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IBEROSLAVICA is an international journal projected as a platform for 
encounters of Iberian-Slavonic researchers in Portugal and worldwide. 
This journal is promoted by: 

CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies 

Research Group CLEPUL5 – “Iberian and Slavonic Literatures and 
Cultures”, which is part of the Centre for Lusophone and European Literatures 
and Cultures of the Faculty of Letters of the University of Lisbon 

CISCR-ICS – Commission for Iberian-Slavonic Comparative Research at the 
International Committee of Slavists

In the beginnings of the 21st century, when the dialogue between Portuguese 
and Slavonic research communities and teams finally became a reality within 
Portuguese academia, it became possible to bring together the human resourses 
and conditions for advanced research in this field in Portugal, as a result of several 
joint activities of CompaRes, the Commission of Iberian-Slavonic Comparative 
Research at the International Committee of Slavists, the Institute for European 
Studies of the Chemnitz University of Technology, and CRCEES – Centre 
of Russian, Central and East European Studies of the University of Glasgow. 
The conferences, projects and publications associated with these institutions 
provided a considerable stimulus for, on the one hand, the construction of a new 
area of intercultural and literary studies, i.e., Portuguese-Slavonic or, at a wider 
level, Iberian-Slavonic literary studies, frequently including in its focus some 
non-Slavonic countries of the former Warsaw Pact, and, on the other hand, 
the unveiling of the necessity for the systematisation of the ideas of Portugal, 
Lusophone cultures and Spain in the Slavonic world which had become a part 
of the cultural heritage of Postmodern Europe. The main activity of the above-
mentioned joint research teams focuses on establishing and developing the 
Iberian-Slavonic research field in a series of conferences entitled “Iberian and 
Slavonic Cultures in Contact and Comparison”, held at the Faculty of Letters 
of the University of Lisbon. These conferences also inspire wide debates which 
are meant to reflect upon the differing, complex roles of Iberians and Slavs 
in Europe. This has been accompanied by various cultural events intended 
to encourage the proximity between the two European cultures in question, 
which had been traditionally seen as distant and even antagonistic. This kind 
of research proves to be beneficial from a double point of view: not only does 
it find the new but also deepens old perspectives for both interdisciplinary 
research and cultural experience, always for the sake of Europe.



The first of the IBEROSLAVICA promoting institutions is CompaRes 
(www.iberian-slavonic.org), the true spiritus movens of the process of 
establishing the Iberian-Slavonic research field in Portugal. Founded in Lisbon 
on 15 January 2007, CompaRes has as its aim to promote Iberian-Slavonic 
Studies in Portugal and around the world.  The name “CompaRes” combines 
two Latin words: the noun res and the verb comparare. The latter, in addition 
to “compare”, indicates another meaning – “to accompany and embrace”. It is 
precisely this meaning which inspired the newly founded International Society 
for Iberian-Slavonic Studies. Indeed, the logotype of CompaRes depicts two 
Knights Templar, sharing one horse, and, instead of the usual coat of arms, they 
carry nothing but a book. That same “shared horse”, symbolising a common 
destiny, expresses the determination to bridge the gap between the Spanish, 
Portuguese, and Slavonic cultures. 

CompaRes carries out a wide range of activities, focusing on cultural and 
scholarly dialogues between the Iberian and Slavonic worlds. Thus, in the 
course of various inspiring international events, two other institutions with a 
special focus on research were founded. Firstly, during the 14th International 
Congress of the International Committee of Slavists (Ohrid, Macedonia, 10-
16/09/2008), the Commission for Iberian-Slavonic Comparative Research 
at the International Committee of Slavists (CISCR-ICS) was established. 
Secondly, the Research Group CLEPUL5 – “Iberian and Slavonic Literatures 
and Cultures” was founded. The Research Group in question has reached 
a considerable level of specialisation within the Center for Lusophone and 
European Literatures and Cultures of the Faculty of Letters of the University 
of Lisbon (2009/2010), a university research centre financed and promoted by 
FCT, the Portuguese Foundation for Science and Technology. 

The IBEROSLAVICA Yearbook represents the three above-mentioned 
promoting institutions, and is dedicated to various aspects of the Iberian- 
-Slavonic comparative research and activity. Each issue will contain:

• Theme dossier on topics related to the Iberian-Slavonic research field 
and conference activities

• Reports on current and forthcoming Iberian-Slavonic projects in 
Portugal and elsewhere 

• Interviews with researchers and other personalities linked with 
Iberian-Slavonic cultural relationships

• Presentations and/or reviews of published works on Iberian- 
-Slavonic topics



• Bibliographic section listing the most recent studies from the Iberian- 
-Slavonic research field and activities conducted around the globe 

For the most part, the present issue of the IBEROSLAVICA Yearbook 
includes articles based on papers presented during the 2nd International 
Conference from the series “Iberian and Slavonic Cultures in Contact and 
Comparison: Intra muros – Ante portas”, held at the Camões Institute and the 
University of Lisbon on 8-10 May 2008. The material presented here stems 
from the two sections of the conference,  Translation Studies and Linguistic 
Studies. The Varia section offers an article dedicated to the Iberian reception 
of Russian Formalism, together with presentations of new books and projects, 
as well as reports on the previous Iberian-Slavonic activities coordinated from 
Lisbon. All this considered, the editors hope to meet your expectations. 

