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RESUMO 

 

Neste trabalho, investigo a construção temporal [XTEMP + (EM) + QUE + O], em seus 

aspectos formais e funcionais. Objetivo analisar aspectos estruturais, semântico-cognitivos e 

pragmáticos envolvidos em seu uso. Em termos metodológicos, esta pesquisa apresenta viés 

quantitativo – relacionado à verificação da frequência de uso da construção em foco e sua 

descrição – e qualitativo, que diz respeito ao estabelecimento das motivações implicadas no 

uso dessa construção. O banco de dados utilizado para análise consiste de exemplares escritos 

do corpus mínimo do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) e de textos 

escritos e falados do português contemporâneo, coletados no Corpus Discurso & Gramática. 

O trabalho fundamenta-se no aporte teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), conforme caracterizada por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013). Ademais, 

agrego contribuições da Gramática de Construções, conforme Croft (2001), Goldberg (2006) 

e Traugott e Trousdale (2013). Os resultados mostram, entre outros aspectos, que a construção 

temporal focalizada licencia dois padrões subesquemáticos (distintos pela presença ou não de 

preposição em antes de que), os quais apresentam especificidades semântico-cognitivas e 

discursivo-pragmáticas, estando seu uso correlacionado ao gênero textual e à modalidade de 

língua em que foram produzidos, além de se relacionar à inferenciação pragmática. Esses dois 

subesquemas convivem, pelo menos, desde o século XIX, e parecem representar formas em 

competição, revelando um caso de mudança construcional. Também parece haver um 

processo de construcionalização no interior da construção em estudo, envolvendo estruturas 

menores, no caso [XTEMP], [EM QUE] e [O], que passam a constituir novos pareamentos 

forma-função. 

  

Palavras-chave: Construção temporal. Linguística Funcional Centrada no Uso. Gramática de 

Construções. 
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ABSTRACT 

 

In this work, I investigate the temporal construction [XTEMP + (EM) + QUE + O], by 

considering its formal and functional aspects. I aim to analyze structural, semantic-cognitive 

and pragmatic aspects in its use. In terms of methodology, this paper is quantitative - being 

related to the construction description and its frequency, as well as qualitative - being related 

to its use motivation. In terms of corpus, this research uses historical written data from 

Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), and modern written and spoken texts 

from Corpus Discurso & Gramática. This work is based on Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU) theory, according to Bispo, Silva e Furtado da Cunha (2013). Furthermore, there 

are also Grammar Construction contributions, according to Goldberg (2006) and Traugott and 

Trousdale (2013). The results show, among other things, that the temporal construction 

license two subschematic patterns (different between each other due to preposition em 

presence or absence), which have semantic-syntactic and discursive-pragmatic specificities 

Also, the use of subschematic structures is related to the gender and linguistic modality in 

which they were produced and to invited inference. These subschemas occur together at least 

since 19th century and seem to be in competition, revealing constructional change. Besides, it 

looks like there is a constructionalization process inside the temporal construction 

investigated, involving smaller structures (in this case, [XTEMP], [(EM) QUE] and [O]), which 

become two new form-meaning pairings. 

Keywords: Temporal Construction. Functional Linguistics. Construction Grammar. 
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1 INTRODUÇÃO 

As expressões temporais em português têm despertado o interesse de vários 

pesquisadores. A título de exemplo, Martelotta (1993) investiga os circunstanciadores 

temporais na sentença e a sua ordenação. Esta se vincula, segundo o autor, a características 

semântico-gramaticais do discurso em função das necessidades comunicativas envolvidas no 

ato de comunicação. Nessa perspectiva, são levados à análise elementos como ontem, às 

vezes, era, depois que [...], sempre que [...], entre outros. 

 Ilogti de Sá (2015) estuda a ordenação dos circunstanciadores temporais e aspectuais 

no português e no francês, fazendo uma análise comparativa entre eles. Ela conclui, dentre 

outros aspectos, que, em ambas as línguas, a tendência geral de ordenação do circunstanciador 

é às margens, principalmente à direita, em detrimento das posições mediais. 

Outro estudo sobre expressões temporais foi realizado por Baptista, Hagège e Mamede 

(2010), os quais procedem à identificação, classificação e normalização desse tipo de 

estrutura no português. De modo geral, os autores organizaram as expressões temporais em 

quatro tipos: localização temporal (Trabalhei em Londres em 1998), quantificação temporal 

(A aplicação da lei será suspensa por dez anos), de frequência (Vou ver meus pais todos os 

dias) e genéricas (Fevereiro é o mês mais curto do ano). Móia (1995), por sua vez, analisa o 

comportamento sintático das expressões temporais introduzidas pelas preposições desde e até. 

Também têm recebido atenção de pesquisadores expressões temporais como (n)a hora 

(em) que, toda vez (em) que, (n)o dia (em) que, seguidas de oração que especifica o núcleo 

dessas expressões, como ocorre em (1) e (2). 

