histórico: Idade do Bronze, Pré-história, Idade Média e 

Modernidade; 

b) Tempo verbal: Presente, Passado e Futuro; 

c) Tempo físico: minutos, horas; 

d) Tempo cronológico: Dia, Mês, Ano; 

e) Tempo das ciências naturais: Estações do Ano- Outono, inverno, 

primavera, verão.  

Fundamentando-se no pensamento de Koch (2001), encontramos dois 

elementos na interpretação das sentenças, sendo o primeiro um elemento variável 

que se refere à situação de produção do enunciado, considerando o lugar, a pessoa 

e o tempo em que este foi elaborado, e o segundo um elemento invariável que faz 

referência ao sentido. Dessa forma, o sentido de um determinado enunciado é 

definido com base no tipo de correlação discursiva que ele possibilita, e o sentido 

depende estritamente das relações estabelecidas pelo enunciado, no contexto em 

que é formulado. Assim, observando as várias relações da lexia tempo, 

compreende-se que o contexto predetermina sua presença. 

a) Se dissermos que a trajetória do sol é elíptica sem contextualização 

dessa expressão, teremos duas formas de entendimento: Astronômica e Física, 

contudo se a expressão estiver inserida em um contexto sobre divisão climática no 

mundo, a expressão será automaticamente relacionada à divisão das estações do 

ano, portanto ao tempo das ciências naturais. 

b) A utilização de termos linguísticos como aqui, agora, nesse momento, já 

possuem em seu significado o próprio tempo sendo enunciado, contudo, seu uso 

será entendido no contexto em que está inserido. Nesse sentido, mesmo que 

linguisticamente pressuponha-se a presença do tempo quanto significado, o 

contexto é determinante do sentido que se busca na ação discursiva. 
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Lyons (1987, p.106) também aponta a linguagem, analisando-a sob a 

perspectiva da significação, ligada a situações de uso, ou seja, ao contexto “o 

significado de uma sentença depende do significado de seus lexemas constituintes, 

[...] e o significado de alguns, senão de todos, dependerá do significado da sentença 

em que aparecem”. Assim, as relações de significados estendem-se como referência 

de segmento da realidade do contexto ao qual está inserido. No campo linguístico é 

área da semântica que faz esse papel de analisar e compreender os significados 

dos lexemas partindo do pressuposto das relações sociais, sendo assim o contexto. 

 

3.1.1 Linguística e Semântica 

 

Descrevendo a linguística como ciência que estuda a língua, Ullmann (1977) 

nos informa que Ferdinand Saussure, ao compor o Curso de Linguística Geral, 

rompe com a orientação histórica da linguística, mostrando que no estudo da 

linguagem há duas orientações diferentes uma sincrônica ou descritiva, e uma 

diacrônica ou histórica. O autor informa que Saussure entendia a língua como: 

 

[...] um todo organizado ou Gestalt, no qual os diversos elementos são 
interdependentes e recebem sua significação do sistema no seu conjunto. 
[...] Esta visão da linguagem como um sistema de elementos 
interdependentes está na base daquilo que veio a chamar-se ‘linguística 
estrutural’. (ULLMANN, 1977, p.22). 
 
 

A linguística estrutural, por sua vez, trata das relações da estrutura dentro do 

conjunto, o todo, pois é a partir da análise da estrutura que se torna possível a 

compreensão da estruturalidade dos sistemas. A linguística estrutural parte da visão 

que o próprio Saussure tinha da língua como um “sistema articulado”, no qual 

existem ligações entre os componentes deste sistema formando, assim, a estrutura. 

Para Lopes, (1993, p. 241-242) “a hipótese de base semântica estrutural é que “os 

significados constituem estruturas dentro das línguas naturais”. Sendo, segundo o 

autor, Saussure o pioneiro na descrição de uma semântica estrutural, pois postulava 

que “uma palavra deveria ser descrita a partir do conjunto de relações que a situam” 

(LOPES,1993, p.235).   

Para Lopes (2007), “Saussure distingue as relações intra-sígnicas – relações 

“verticais” no interior de um mesmo signo entre o significante e o significado-, das 

relações intersígnicas” (LOPES, 2007, p. 234), assim, de acordo com Lopes, ao 
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atribuir uma unidade de significado mais significante ao signo linguístico, incluía a 

semântica no campo da linguística, despertando, com isso, os interesses nessa área 

de estudo.  Lopes (2007), ao sugerir que uma palavra deveria ser descrita conforme 

as ligações existentes entre o grupo de palavras, em que a mesma se situa, 

Saussure iniciava a semântica estrutural, além de perceber que era possível separar 

as palavras a partir do conjunto de relações semânticas que há entre elas.   