The IBEROSLAVICA, a Yearbook of the three referred promoting 
institutions, welcomes contributions from all areas of Iberian-Slavonic 
comparative research. For further details on editing rules and deadlines, please 
visit: www.iberian-slavonic.org 

Any further enquiries and publishing materials should be sent to: compares.
yearbook@gmail.com

Chief Editor
Béata Elżbieta Cieszyńska 
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Vesela Chergova Universiade de Sófia Sveti Kliment Ohridski

Summary

The Bulgarian language has the property of expressing the speaker’s non-
testimonial position (the speaker is not a witness of the events considered in 
the sentence) by using a specific verbal morpheme. The Portuguese language 
has no such particular morphological instrument. However, it is possible 
to distinguish between several functional Portuguese equivalents of the 
Bulgarian non-testimonial morpheme. The purpose of this paper is to identify 
the universal validity of the concept of Evidence (the non-testimonial position) 
and its specific linguistic designation. We believe that any cross-linguistic 
approach is an attempt to find “Ourselves” in the language of the “Other”.

1. A Visão do “Outro” e do “Próprio” na relação entre o homem e a sua 
linguagem.

 
A visão do “Próprio” constitui o ponto de partida da rede cognitiva configurada 

na linguagem. Muitas pesquisas (Pentcheva, 1998: 24; Nikolova, 2006: 90) 
sublinham a natureza antropocêntrica e egocêntrica dos processos cognitivos 
e, por conseguinte, da sua estruturação linguística. О desenvolvimento das 
capacidades cognitivas e linguísticas vai transformando o homem falante 
(homo loquens) em personalidade linguística que se consciencializa a si 
própria dentro do mundo que vai conhecendo. Assim, a cognição enciclopédica 
e a sua configuração linguística vêem-se encaminhadas, numa primeira leitura, 
do Sujeito para o Objecto, mas logo a seguir, do Objecto para o Sujeito. Assim, 
a necessidade de conhecermos o “Outro” e a de exprimirmos o “Próprio” 
fazem com que o conhecimento do “Outro” enriqueça o auto-conhecimento 
do “Próprio”. 

Dessa forma, a análise de certas estruturas do búlgaro, enquanto língua 
eslava, podem incentivar o estudo da sua realização no Português, no âmbito do 
tipo linguístico românico, e vice-versa. Os estudos da categoria do Aspecto nas 
Línguas Eslavas foram um estímulo para as pesquisas dedicadas à realização 
dos conteúdos aspectuais nas línguas românicas (Barroso, 1994: 37, 77; Vilela 
& Koch, 2001: 70-71). Os valores modais, nomeadamente o Conjuntivo, e os 
valores temporais das Línguas Clássicas e Românicas modernas, dão pistas para 

A Visão do "Outro" e do Próprio nos Gramemas 
Renarrativos Búlgaros e a sua Correspondência 
nos Gramemas Verbais Portugueses
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a interpretação de valores semelhantes no búlgaro (Popov, 1976). A preocupação 
dos linguistas búlgaros pelos recursos de expressão dos valores admirativos 
foram suscitados pelos estudos da Língua Albanesa, onde o Admirativo tem 
configuração morfológica, capaz de revelar o conteúdo semântico da categoria 
(Alexova, 2003: 13-15). Por outro lado, o Búlgaro encontra-se entre as poucas 
línguas que realizam uma distinção morfemática entre o discurso de autor 
e o discurso renarrado ou não testemunhado (Wierzbicka, 1996: 453-456), 
independentemente dos conteúdos de valorização subjectiva e das técnicas 
discursivas do Discurso Directo, Indirecto e Indirecto Livre.

2. Premissas teóricas da análise de tópicos semânticos categoriais sem 
núcleo morfológico 

O princípio da simetria entre o plano da expressão e o plano do conteúdo é 
um dos princípios básicos (Coseriu, 1980: 60) que regem o funcionamento das 
línguas e, por conseguinte, a análise linguística. Será, então, lícito identificar 
categorias semânticas em línguas que não as configuraram morfologicamente? 

Do ponto de vista teórico, se um conteúdo semântico existe a nível universal 
da linguagem,  significa que, a nível histórico, pode encontrar a sua realização 
específica nas línguas naturais (Coseriu, 1980: 91-100; Kânchev, 1995: 145; 
Wierzbicka, 1996: 456; Vucheva, 2003: 169). A relação entre o sujeito falante 
e a acção enunciada1 tem características de categoria semântica universal 
que alguns linguistas designam com o termo de Evidencialidade (Mel’chuk2, 
1998: 199), inclusive para as línguas que não possuem um instrumento formal 
específico para tal conteúdo (Coseriu, 1976: 80; Kânchev, 2004: 276-279).

O mérito das línguas naturais, na opinião de Cassirer (2000: 182), consiste 
na sua capacidade de atribuírem conteúdos novos às formas existentes em vez 

1  Bally (1950: 37) faz a distinção entre “sujeito falante” e “sujeito pensante”, indicando que, 
em certos contextos, ambos podem não coincidir, precisamente quando o enunciado refere 
pensamentos ou palavras de outra pessoa. Este “desdobramento da personalidade” sui generis 
encontra um instrumento específico de realização em certas línguas, aliás relativamente 
poucas. A observação de Bally indirectamente remete o conteúdo das formas renarrativas para 
o  âmbito da modalidade, posto que lato sensu se trata de uma relação entre sujeito falante 
e conteúdo da predicação. No entanto, a interpretação das formas renarrativas como Modo 
Renarrativo viu-se sujeito a severas críticas nas últimas décadas, principalmente porque as 
formas renarrativas não referem actos irreais, mas sim reais e não subjectivos (Gerdžikov, 
2003; Kucarov, 2007), para além de referirem diferentes valores de Tempo.

2  O autor considera a Evidencialidade (contrapondo-a às categorias da Reacção e da 
Valorização) uma categoria complexa, cujo valor unitário representa o modo pelo qual o 
sujeito falante chegou a adquirir conhecimento do facto enunciado.  