 

[...] aquelas que cada signo mantem com os demais signos presentes no 
mesmo enunciado- [...] Assim, raciocinava Saussure, um elemento 
linguístico é um puro valor e o seu significado fica determinado num duplo 
enquadramento: o sintagmático, discernível no contraste entre elementos 
discretos in presentia na parole, e o paradigmático (ou associativo), 
discernível nas oposições instauradas entre os membros da mesma classe 
de palavras e memorizáveis na langue. [...] (LOPES, 1993, p.234-235). 
 

 

 Compreende-se, então, que a nomeação de um termo, explicitando 

diretamente um determinado referente, será utilizada de forma menos direta, criando 

uma nova imagem desse lexema. Entretanto, no domínio do uso de um determinado 

item lexical é possível reconhecer a interação de certos processos de 

conceitualização, traduzidos em várias relações de significado entre a designação 

direta e a nomeação alternativa. A lexia tempo, objeto de estudo desse trabalho, se 

associa ao contexto, criando uma corrente de significados que o caracterizam e suas 

realizações se concretizam na linguagem com uma nova relação de significado. 

Conforme é explicitado abaixo: 

a) Cada pessoa possui seu tempo. 

b) Comecei a compreender o tempo de meus alunos e atingi o desenvolvimento 

esperado. 

c) Eu o entrego ao tempo. 

Na primeira expressão, não está se determinando o tempo de acordo ao 

conceito de temporalidade, mas compreendendo que o ser humano possui 

diferenças, assim como a segunda, expressando a observação de um professor, que 

através da compreensão de diferenças, justifica a aprendizagem. A terceira 

expressão traz uma denotação de resposta a atos praticados. Confirmando que as 

relações de significado nem sempre se associam a designação direta de um termo 

linguístico. 

Para Carvalho (1974) apud Henriques (2011), a semântica é “uma disciplina 

que se aplica ao estudo da significação objetiva” e através dela busca-se 
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“determinar o modo pelo qual a realidade extralinguística se encontra analisada e 

conformada em sistemas de significantes-significados (signos)”, (2011, p.3). Na 

visão de Ducrot (1969) apud Lopes (1993), semanticamente não existe enunciado 

fora de contexto, segundo ele com menor ou maior proporção ele sempre estará 

contextualizado. 

Lopes (1993) nos direciona para um conceito, estabelecendo a semântica 

como ciência, distinguindo-a da ciência linguística. 

 
Por “semântica” entende-se, comumente, a ciência das “significações das 
línguas naturais”. Essa definição assinala a diferença existente entre uma 
semântica linguística propriamente dita, que objetiva estudar a forma do 
plano do conteúdo das “línguas naturais”, e uma semântica semiótica que 
estuda a significação dos sistemas sígnicos secundários, ainda os que 
deixam margens para dúvidas no que tange à participação, neles, da dupla 
articulação. (LOPES,1993, p. 232). 

 
 

É o que faz Ullmann (1977) quando nos informa que, historicamente, desde 

os antigos era possível perceber a preocupação em torno do significado da palavra 

“Aristóteles fez várias afirmações sobre o significado da palavra. Foi o primeiro a 

defini-la como a mais pequena unidade da fala” (ULLMANN, 1977, p. 11).  

Segundo Cançado (2012), “uma teoria semântica deve, em relação a 

qualquer língua, ser capaz de atribuir a cada palavra e a cada sentença o significado 

(ou significados) que lhe (s) é (são) associado (s) nessa língua”. Lyons (1981) 

ressalta que “o significado de uma sentença é o produto tanto do significado lexical 

quanto gramatical: isto é, do significado dos lexemas constituintes e das construções 

gramaticais que relacionam um lexema, sintagmaticamente, a outro”.  Já para 

Marques (2008), a semântica vai além das construções gramaticais, sendo esta 

 

[...] um dos caminhos que possibilitam à filosofia compreender como o ser 
humano elabora representações simbólicas do mundo, de que modo as 
organiza e estrutura, de acordo com princípios capazes de estabelecerem a 
aceitabilidade e a coerência dessas representações simbólicas, objetivas e 
subjetivas, de dados da realidade (MARQUES, 2008, p.16). 

 
 

Os estudos lexicológicos mostram que “a introdução de uma nova palavra no 

léxico da língua não altera a estrutura semântica global da língua”, uma vez que 

cada nova unidade léxica é absorvida por um campo semântico com o qual se 

identifique. Portanto, para o estudo de um vocabulário devemos partir não do 
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elemento unitário, mas da estrutura. (SAUSSURE, 1967 apud RECTOR & YUNES, 

1980, p.72), ao construir esse argumento Saussure já suscitava a ideia da existência 

dos campos semânticos. 

 

3.1     Campos Semânticos 

 

De acordo com Ullman (1977), foi publicado por Jost Trier em 1931, paralelo 

ao tratado de Stern, uma obra monográfica introdutória aos estudos semânticos, 

sobre termos que significam conhecimento e inteligência, em alemão. Nascendo, 

então, a teoria dos campos semânticos. Ao estabelecer ligações entre o plano dos 

conceitos e o da expressão, Trier apresentava a ideia de campo semântico, 

procurando uma maior compreensão entre as relações de significante e significado.  

Segundo Guiraud, Trier supunha que os sentidos organizados 

linguisticamente abarcam todo o campo da realidade, ao qual se ajustam como as 

peças de um quebra-cabeças, sem deixar vazios, de tal modo que cada campo 

semântico se forma coerentizando internamente, determinada parte do material 

léxico de cada língua, e, ao mesmo tempo, delimitando-se exteriormente por muitos 

campos semânticos da mesma língua. (GUIRAUD apud LOPES, 1993, p.242). 

Dessa forma, considera e entende-se por campo semântico um aglomerado 

de unidades léxicas em torno de um conceito, formando uma rede de significações. 

Segundo Guiraud apud Lopes, (1993): 

 

Trier supunha que os sentidos organizados linguisticamente abarcam todo o 
campo da realidade, ao qual se ajustam como as peças de um quebra-
cabeças, sem deixar vazios, de tal modo que cada campo semântico se 
forma coerentizando internamente determinada parte do material léxico de 
cada língua, e, ao mesmo tempo, delimitando-se exteriormente por muitos 
campos semânticos da mesma língua. (LOPES, 2007, p.242). 

 

 

Lopes (1993) reforça que um campo semântico deixa-se dividir em 

subsistemas que incluem, por sua vez, novas divisões e, assim, acabam por formar 

campos associativos. Ullmann (1977) relata que “os campos associativos podem 

também fornecer uma resposta inesperada, a problemas etimológicos 

desconcertantes” (ULLMANN, 1977, p. 507). 
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Estruturando uma pesquisa pela teoria dos campos semânticos, torna-se 

possível compreender o trabalho de associação de sentidos de determinadas 

palavras, já que esta estruturação oferece subsídios vastos sobre as várias 

associações que podem ser feitas, com quaisquer vocábulos. 

Para Ullmann (1977): 

 

[...] a teoria dos campos fornece um método valioso para abordar um 
problema difícil, mas de crucial importância: a influência da linguagem no 
pensamento. Um campo semântico não reflete apenas as ideias, os valores 
e as perspectivas da sociedade contemporânea; cristaliza-as e perpetua-as 
também; transmite às gerações vindouras uma análise já elaborada da 
experiência através da qual será visto o mundo, até que a análise se torne 
tão palpavelmente inadequada e antiquada que todo o campo tenha que ser 
refeito. (ULLMANN, 1977, p. 523). 

 

 

O campo semântico para Rector & Yunes (1980), “é o domínio do vocabulário 

onde as unidades são interdependentes, delimitando e precisando cada uma delas o 

conteúdo de outra do mesmo conjunto” (RECTOR & YUNES,1980, p. 75), as 

palavras do campo estão aglomeradas por relações semânticas existentes entre 

elas, assim torna-se possível o emprego de diferentes palavras para dizer a mesma 

coisa.  

A definição sobre campos semânticos apresentada por Henriques (2011), traz 

a seguinte concepção, “campos semânticos é o conjunto das significações 

assumidas por uma palavra num certo enunciado, que tem o objetivo de definir os 

empregos da palavra e fazer o levantamento dos termos aos quais ela se associa ou 

se opõe”. (HENRIQUES, 2011, p. 78). Assim, segundo o autor, linguisticamente ele 

está ligado ao agrupamento que as palavras fazem através de redes associativas 

interligações de sentido. 

Para Rector & Yunes (1980), ao formular a teoria dos campos semânticos, a 

partir das esferas conceituais, Trier não só estimula o desenvolvimento da semântica 

moderna como incentiva as teorias já existentes. Assim, o pesquisador denomina 

campo semântico como 

   

Conjunto de palavras não necessariamente aparentadas etimologicamente, 
nem ligadas por associações psicológicas individuais, arbitrárias e 
contingentes que, colocado lado a lado como pedras de um mosaico, 
recobrem exatamente um domínio bem delimitado de significações 
constituído tradicional ou cientificamente pela experiência humana. (TRIER 
apud RECTOR & YUNES, 1980, p. 75).  
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Como visto, o autor da teoria dos campos semânticos acreditava que as 

ligações existentes entre as palavras excediam os limites morfológicos, etimológicos, 

dentre outros, pois existem palavras que, ainda que diferentes, quando postas num 

determinado conjunto, se associam a outras que fazem parte desse conjunto, 

estabelecendo, assim, uma relação semântica que compõe a estrutura do campo a 

que pertence.  