Não Renarrativo    [1a p., sg.]
четa 
ще четa
четох 

Renarrativo      [1a p., sg.]
четяЛ съм
щяЛ съм да чета
чеЛ съм

Valores de Tempo 
Presente 
Futuro
Aoristo 

Figura 1
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de criarem formas novas para cada significado  que surja e que precise de ser 
designado. Daí o princípio do dualismo assimétrico, que reza que “toda a forma 
linguística tende a representar um número cada vez maior de conteúdos. Por 
outro lado, todo e qualquer conteúdo tende a ver-se expresso pelo maior número 
possível de formas diferentes” (Tláskal, 1984: 237). Aliás, é por isso que, na 
linguística geral e particular, se patenteia a necessidade de ser considerado o 
princípio da compensação que rege a distribuição da carga semântica entre as 
unidades linguísticas existentes na mesma língua concreta. Assim, na linguística 
búlgara os signos linguísticos que se chegaram a incorporar em dois ou mais 
paradigmas categoriais, quer pela sua origem etimológica, quer pelos processos 
diacrónicos de desenvolvimento polissémico, são considerados  unidades 
biparticipiais (Gerdžikov, 2003: 228-230). Na linguística geral, definem-se 
os fenómenos da homonímia e da polissemia morfológicas para os signos 
linguísticos que marcam identidade formal e diferença semântica e que entram 
em aparente contradição com o princípio da funcionalidade (Coseriu, 1980: 
62-66). Bondarko (1971: 61-65) define a possibilidade de desempenharem 
funções impróprias que certos membros de categorias morfológicas revelam. 

Por isso achamos que, embora a Língua Portuguesa não tenha um gramema 
renarrativo no seu sistema verbal, é possível expressar em Português a não 
testimonialidade e a renarração por meio do contexto da situação comunicativa, 
da estrutura microtextual e dos elementos de coesão e coerência que a constroem, 
do tipo de relação hipotáctica, da semântica dos modificadores adverbiais, 
como também dos gramemas indicativos e conjuntivos, principalmente do 
Plano da Inactualidade (Chergova, 2006, 2007: 221-232), sob a influência do 
contexto linguístico ou extralinguístico. 

3. O estatuto dos gramemas renarrativos na Língua Búlgara

Que tipo de categoria é a renarração em búlgaro? Uma breve sinopse das 
opiniões a propósito do estatuto das formas renarrativas búlgaras marca a 
evolução das premissas teóricas a partir dos meados do século XX, momento 
em que a renarração passa a ser interpretada como modo verbal renarrativo 
ou não testimonial (Teodorov-Balan, 1976: 321-335; Andrejczin, 1978: 226). 
Nas últimas décadas passou a ser incluída na estrutura complexa de uma 
hipercategoria nocional, chamada Modus Verbi, que pretende traçar a distinção 
entre a modalidade, enquanto categoria nocional mais abrangente, e os modos do 
verbo, enquanto categorias gramaticais morfológicas dominantes e dominadas 
(Gerdžikov, 2003: 70-87). No entanto, também é interpretada como categoria 
morfológica autónoma, chamada Tipo da Enunciação, diferente das categorias 
temporais e modais (Kucarov, 2007: 70-87), baseada na relação entre o sujeito 
falante e o enunciado na predicação. Encontram-se igualmente interpretações 
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menos teóricas que descrevem as funções dos gramemas renarrativos como 
formas no âmbito do Modo verbal, sem serem explicitamente integradas em 
qualquer categoria (Pashov, 1999: 185-190). 

3.1. A renarração no âmbito da modalidade – Georgi Gerdžikov

A categoria nocional da modalidade abrange todos os recursos 
linguísticos, que referem a relação entre o sujeito falante e o conteúdo da 
proposição, transmitindo também o laço que se mantém entre o conteúdo 
da proposição e a realidade. (Gerdžikov, 2003: 72)

Desde o início devemos sublinhar que Gerdžikov rejeita a interpretação dos 
gramemas renarrativos como Modo Renarrativo, mas indica a sua afinidade 
com os valores modais em sentido mais amplo, no que se refere à relação 
“entre o conteúdo da proposição e a realidade”. O autor elabora um conceito 
muito coerente da modalidade enquanto hipercategoria nocional, que designa 
com o termo  Modus Verbi, integrada por diferente número de categorias 
morfológicas (sincategorias) em subordinação hierárquica de acordo com os 
valores modais formalizados na língua concreta. Identifica duas subcategorias 
básicas: Modus Actionis e Modus Dicendi Actionis. 

A primeira, o Modus Actionis, estabelece a relação entre o sujeito falante e 
a acção enunciada, configurando a valorização lógica primária do conteúdo da 
proposição. Esta valorização lógica primária realiza-se em duas perspectivas 
de acordo com os postulados da lógica formal: Modus Absoluto da Acção, que 
refere a valorização em afirmativo/negativo, e Modus Relativo da Acção, que 
refere a valorização em real/imperativo/condicional, etc. O Modus Relativo 
da Acção praticamente coincide com a categoria Modo morfológico e a sua 
configuração depende da língua concreta. 

A segunda, Modus Dicendi Actionis, estabelece a relação entre a acção 
enunciada e o estado de coisas na realidade extralinguística, configurando 
a valorização lógica secundária do conteúdo da proposição. Também tem 
estrutura hierárquica e está baseada em dois pares opositivos. Na oposição 
Não Renarração (–)/Renarração (+) o elemento intensivo corresponde ao 
conteúdo semântico de referência não testimonial da acção enunciada, portanto 
o locutor não se compromete com a verosimilitude da informação comunicada 
por outrem e especifica isto através do gramema renarrativo. Na oposição 
Não Subjectividade (–)/Subjectividade (+), o elemento intensivo designa uma 
valorização secundária da relação entre o conteúdo da proposição e a realidade 
extralinguística. A categoria dominante será a Renarração, sendo possível aos 
seus dois elementos referenciarem conteúdos subjectivos e não subjectivos. 
O autor sublinha que é possível falar também numa valorização terciária da 
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relação entre o conteúdo da proposição e a realidade extralinguística, realizada 
numa forma de valor probabilitativo em vias de extinção: ще да е пяЛ3. 
Ousamos apresentar a proposta de Gerdžikov em esquema, numa tentativa de 
visualizar melhor a sua estrutura. 