Para Bally (1940) apud Ullmann (1977, p. 500), “o campo associativo é um 

halo que circunda o signo e cujas bordas exteriores se confundem com sua 

ambivalência”. Desse modo, uma mesma palavra ou um enunciado pode se 

apresentar com significados diferentes levando em consideração a sua rede de 

significações. Assim, a palavra tempo nos leva a pensar em diferentes 

possibilidades, sejam elas de caráter físico, cronológico, histórico, verbal ou 

linguístico, constituindo uma rede de significações com diferentes processos 

interpretativos.  

As concepções de campos semânticos permitem compreender que uma 

mesma palavra pode ter diversas significações, seja em um enunciado ou dentro de 

um texto, possibilitando através do contexto, em que se insere, e dos termos que a 

antecedem assumir diferentes acepções. Em consonância a essa abordagem temos 

o pensamento de Lopes, “toda palavra utilizada num contexto novo torna-se, em 

razão disso, uma nova palavra" (LOPES, 1993, p. 282).  Para este autor, os campos 

semânticos abarcam campos associativos, ao ponto em que se divide em 

subsistemas trazendo novas divisões o qual permite a produção de metáforas e 

metonímias, já que essas permeiam pelas perspectivas conceituais diferentes que 

um termo pode atingir. 

Henriques (2011) aponta para algumas definições em face das relações 

associativas da palavra: campos associativos, conceitual e semântico. O autor traz 

que campos conceituais, comumente relacionados a campos associativos, diz 

respeito à construção de esquemas representacionais da sociedade a partir de 

agrupamentos de palavras enquanto a teoria dos campos semânticos se apoia na 

complexidade lexical. 

Assim, a utilização dos campos semânticos para categorização, perpassa por 

todos os significados possíveis daquela palavra, ainda que estes estejam em 

desuso, podendo também atribuir um novo conceito ao significante. Desse modo, 
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construiremos os campos semânticos a partir do corpus do presente trabalho, o 

romance de Adonias Aguiar Filho, Os servos da morte.  

Rector & Yunes (1980) abordam alguns pontos que devem ser seguidos para 

o estabelecimento de um campo semântico: 

 a) procurar as relações de conteúdo entre as unidades léxicas; 

 b) delimitar o conteúdo evitando a intuição e idiossincrasia; 

 c) verificar as superposições parciais; 

 d) procurar os conjuntos em que as palavras se integram como unidades 

ligadas por relações, cuja rede constituíra a estrutura do conjunto. Deve-se, 

sobretudo, levar em conta o valor de cada termo, naquele determinado conjunto. 

(RECTOR & YUNES, 1980, p. 75). 

Tendo por base esse pensamento, entende-se que, ao demarcar o campo 

semântico de uma palavra, o pesquisador deve distanciar-se ao máximo de 

conclusões intuitivas, buscando sempre fatos plausíveis que possam ser 

comprovados. Além de buscar a rede de unidades léxicas, as quais esta palavra 

está ligada, não ignorando o valor semântico desta palavra no contexto no qual está 

inserida. 

“As áreas lexicais se delimitam entre si, integrando-se pouco a pouco em 

estruturas superiores até absorver todo o vocabulário.” (TRIER, 1931, apud 

RECTOR & YUNES, 1980, p.76) dessa forma, deve-se levar em conta o fato de que 

toda unidade léxica contém traços semânticos que não podem ser abandonados no 

decorrer da construção do campo semântico. 
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4  CAPÍTULO IV – ANÁLISE CONSTRUTIVA DOS CAMPOS SEMÂNTICOS 

 

 

4.1  Seleção dos Campos Semânticos 

 

No decorrer da pesquisa, foi perceptível que as palavras podem nos remeter 

a outros significados, dentro da mesma língua ou em outras línguas. E que esses 

significados se constroem em  interligações a outros termos na língua. Se 

analisarmos que os itens lexicais conectados entre si podem pertencer a um mesmo 

campo semântico, pois suas cargas semânticas são correlacionadas dentro da 

mesma realidade, poderemos compreender que esta realidade linguística se associa 

a contexto de produção em que está inserida. 

A lexia tempo, a partir de suas relações com outros signos linguísticos se 

insere em possiblidades que permite identificar sua presença através de termos ou 

expressões linguísticas, os quais nos possibilitam identificar semanticamente a 

abrangência de campos semânticos. Para isso foi-se utilizado o romance de Adonias 

Aguiar Filho, Os Servos da Morte e, a partir dos usos linguísticos presentes na 

narrativa romanesca, foram analisados grupos de palavras estreitamente 

relacionadas entre si para formação dos campos semânticos do tempo. 

Partindo da pluralidade própria do conceito de tempo “ora com apoio nos 

estados do mundo físico, ora nos estados vividos, ora na enunciação linguística, nas 

condições objetivas da cultura, nas visões de mundo e no desenvolvimento social e 

histórico” (NUNES, 1995, p. 23), a construção dos campos semânticos seguirá com 

o apoio linguístico que condiciona a lexia tempo a cada significado, relacionando-os 

a trechos retirados da narrativa romanesca. 
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Quadro 1: campo semântico- tempo psicológico 

A Lexia Campo semântico Trechos do romance 

 

 

 

Tempo 

 

 

 

Psicológico ou vivido 

[...] aquela viagem repetida de todo inverno, 
atravessando pântanos, os dias infindáveis na 
lama, os brejos, o frio, e a chuva continuada, 
incessante. (l. 37-40 p.4) 

Um ano, e isso faz muito tempo, à revelia do velho, 
vendeu dezenas de cabeças de gado, fugindo o 
dinheiro (l. 18-19 p. 13) 

Eles concederam um prazo, pouco mais de um ano 
– e repetiu – pouco mais de um ano (l. 22-23 p. 18) 

No entanto, aquilo que parecia acontecer agora, 
acontecera, em verdade, há dezenove anos. (l.41-
43 p. 78.) 

Fonte: elaboração da pesquisadora Naiane Santana, 2018.  

De acordo com Nunes (1995), sua principal característica é a descoincidência 

com as medidas temporais, pertence as relações interpessoais, constitui-se da 

longevidade de um momento vivido ou rapidez de tempo individual, assim uma hora 

pode parecer um minuto ou um minuto pode se transformar em uma hora. Para o 

autor, o tempo psicológico se compõe de momentos imprecisos que podem se 

aproximar ou fundir-se o passado indistinto do presente. 

 

Quadro 2: campo semântico- tempo cronológico 

A Lexia Campo semântico Trechos do romance 

 

 

Tempo 

 

 

Cronológico 

Há anos, desde o nascimento de Rodrigo, que ela 
o repelia, temia-o como o instrumento de castigo. (l. 
18-20 p.7) 

Paulino Duarte, já rapaz, quinze anos após a morte 
de Lica, não! Isso não foi assim. Dezessete anos 
passados, cada dia mais bêbado, alucinado, Miguel 
Duarte causava pena (l. 08-11 p.14) 

Amanhã, no trem das oito horas, você voltará para 
casa (l. 12-13 p.19) 

Fonte: elaboração da pesquisadora Naiane Santana, 2018.  

 Para Nunes (1995), o tempo cronológico engloba nossas próprias vidas, é o 

tempo dos acontecimentos, assim, a cronometria acrescenta a ordem das datas a 

partir dos acontecimentos qualificados, dentro de um espaço anterior ou posterior, 

aos quais outros acontecimentos se associam. É o tempo relacionado com as 

atividades práticas e os objetos que se apresentam diante de nós se constituindo 

como tempo público. A cronometria forma uma sequência infinita, fixa e permanente 

na direção tanto do futuro quanto do passado. 
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Quadro 3: campo semântico- tempo linguístico 

A Lexia Campo semântico Trechos do romance 

 
 
Tempo 

 
 
Linguístico 

Durante alguns dias, atormentada, lutou inutilmente 
para desfazer a ideia, imprecisa ideia que a tornava 
indiferente para todas as coisas. (l. 41- 43p. 9) 

Estava agora com dezoito anos. (l.33 p.19) 

Durante uma semana delirou, com febre, falando 
coisas ininteligíveis. (l. 1 p. 38) 

Foi nesse momento que compreendeu a infinita 
tragédia que poderia acontecer. (l. 1-2 p. 155) 

Fonte: elaboração da pesquisadora Naiane Santana, 2018.  

De acordo com Nunes (1995) não se deve confundir o tempo linguístico com 

a ordem temporal da linguagem quanto sistema de signos. 

 

O que o tempo linguístico tem de singular é que está organicamente ligado 
ao exercício da palavra, definindo-se e ordenando-se como função do 
discurso. Esse tempo tem seu centro – um centro geral e axial ao mesmo 
tempo – no presente da instancia da palavra. (NUNES, 1995, p. 22) 
 

 
Nesse sentido, o termo linguístico retém, em seu uso, o tempo em seu 

significado. Termos como agora, nesse momento, durante, antes e depois, se 

apresentam no discurso como referencial de tempo. 