As formas renarrativas são definidas como Modus Renarrativus, identificado 
pelos traços [renarrativo; não subjectivo]. Repare-se que o Modus Renarrativus 
de Gerdžikov não coincide com a categoria morfológica Modo (ou seja, Modus 
Relativo da Acção). 

Esta hipótese suscita controvérsias, por um lado pelo carácter um tanto 
confuso da relação hierárquica entre o Modus Absoluto e o Modus Relativo 
da Acção (Kucarov, 2007: 272) e por outro, por partir do paradigma do 
Modus Relativo da Acção, que deveria coincidir com o Modus Testimonialis 
que figura como elemento do Modus Dicendi, portanto não deveria ser um 
Modo propriamente dito. E, no entanto, o Búlgaro só dispõe de paradigmas de 
Indicativo, de Imperativo e de Condicional, daí que o Modo Indicativo deveria 
aparecer no paradigma de duas categorias de ordem diferente. O Conjuntivo, 
na medida em que fosse razoável falar em Conjuntivo búlgaro, reduzir-se-ia 
apenas a estruturas indicativas introduzidas por uma conjunção modal “да”. 
Aliás, os paradigmas do Modus Conclusivus e do Modus Renarrativus têm 

3  As maiúsculas nos exemplos do Búlgaro, aqui e no resto do texto, só pretendem indicar o 
morfema categorical renarrativo ou não renarrativo. O equivalente português da perífrase 
probabilitativa búlgara seria deverá  ter cantado. A propósito dos valores epistémicos das 
perífrases deônticas em Português consultem-se os artigos de Campos (1997).

Figura 2
Hipercategoria Modus Verbi (modalidade)
Categoria nocional, semântico-funcional e sintáctica

Modus 
Actionis

Modus
Dicendi 
Actionis

Modus Relativo da Acção
real/imperativo/condicional etc.
Modus Autónomo da Enunciação

Modus Dicendi Probabilitativus

Modus Absoluto da Acção
afirmativo/negativo

Não Renarração (–) Renarração (+)
Não 

Subjectividade 
(–)

Não 
Subjectividade 

(–)
Modus 

Testimonialis
четеше

Modus
Renarrativus

четяЛ

Subjectividade 
(+)

Subjectividade 
(+)

Modus 
Conclusivus

четяЛ е

Modus
Inveritativus
четяЛ биЛ*

*A forma conclusiva é analítica, composta pelo verbo auxiliar "съм" [ser] no Presente mais 
o particípio activo imperfectivo do verbo auxiliado " четял". Na gramática normativa é 
denominado como Pretérito Indefinido, mas tem também valores resultativos, conclusivos e 
renarrativos. A forma inveritativa representa uma renarração da conclusiva (Kucarov, 2007: 317) 
"четяЛ биЛ", onde o verbo auxiliar "съм" também leva o gramema renarrativo.
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carácter homonímico4, apesar de o Modus Inveritativus, para alguns autores, 
representar uma renarração dupla que refere acções testimoniadas, vendo-se, a partir 
disso, muitas vezes como tendo valor admirativo: o sujeito constata com surpresa 
que o estado de coisas não corresponde às suas expectativas. De qualquer forma, 
a análise construtiva da tese de Gerdžikov deveria começar  pelos alicerces do seu 
modelo teórico da linguagem antes de chegar à hipercategoria do Modus Verbi.

3.2. A renarração como categoria morfológica autónoma – Ivan Kucarov

Kucarov (2007: 306–327) focaliza os gramemas renarrativos do ponto de 
vista de uma categoria morfológica autónoma5, diferente das outras categorias 
verbais: Modo, Tempo, Táxis6, Modo da acção, etc. Assim a interpretação da 
renarração vê-se situada noutra perspectiva e as conclusões do autor mostram 
ser bem fundamentadas e coerentes, embora muito divergentes da interpretação 
de Gerdžikov acima referida.

Para Kucarov (2007: 287), a categoria morfológica verbal Modo exprime a 
relação entre o sujeito falante e a acção enunciada e tem a seguinte estrutura, 
baseada na oposição entre os traços não subjectivo (–)/subjectivo (+):

4  Gerdžikov apresenta uma argumentação pormenorizada da homonímia, explicando as 
suas razões diacrónicas e justificando com o princípio da compensação a sua tese relativa ao 
carácter biparticipial dos gramemas que funcionam em dois paradigmas (2003: 192).
5  O próprio conceito de categoria nos trabalhos de Kucarov é diferente. O autor distingue 
entre categorias morfológicas comuns (Número, Género), categorias morfológicas verbais 
(Pessoa, Tempo, Modo da Acção, Táxis, Modo Verbal, Tipo da Enunciação, Diátese, Status), 
categorias morfológicas nominais (Actualização, Grau, Caso) e categorias léxico-gramaticais 
(Aspecto Verbal, Género dos substantivos, Caso, Pessoa e Número dos deícticos).
6  A categoria Táxis (Kucarov, 2007: 255) vê-se também designada por Plano (Coseriu, 
1976: 79-80) e refere uma relação directa ou indirecta da acção enunciada com o momento 
da enunciação, formando assim a oposição entre formas relativas (inactuais) e formas não 
relativas (não inactuais).
Figura 3

Tempo [anterioridade]  
(+)

[não anterioridade]
[não posterioridade]

(–)
[não inactualidade]

(–)
[inactualidade]

(+)

cantei

cantara

canto

cantava

cantarei

cantaria

[posterioridade]
(+)

Plano

(Chergova, 2007: 17)

O conteúdo modal básico intensivo das formas conjuntivas conduz à redução das categorias 
temporais no Plano Não Inactual e no Plano Inactual do subsistema modal subjectivo.