 

Quadro 4: campo semântico- tempo verbal 

A Lexia Campo semântico Trechos do romance 

 
 
Tempo 

 
 
Verbal 
 

O dia estava limpo, sem nuvens no céu. O sol 
crescia sobre as montanhas, sobre as florestas do 
lado do mar, e trazia no calor da luz um convite à 
alegria mais pura. (l. 1-3 p .6) 

Agora, Elisa, é preciso que você volte. (l. 29 p. 60) 

Voltaria antes da meia-noite, no máximo à uma hora 
da manhã. (l. 36-37 p. 128) 

  Fonte: elaboração da pesquisadora Naiane Santana, 2018. 

  

Para Bechara (2006), no tempo verbal, é assinalada a relação temporal do 

momento da fala, assim disposto entre o tempo do agora, o tempo já vivido e o 

tempo que acontecerá. Contudo o tempo linguístico é ligado ao exercício da fala 

definido pela ordem do discurso. Assim, ao analisando o sistema temporal verbal 

compreende-se que ele se constitui de presente, passado e futuro. Para Nunes 

(1995), o tempo dos verbos corresponde as fases do tempo real gramatical, inserido 

na representação discursiva. 
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Quadro 5: campo semântico- tempo das ciências naturais 

A Lexia Campo semântico Trechos do romance 

 

 

Tempo 

 

 

Ciências Naturais 

E no inverno, Quincas, quando descermos para 
mata (p. 4) 

Por essa época, no mês das chuvas de junho, ela 
nasceu p. 19 

Uma noite, horrível de inverno, friorenta e chuvosa  
p. 89 

Assim foram os dias até o crepúsculo de um sábado 
p. 166 

Fonte: elaboração da pesquisadora Naiane Santana, 2018. 

  

 As definições temporais que movem a natureza em seus vários ciclos são 

parte das ciências naturais, através dela compreendemos as estações do ano, a 

época das chuvas, o amanhecer e anoitecer trata-se do campo semântico da 

natureza condicionado ao tempo em seu significado real. 

 As possiblidades de representações linguísticas inseridas no significado 

advindo da lexia tempo nos remete a pluralidade própria dos usos linguísticos que 

compõe o elemento tempo em suas relações semânticas. Para Nunes (1995), a 

ideia de tempo perpassa pelo conceito da multiplicidade, tornando-se plural em vez 

de ser singular. Nesse sentido, os campos semânticos que acompanham a lexia em 

suas várias modalidades não díspares a todos se aplicam a sucessão de ordem, 

duração e direção que recobrem, no lugar de uma identidade, as relações que 

variam entre os acontecimentos.  

 A pluralidade semântica do tempo se constrói em muitas direções, tempo 

físico, tempo psicológico, o tempo histórico, o tempo linguístico. Nessa pluralidade, 

foram relacionados abaixo o campo plural do tempo, com trechos retirados do 

romance Os Servos da Morte, no qual é possível perceber a complexidade temporal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 Pluralidade temporal- Trechos de Os servos da Morte, Adonias Filho Página  

1. O velho tinha a respiração cansada, os ombros suspensos. p.4 

2. E no inverno, Quincas, quando descermos para a mata. p.4 

3. A viagem, aquela viagem repetida de todo inverno, atravessando pântanos, os dias na 

lama, os brejos, o frio, e a chuva continuada, incessante. 

p.4 

4. O dia estava limpo, sem nuvens no céu. O sol crescia sobre as montanhas, sobre a as 

florestas do lado do mar, e trazia no calor da luz um convite à alegria mais pura. 

p.6 

5. Era a terra amanhecendo. p.6 

6. Há anos, desde o nascimento de Rodrigo, que ela o repelia, temia-o como o 

instrumento de castigo.  

p.7 

7. Algumas horas depois, ainda submersa em inexprimíveis devaneios, Elisa ergueu as 

pálpebras.  

p. 8 

8. Durante alguns dias, atormentada, lutou inutilmente para desfazer a ideia, imprecisa 

ideia que a tornava indiferente para todas as coisas.  

p. 9 

9. Ele vivera muitos anos como empregado de Miguel Duarte, o pai de Paulino.  p. 11 

10. Gastava dias na caça, a barba ruiva os pés nas alpercatas de couro. Sol alto, os cães 

ladrando em redor, sentava-se para comer à margem de qualquer córrego, e parece 

que amava a mata naquela hora. Foi nessa hora do dia, ele estava extasiado como 

um fanático, que Juca Pinheiro o encontrou.  

p.12 

11. Nesse dia, contava Juca Pinheiro, Miguel Duarte fechou-se na despensa e ninguém o 

viu durante muitas horas.  

p.12 

12. Passaram-se os anos, o menino criado pelo velho Juca, atormentado pela ferocidade 

do pai. 

p.13 

13. Um ano, e isso faz muito tempo, à revelia do velho, vendeu dezenas de cabeças de 

gado, fugindo o dinheiro.  

p.13 

14. Paulino Duarte, já rapaz, quinze anos após a morte de Lica, não! Isso não foi assim. 

Dezessete anos passados, cada dia mais bêbado, alucinado, Miguel Duarte causava 

pena.  

p.14 

15. Um dia, porém, Rodrigo Trindade surgiu imprevistamente.  p.14 

16. Era tarde, pouco mais de cinco horas, e voltavam, ele e Deodato, do Braço do Sul.  p.15 

17. No dia seguinte, sexta-feira, com surpresa soubemos que o morto não era Deodato. 

Miguel Duarte havia falecido na véspera, à tarde, e Paulino talvez nele pensasse 

quando Deodato o encontrou.  

p.16 

18. No entanto, já no sábado, sórdido no corpo baixo, Juca Pinheiro apareceu lá em casa 
perguntando por mamãe. Foi nesse dia, estava exaltado, o ódio nos olhos, e parece 
depois de forte altercação com Paulino, que ele nos contou tudo.  

p.16 

19. Morreu alguns meses depois, de varíola, na serra da Jussara.  p.17 

20. Eles concederam um prazo, pouco mais de um ano – e repetiu – pouco mais de um 
ano.  

p.18 

21. Um ano para pagar a dívida contraída pelo pai nas casas de jogo.  p.18 

22. Oito anos, se bem se lembrava.  p.18 
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23. Pai (ouvia as pessoas cumprimentando: (“como vai seu Abreu? Seu Abreu está 

passando bem?” ) a internara no colégio quando completara dez anos.  

p.18 

24. O pai, já velho, trajando a mesma roupa escura de matuto, a fisionomia austera, 
aparecia de dois em dois meses.  

p.18 

25. Fora assim nos dois primeiros anos.  p.18 

26. Desde então, aos domingos, depois da missa, e assim mesmo quando não chovia, 
conduzida pela mão de irmã Angélica, passava o dia com a família do doutor Castro, 
no Pontal.  

p.19 

27. Uma tarde, no mês de novembro, o doutor Castro foi buscá-la pessoalmente. p.19 

28. Amanhã, no trem das oito horas, você voltará para casa.  p.19 

29. Estava agora com dezoito anos.  p.19 

30. À noite, o candeeiro na mão, descia ao rancho dos trabalhadores para jogar.  p.19 

31. Por essa época, no mês das chuvas de junho, ela nasceu.  p.19 

32. Passados alguns anos, o pai, cada vez mais dominado pelo vício e grosseiro, 

começara a examinar- lhe os modos, a gastar horas investigando- lhe o corpo que 

crescia.  

p.19 

33. Um dia, ao completar precisamente nove anos.  p.19 

34. Meses depois, já então bastante endividado, preveniu a mulher que a internaria no 

colégio, em Ilhéus.  

p.19 

35. Aspirou o ar perfumado da tarde, que parecia haver adquirido a quentura do sol...  p.19 

36. Durante três meses, vivera entre os seus, trabalhando em casa com a mãe cuidando 

do jardim com a irmã.  

p.20 

37. Durante três meses, vivera entre os seus, trabalhando em casa com a mãe cuidando 

do jardim com a irmã.  

p.20 

38. Passavam os dias, a tristeza se fazendo maior na quietude da casa.  p.20 

39. Durante uma semana delirou, com febre, falando coisas ininteligíveis.  p.38 

40. Nesse momento, alquebrado pelo cansaço, apareceu Emílio.  p.40 

41. No dia seguinte, ainda muito cedo acordou ouvindo a voz de Rodrigo.  p.57 

42. Agora, Elisa, é preciso que você volte.  p.60 

43. Era setembro, a terra quente, o calor pesado.  p.62 

44. Foi precisamente no sábado, quase noite, que Etelvina chegou.  p.76 

45. Momentos antes, no quarto, ele pensava nas terras compradas em Canavieiras.  
 

p.77 

46. No entanto, após alguns segundos, verificando que a brutalidade renascia no fundo da 
sua carne...  
 

p.77 

47. No entanto, aquilo que parecia acontecer agora, acontecera, em verdade, há 
dezenove anos. 
 

p.78 

48. Sob o sol da tarde, unindo-se ao mormaço asfixiante e pesado, os gritos de Augusto 
padeiro ecoavam...  
 

p.80 

49. Três meses de desespero, sem a presença de um ente vivo, transido de angústia, 
impressionado com o eterno ruído do vento.  

p.85 



44 
 

 

50. Horas depois, no leito, o sol da manhã inda fraco, entre os irmãos, pensou levantar-se, 
levantar-se e fugir.  
 

p. 89 

51. Uma noite, horrível noite de inverno, friorenta e chuvosa, Ângelo delirando em voz 
alta, Rodrigo estava na mesa com a cabeça apoiada nas mãos.  
 