Figura 5

Indicativo
Subjectividade (+) Imperativo

Conclusivo
Condicionalnão subjectividade (–)

Modalidade Objectiva (–) Modalidade Subjectiva (+)

(Kucarov, 2007: 287)



Linguistic Studies at the 2nd  International Conference

91

É nitidamente visível a não inclusão dos gramemas renarrativos na categoria 
Modo. Aliás, isto é um ponto em que os dois linguístas citados coincidem 
plenamente, visto que o conteúdo de não irrealidade das proposições em 
renarração é bastante óbvio. Por meio da renarração o “Próprio” marca que as 
palavras citadas pertencem ao “Outro”, mas sem negar a relação de realidade 
ou de objectividade do enunciado para com a realidade extralinguística. 
Repare-se, mais uma vez, que na visão de Gerdžikov o Modus Renarrativus se 
identifica pelos traços renarrativo (+), não subjectivo (–).

Já que não partilha da teoria das hipercategorias que abrangem mais do 
que uma categoria morfológica, relacionadas por um contínuo de conteúdo 
universal, seja ele modal, temporal ou de outra natureza (quantitativo, 
personificativo, etc.), Kucarov identifica a categoria morfológica Tipo da 
Enunciação (Kucarov, 2007: 304) como categoria verbal autónoma que 
exprime a relação entre o sujeito falante e o tipo da enunciação da acção e 
que tem a seguinte estrutura, baseada na oposição dos traços não renarrativo 
(–)/renarrativo(+):

A marca funcional da oposição consiste nos gramemas portadores do traço 
renarrativo (+). A categoria verbal que fica suspendida do paradigma renarrativo, 
de acordo com o princípio da compensação, é a categoria Táxis (ou Plano) 
que identifica a distinção entre acções orientadas directa ou indirectamente 
para o momento da enunciação, ou seja, que há só uma forma renarrativa de 
simultaneidade para o Presente e para o Imperfeito, por exemplo. De resto, 
as formas renarrativas mantêm mais ou menos as oposições de Tempo7, de 

7  Kucarov (ibid: 308-312): Aoristo Renarrativo [чеЛ съм], Presente Renarrativo [четяЛ съм], 
Futuro Renarrativo [щяЛ съм да чета].

Figura 6

Narração (–) renarrativo (+) Renarração (+)

não renarrativo (–)

Tipo da Enunciação

(Kucarov, 2007: 306)

Figura 4
Tempo [anterioridade] 

(+)
[não anterioridade] 

(–)

[não inactualidade]
(–)

[inactualidade]
(+)

cantasse2

cantasse1

cante (cantar)

Plano

(Chergova, ibid.: 117)
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Modo da Acção8, de Modo Imperativo9, de Modo Condicional10 e de Modo 
Conclusivo11. Repare-se que as formas, tradicionalmente identificadas como 
gramemas de renarração dupla (forte ou enfática),  constituem, na perspectiva 
de Gerdžikov, o Modus Inveritativus devido à sua semântica dubitativa, apesar 
de Kucarov as reconhecer como renarração de formas conclusivas, explicando 
o valor dubitativo com a modalidade epistémica subjacente aos gramemas 
conclusivos.

3.3. O admirativo e o dubitativo

Por razões semânticas e formais, qualquer abordagem dos gramemas 
renarrativos búlgaros acaba por se confrontar com o problema dos valores 
chamados admirativos12 e dubitativos (ou de desconfiança). O admirativo 
relaciona-se com a fórmula do juízo seguinte: “Eu chego à conclusão de que um 
estado de coisas resulta ser provável, embora não o tivesse considerado tal, daí 
que fico surpreendido” (Alexova, 2003: 201). Assim resulta que o Admirativo 
apresenta uma apreciação do conhecimento do falante a respeito do estado de 
coisas, sendo por isso que Alexova o considera parte da modalidade epistémica. 
O valor afectivo que acompanha as formas admirativas por meio da entoação 
vai modulando na escala do positivo ao negativo e está relacionado com a 
surpresa da constatação inesperada. A coincidência formal entre o paradigma 
das formas conclusivas e o das formas renarrativas que realizam este conteúdo 
admirativo provoca desavenças no que se refere ao estatuto do Admirativo. 
Alguns autores consideram-no uma categoria autónoma, outros funções do 
Pretérito Indefinido, ou  funções do Renarrativo, ou funções do Conclusivo. De 
acordo com o valor epistémico que detecta nas formas admirativas, Alexova 
(2003: 202) prefere interpretá-las como uma função específica “emotivo-
expressiva” do Modus Conclusivus. Kucarov (2007: 325) considera que o 
Admirativo é uma função transpositiva (imprópria) das formas renarrativas no 
campo da não renarração.

O Dubitativo, no modelo teórico de Gerdžikov, aparece como Modus 

8  Kucarov (ibid.: 313-314): Presente Resultativo Renarrativo [биЛ съм чеЛ], Futuro 
Resultativo Renarrativo [щяЛ съм да съм чеЛ].
9  Kucarov (ibid.: 315): só as formas imperativas analíticas podem ser renarradas [нека съм 
четяЛ]; [да съм четяЛ]. 
10  Kucarov (ibid.: 315): só as formas condicionais sintéticas podem ser renarradas, mas são de 
uso extremamente esporádico [comer > ям,  comeria > ядВам, renarrativo > ядВал съм].
11  Kucarov (ibid.: 317): conclusivo [четяЛ съм ] > conclusivo renarrado [четяЛ съм биЛ]; 
conclusivo [щяЛ съм да чета] > conclusivo renarrado [щяЛ съм биЛ да чета].
12  Os mesmos são referidos como “inopinativos” por Andrejczin (1976: 346), já que se 
relacionam com o conteúdo da ‘modalidade surpreendida’, o falante constata com surpresa 
que o estado de coisas não corresponde às suas ideias ou expectativas. Ivantchev (1976: 358) 
prefere designá-los como “exclamativos” por causa da entoação exclamativa característica do 
valor admirativo.
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Inveritativus, ou seja, como formas de valorização secundária do estatuto de 
verdade da acção enunciada, isto é, o falante rejeita ou desaprova o estado de 
coisas no enunciado, negando o seu estatuto de verdade. Kucarov (2007: 317) 
assume as formas dubitativas como renarração de formas conclusivas e daí 
o seu conteúdo de valorização subjectiva negativa ou dubitativa. As mesmas 
formas vêem-se referidas também como gramemas de renarração dupla 
concernentes aos estados de coisas testemunhados pelo falante que precisa de 
explicitar a sua reacção de desaprovação e distanciamento relativamente ao 
estado de coisas observado (Garibova & Kitova, 1996: 130).

Os propósitos do presente artigo não visam abranger toda a bibliografia sobre 
o estatuto das categorias verbais búlgaras, mas sim identificar os conteúdos 
semânticos cuja correspondência portuguesa procuraremos identificar.

 
4. Como a visão da língua própria pode reflectir na visão da língua do 
outro?

Obviamente a análise contrastiva não se deveria reduzir a comparações 
entre formas, mas sim  entre conteúdos. A configuração formal de determinado 
conteúdo tem a ver com a lógica interna dos processos histórico-culturais e 
civilizacionais da comunidade falante. Os conteúdos lógico-mentais, que 
precisam de se incorporar em formas concretas, são capazes de referenciar 
relações semânticas universais. Por conseguinte, deveríamos resumir os 
valores semânticos que os gramemas renarrativos búlgaros referenciam para 
procurarmos logo a sua correspondência formal em Português.

As formas renarrativas búlgaras podem designar os seguintes conteúdos:

– actos verbais ou não verbais alheios que não foram testemunhados pelo sujeito 
falante, marcando que a sua fonte de informação é indirecta, ou seja, marcando 
um distanciamento entre o “Próprio” e o “Outro” – valor renarrativo;
– actos alheios que não foram testemunhados, mas sim deduzidos ou 
conjecturados a partir do conhecimento enciclopédico do sujeito falante – 
valores conclusivo e supositivo;
– discurso alheio testemunhado pelo sujeito falante que precisa de exprimir o 
seu desacordo ou desaprovação no que respeita ao discurso do “Outro” –  valor 
dubitativo;
– estado de coisas testemunhado pelo sujeito falante que fica surpreendido com 
o facto de  as suas expectativas não corresponderem à realidade testemunhada 
– valor admirativo.

Assim, distinguiríamos entre os conteúdos universais testemunhado/
não testemunhado, conclusivo/não conclusivo, admirativo/não admirativo 
e dubitativo/não dubitativo, por um lado, e os gramemas historicamente 
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formados na Língua Búlgara de renarração e conclusão, por outro. Os gramemas 
renarrativos e conclusivos, enquanto instrumento morfológico,  diferem, 
por sua vez, dos instrumentos discursivos chamados Discurso Indirecto e 
Discurso Indirecto Livre. Já que em búlgaro os actos e atitudes testemunhados, 
construídos em Estilo Indirecto, podem ser referidos também por gramemas 
não renarrativos, marcando na mesma o distanciamento entre as observações 
do “Próprio” e do “Outro”. 

4.1. Os instrumentos da não testimonialidade em português

4.1.1. A coesão e a coerência textual

O valor de não testimonialidade em Português pode ser transmitido 
pela estrutura referencial do texto, que reflecte a situação comunicativa e 
o conhecimento extralinguístico dos participantes. A coerência no texto,  
independentemente dos marcadores gramaticais, é o recurso vocacionado por 
excelência  para identificar a fonte da informação: experiência própria, palavras, 
pensamentos ou actos alheios, vestígios fidedignos que ajudam o sujeito falante 
a reconstruir por via indirecta o estado de coisas que não presenciou. 

1. (…) A salteada demoníaca tudo faz raso, até que a detenham os 
primeiros ferros duma legião.
Nesta villa trucidaram animais e escravos que ficaram a inchar pelos 
campos; quebraram as colunas, arrancaram as telhas, desfeitearam 
os lares; rasparam as velhas pinturas dos interiores; serviram-se de 
móveis e estofos como lenha; as mesmas mós, de duríssima rocha, 
britaram. Desenraizaram as árvores, devastaram as vinhas, pisaram 
as flores. Todos os livros foram esfarrapados ou queimados. Até nesta 
inofensiva mesa de mármore apuseram as suas marcas bestiais. Porquê? 
Em nome de quê? (...) Não quis a divinidade revelar-mo, apenas que lhe 
sofresse as consequências.
Quando regressei, já destacamentos de cavalaria auxiliar da VII 
Legião Gémina patrulhavam os valados, remetendo a seus amos os 
servos tresmalhados e crucificando sem piedade, em qualquer azinheira, 
os mouros retardatários ou quem com eles houvesse conluio.13 