p. 89 

52. Há oito dias que sei.  
 

p. 91 

53. É quase meio-dia, pai.  
 

p. 98 

54. Anselmo levantou os olhos medindo a altura do sol. Ainda era cedo, dez horas do dia.  
 

p.122 

55. Que ali residia há muitos anos, ninguém duvidava. Talvez chegasse criança, tivesse 
vindo mesmo com os pais, mas, não se sabia nada, absolutamente nada!  
 

p.122 

56. Voltaria antes da meia-noite, no máximo à uma hora da manhã.  
 

p.128 

57. Minutos inexcedíveis se passaram.  
 

p.140 

58. Foram cinco meses de tranquilidade, silêncio e descanso.  
 

p.145 

59. Foi nesse momento que compreendeu a infinita tragédia que poderia acontecer.  p.155 

60. Na manhã seguinte, penetrando no quarto, encontrou sobre o leito uma figura 
desconhecida.  
 

p.162 

61. Assim foram os dias até o crepúsculo de um sábado.  
 

p.166 

62. Uma hora depois, no quarto, restavam apenas quatro pessoas.  
 

p.176 

63. Na tarde de pureza tão grande, de sol tão fraco, e de tão leve vento...  
 

p.180 

64. Minutos depois, os irmãos se olhavam, sentados nos bancos, ambos fatigados e 
medrosos.  
 

p.186 

65. Foi até Pirangi, amanhã voltará trazendo o médico. 
 

p.242 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma unidade tem significado lexical quando se refere a alguma coisa do 

mundo exterior, é uma representação linguística da realidade. As unidades de 

significação lexical formam conjuntos abertos, ou seja, conjuntos que tem um 

número ilimitado de membros. O significado lexical de uma unidade não esgota os 

valores semânticos de uma sequência nem é suficiente para completar sua 

significação.   

Ao empreender investigações sobre o universo semântico de um determinado 

item lexical, é interessante observar as perspectivas que se abrem à pesquisa das 

formas polissêmicas correspondentes a um mesmo referencial dentro da língua, um 

núcleo central um conceito ou palavra em torno do qual se desenvolvem ou 

desenvolveram outros elementos polarizados objetiva ou efetivamente.   

Se considerarmos a dimensão social da língua, poderemos ver no léxico o 

patrimônio social de uma comunidade por excelência, juntamente com outros 

símbolos de herança cultural. Dentro desse ângulo de visão, esse tesouro léxico é 

transmitido de geração a geração como signos operacionais por meio dos quais os 

indivíduos de cada geração podem pensar e exprimir seus sentimentos e ideias. A 

palavra exerce sua capacidade de abstrair e de generalizar o individual, o subjetivo, 

cristaliza o conceito resultante das operações mentais de cada indivíduo, 

possibilitando a sua transmissão às gerações seguintes.   

O léxico é um sistema aberto e em expansão, incessantemente novas 

criações são incorporadas. Se a língua existe como meio de comunicação oral e 

escrito, seu léxico se ampliará sempre em meio a pluralidade de modelos, que, com 

certeza, em qualquer descrição semântica estará necessariamente engajado a uma 

visão da linguagem que implica em explicações para relação entre a linguagem e o 

mundo, a linguagem e o conhecimento.   

Para efetivação de um estudo semântico de um determinado item lexical, 

podemos tomar por base seus campos conceituais como forma de descrever o 

mundo a partir da linguagem em contextos de diversidade social. Esse princípio da 

linguagem nos posiciona no tempo e espaço, é a língua no uso e o homem no 

mundo.   

As possibilidades que surgem não eliminam o direcionamento para novas 

interpretações, mas contribuem para melhor entendimento de um texto, forma 
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(significante) para chegar ao significado (conceito). Trabalhos lexicográficos 

elaborados segundo este princípio privilegiam a polissemia, pois se organizam, 

apresentando para cada entrada, suas diferentes acepções. A estruturação de 

campos na busca de diferentes significados, para um mesmo termo linguístico, 

evidencia a sinonímia, parte do conceito assim como nos remete a diferentes óticas 

que caracterizam o termo ao longo de seu uso na língua.  

O estudo propiciou compreender que um termo só terá o seu sentido definido 

a partir do contexto em que este, se encontra inserida. Assim, ficou perceptível 

através dessa análise que não é a presença da lexia que determinará o seu 

significado, mas sua relação direta ou indireta com o contexto tornando-se 

compreensível a partir dos termos que a precedem ou a procedem. Por isso, foi 

possível perceber que a lexia tempo apresentou uma pluralidade de significados 

dentro da obra de Adonias Filho, o romance Os servos da morte, propiciando assim 

uma complexidade de significados, o que permitiu a construção de diversos campos 

semânticos em torno da lexia supracitada. 
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