Esta sucessão de eventos, enunciados no segundo parágrafo do trecho, 
focalizados como semelfactivos e perfectivos, que o narrador refere de uma 
forma não subjectiva, são reconstruídos pelos vestígios observados, porque 

13  Carvalho, M., Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde (Lisboa, 1994), 17.
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realmente não foram testemunhados. A posição não testimonial do narrador 
releva-se na primeira linha do terceiro parágrafo (Quando regressei…). 
Portanto, a não testimonialidade não pode ser considerada como traço 
relevante do gramema indicativo de Aoristo (PPS), mas sim da coesão e da 
coerência microtextual. Por força do contexto, a tradução para o Búlgaro 
deveria optar pelos gramemas renarrativos, reconhecidos pelo morfema 
–Л [l] (изклaЛи, изпочyпиЛи, изтръгнаЛи, оскверниЛи, изстъргаЛи, 
използваЛи, потрошиЛи, изкорениЛи, унищожиЛи, изпотъпкаЛи, биЛи 
изпокъсани, оставиЛи), evitando os gramemas de Aoristo (изклаХА, 
изпочупиХА, изтръгнаХА, оскверниХА, изстъргаХА, etc.), posto que, 
neste contexto, não são o equivalente semântico e pragmático do Pretérito 
Perfeito Simples Português. 

2. Como testemunhas presenciais minha avó citava um cavaleiro maneta, 
mestre equestre, que para ali ia montar acompanhado pelos seus três 
peões de brega, recrutados entre os mais aparvalhados das aldeias. Eles e 
o faroleiro assistiram estremunhados ao estranhíssimo espectáculo. E os 
cinco disputaram entre si quem iria ficar comigo. A meio da discussão 
foram atacados por uma cobra-marinha que estava a guardar-me. Mas 
João de Castro, com a lança que lhe servia para espetar os polvos entre as 
rochas, cortou-lhe a cabeçorra diabólica, assim conquistando o direito 
à minha posse.14

Aqui, o valor renarrativo também é resultado da estrutura informativa do 
texto: a avó a narrar ao neto os acontecimentos que rodearam o seu nascimento, 
do qual ele não tem memória.  O narrador refere informação alheia a propósito 
de acontecimentos não testemunhados por si no passado, cuja credibilidade, 
no entanto, não põe em causa. A não testimonialidade revelada pela estrutura 
informativa macrotextual exige o uso dos gramemas renarrativos na versão 
búlgara do texto, que neste caso serão os equivalentes aos gramemas verbais 
portugueses (Imperfeito, Pretérito Perfeito Simples, Gerúndio).

4.1.2. As técnicas do discurso reproduzido

Os mecanismos do discurso reproduzido fazem parte da estruturação 
referencial do texto, mas não se encontram numa relação de dependência 
obrigatória com o conteúdo de não testimonialidade. Além disso, funcionam 
como elemento de coesão textual que pode predeterminar a escolha do resto 
de componentes gramaticais. A reestruturação do texto de Discurso Directo em 

14  Faria, A., O Conquistador (Lisboa, 1990), 15-16.
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Indirecto ou Indirecto Livre exige uma série de alterações indispensáveis nas 
unidades deícticas, nas unidades verbais e nas unidades adverbiais (Drenska, 
1991: 377; Cunha & Cintra, 1996: 633-635; González, 2000: 3574-3580). O 
Discurso Directo supõe sempre uma “expressão introdutora” com verbo de 
actividade linguística e uma “citação directa” a seguir a uma pausa; o Discurso 
Indirecto também supõe sempre uma “expressão introdutora” com verbo de 
actividade linguística, só que a seguir vai uma “citação indirecta”, cuja marca 
é a conjunção integrante (González, ibid.: 3554); o Discurso Indirecto Livre 
não explicita a “expressão introdutora” e portanto pode flutuar entre o efeito 
de um monólogo interior e o de um discurso reproduzido, não dispondo o 
receptor  de indícios suficientes para saber se se trata “da reprodução de um 
discurso” ou do jeito com o qual o locutor soube “viver a realidade” (González, 
ibid.: 3552) Além destas três técnicas tradicionalmente estipuladas, a prática 
da fala oferece maior número de opções na elaboração de discurso reproduzido 
(González, ibid.: 3552-3553) relativamente a acontecimentos testemunhados e 
não testemunhados. 

3. Dеmétria resmungou que assim o trabalho da casa atrasava todo, 
que ela não servia de polícia de ninguém e, de resto, que queria Maria 
da Piedade que aqueles dois fizessem nas águas-furtadas que elas não 
dessem por isso?15

Neste caso, a técnica do Discurso Indirecto percebe-se com maior nitidez 
não só por causa da “expressão introdutora” com o verbo de actividade 
linguística “resmungou”, mas também pelas formas verbais do Plano Inactual. 
Está exemplificada a possibilidade de renarrar actos de valorização subjectiva 
(Que queres, Maria, que estes dois façam nas águas-furtadas que nós não 
dêmos por isso?) por meio do gramema inactual do Imperfeito do Conjuntivo, 
capaz de referir, indirectamente também, enunciados apelativos. No entanto, 
este trecho tem um narrador omnisciente e, apesar da estrutura de discurso 
reproduzido, tudo indica que se refere a acontecimentos testemunhados. A versão 
para o Búlgaro pode legitimamente escolher os gramemas não renarrativos, 
equivalentes temporais e modais dos gramemas portugueses. Mesmo assim, 
a aplicação dos gramemas renarrativos não seria agramatical, mas implicaria 
outro valor: o sujeito falante adoptaria uma posição de desacordo ou de 
desaprovação perante o discurso do “Outro”, por ter sido testemunha dele.

4.1.3. Os gramemas do plano da inactualidade
 
A técnica identificada como Discurso Indirecto Livre potencia em maior 

15  Vieira, A., Se Perguntarem por Mim Digam que Voei…. (Lisboa, 1997), 83.
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grau a expressividade renarrativa dos gramemas indicativos e conjuntivos do 
Plano da Inactualidade, já que não conta com o apoio, nem com a restrição, da 
“expressão introdutora”. 

4. – Porque não me denuncias tu a uma Inquisição que incita o filho a 
delatar ao pai, a esposa ao marido, o amigo ao amigo...?

– João!
“Desculpasse. Não resistia a brincar, até com ideias sérias. Eu sabia 
que ele era o único a quem podia dizer tais barbaridades. Teria cuidado 
comigo, não me preocupasse. Já estava habituado há muito tempo!”

– O caso é que me preocupo.16 

5. “Esperasse um pouco. Olhasse! Era imprudente retirar-me agora”.

O pesadelo continua.17

 
A distinção entre discurso renarrado e discurso narrado (ou reproduzido 

e produzido) baseia-se no contraste entre as formas do Plano Não Inactual 
e as do Plano Inactual, além da indicação gráfica: travessão para o discurso 
directo (que neste caso é “discurso directo sem demarcação explícita” ou 
“discurso directo livre”, de acordo com González [ibid.: 3552]) e aspas para 
o discurso renarrado em Estilo Indirecto Livre. As relações de simultaneidade 
renarrada são referidas pelo Imperfeito, as de posterioridade renarrada  pelo 
Futuro do Passado, as de anteriodidade renarrada  pelo Mais-Que-Perfeito 
analítico. O Conjuntivo, devido ao seu carácter modal intensivo, e de acordo 
com o princípio da compensação das cargas semânticas, não exprime valores 
temporais no Plano da Inactualidade, isto é, o Imprefeito do Conjuntivo é o 
equivalente renarrativo aos dois campos temporais subjectivos que se dão 
no Plano da Não Inactualidade. No entanto, a renarração obviamente refere 
discurso testemunhado, até porque se trata de narrador homodiegético, 
participante no diálogo que está a narrar, precisamente receptor do discurso 
que está a ser renarrado por ele próprio na função de locutor. Como resultado, 
neste diálogo só fica explicitado o narrador, como ponto egocêntrico do seu 
discurso próprio e do discurso do “Outro”.  No que se refere aos recursos da 
não testimonialidade em Português, pelos vistos os gramemas inactuais têm 
função renarrativa que é muito nítida em contexto de Discurso Indirecto Livre, 
mas que não podem ser considerados instrumentos da não testimonialidade. O 
uso das formas renarrativas búlgaras na tradução seria indispensável.

6. Outras vezes encontrava-me a ler algum livro. Sentava-se muito de 

16  Campos, F., A Casa do Pó (Lisboa, 1991), 72.
17  Ibid., 75.
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manso na beira da cama, em silêncio, as mãos ocupadas numa camisola de 
lã, cujas medidas tirara no meu corpo. “Que estava a ler?” Eu explicava-
-lhe com muito pormenor. Margarida suspirava: “Não era chinela para 
o meu pé!…”18   

Neste último exemplo, a frase “Que estava a ler?” repete os exemplos 
anteriores, mas “Não era chinela para o meu pé!…” combina a forma do 
Discurso Directo e o gramema de simultaneidade inactual do Imprefeito, que 
refere uma acção testemunhada. No entanto, o sujeito falante chega a constatar 
que as suas expectativas não correspondem à realidade testemunhada, portanto 
achamos que os gramemas inactuais podem realizar também valor admirativo, 
valor que se poderia observar em expressões do tipo: “Sei que és meio burro, 
mas que eras um burro tão grande não sabia”. 

Em contexto de Discurso Directo, quando o sujeito falante precisa de 
exprimir o seu distanciamento relativamente à atitude verbal ou não verbal 
do “Outro”, por desacordo ou desaprovação, podemos observar também a 
activação do valor dubitativo nas formas inactuais portuguesas em expressões 
do tipo: “Era o que me faltava!”, “Nem que fosse verdade!”.

4.2. Conclusões

A Língua Portuguesa tem a capacidade cognitivo-referencial de expressar 
o conteúdo universal testemunhado/não testemunhado por meio da estrutura 
informativa dos textos, funcionando com base nos gramemas inactuais e 
não inactuais capazes de referenciar a anterioridade semelfactiva, iterativa, 
durativa,etc. Os seus valores não estabelecem uma relação de dependência 
relativamente aos recursos renarrativos.  

A Língua Portuguesa tem também a capacidade linguística de realizar a 
técnica da renarração por meio de várias estruturas linguísticas historicamente 
formalizadas. Os actos verbais ou não verbais não testemunhados costumam 
ser referidos por meio da estrutura informativa dos textos. No entanto,  os actos 
verbais ou não verbais testemunhados e renarrados costumam ser expressos 
pelos gramemas indicativos e conjuntivos inactuais em contexto de Discurso 
Indirecto e Indirecto Livre. 

Em contexto de Discurso Directo, os gramemas inactuais podem 
desempenhar funções discursivas admirativas e dubitativas. As formas do 
Plano da Inactualidade, quando usadas no campo da Não Inactualidade 
(como metáforas gramaticais), transmitem o distanciamento do “Próprio” 
face aos actos verbais ou não verbais do “Outro”, distanciamento esse que 
se pode encontrar nos enunciados não testemunhados ou nos testemunhados, 

18  Ibid., 67.
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mas renarrados, e, por conseguinte, admirativos ou dubitativos. Aliás, esta 
capacidade que os gramemas inactuais têm de inactualizar, de invalidar a 
acção enunciada no momento da sua enunciação, já foi detectada por alguns 
linguistas portugueses (Oliveira, 1987: 82).
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