   

(1) Vamos suspender, por dous mezes, a publicação da Folha do Norte. Será o tempo em que 

tenham chegado os materiaes que vamos encommendar. (Corpus PHPB, carta do 

editor, Bahia, século XIX) 

 

(2) Tenho tido muita occupação depois da Instalacção da comarca; o juis de Direito apezar de 

não sympathizar com elle nos dias que chegou, todavia, tem me tratado muito bem, e me 

offerecido até 30 dias para eu passar endependente de licença [...]. (Corpus PHPB, carta 

do particular, Bahia, século XIX) 

 

 Pereira e Paiva (2008) focalizam o estudo de construções1 formadas por tempo, dia e 

época. Elas atribuem uma leitura ambígua a essas estruturas, analisando-as ou como nome 

                                                           
1 As autoras usam o termo “construção” em sentido ateórico, equivalendo ao agrupamento sintático de 

elementos. 
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seguido de oração encaixada2 adjetiva ou como oração temporal hipotática3 introduzida por 

locução conjuntiva temporal. Nessa perspectiva, nas estruturas no tempo em que, em (1), e no 

dia que, em (2), tempo e dia podem ser interpretados como nomes que expressam 

temporalidade e que são modificados, respectivamente, pelas orações tenham chegado os 

materiaes que vamos encommendar e chegou. Por outro lado, no tempo em que e no dia que 

também podem ser interpretados como locuções conjuntivas temporais a que se associam 

orações satélites. 

 Longhin-Thomazi (2011), por sua vez, investiga, mais especificamente, a construção4 

(na) hora que, propondo que se trata de um nome em contexto de sintagma preposicional 

modificado por uma oração relativa cujo elemento introdutor (que, no caso) é reanalisado 

como juntor, o qual mobiliza um esquema hipotático. 

Este trabalho dialoga com os estudos de Pereira e Paiva (2008) e de Longhin-Thomazi 

(2011), contudo não adota, tal qual as autoras, a abordagem teórica de mudança por 

gramaticalização. Compreendo a mudança das estruturas linguísticas com base em Croft 

(2000) e Bybee (2006), ou seja, como processo gradual, relacionado a padrões de uso que 

modelam a representação gramatical. Além disso, para o estudo do objeto em foco, adoto, 

fundamentalmente, a perspectiva de análise da Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU) e da Gramática de Construções (GC). Com base nessas vertentes teóricas, investigo o 

conjunto formado pelas expressões referidas e pela oração que a ela se associa, tomando esse 

todo como uma construção temporal cujas propriedades formais e funcionais e frequência de 

uso analiso. 

 

1.1 Objeto de pesquisa 

  

O objeto de pesquisa deste trabalho é a construção formada por expressões temporais 

compostas de um elemento de valor temporal codificado por sintagma nominal (SN) ou 

preposicional (SP) do tipo cada vez, toda vez, no dia, no momento, na hora etc., a cujo núcleo 

nominal se liga uma oração por meio do elemento que, o qual pode ser precedido ou não de 

preposição. Essas estruturas podem ser representadas pelo esquema [XTEMP + (EM) + QUE + 

                                                           
2 Entendo por oração encaixada a oração que funciona como um grupo ou parte de um grupo, desempenhando 

funções de núcleo de um grupo nominal, de pós-modificadora num grupo nominal e de pós-modificadora num 

grupo adverbial (HALLIDAY, 1994). 
3 Segundo Hopper e Traugott (1993), na hipotaxe, há uma interdependência entre as cláusulas, que são definidas 

como núcleo e margem. Integram esse grupo as orações adverbiais e as relativas apositivas. 
4 Longhin-Thomazi (2011) também faz uso ateórico do termo “construção”. 
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O], tomado, aqui, como uma construção temporal. Em (3) e (4), apresento ocorrências que 

exemplificam sua constituição:  

(3) O ataúde do querido Nabuco era conduzido por uma turma de subordinados de s.s. 

que estava presente e os commandava trajando os distinctivos de seu posto. Não é 

crível, pois, que sem quebra de disciplina, esses guardas agissem de qualquer 

modo sem ordem de seu commandante ali presente. Portanto, se no momento em 

que o povo ouvia religiosamente a brilhante oração do illmodr.Chacon, os 

guardas retiraram o ataúde da carreta para fazei-o baixar a sepultura, isto fizeram,  

por ordem de seu commandante; e se  para fazer este trabalho elles tiveram que 

empurrar o povo, essa balburdia e esse recuo forçados são a consequencia das 

ordens de s. s. dadas em in[[o]]pportuno momento. (Corpus PHPB, carta do leitor, 

Rio de Janeiro, século XX) 

(4) Eu vou indo bem graças ao Bom Deus, pensei de adoecer o dia que vim por causa 

da chuva que tomei mas felizmente não tive nada (Corpus PHPB, carta particular, 

Minas Gerais, século XIX) 

Em (3), a estrutura no momento em que o povo ouvia religiosamente a brilhante 

oração do illmodr.Chacon é constituída pelo SP no momento, seguido da preposição em, 

acrescida de que, o qual, por sua vez, liga ao SP a oração o povo ouvia religiosamente a 

brilhante oração do illmodr.Chacon. Essa oração relaciona-se ao núcleo do SP, especificando 

o termo momento, visto que este apresenta significado indeterminado, genérico. Já em (4), a 

ocorrência o dia que vim é formada pelo SN o dia, seguido de que e da oração vim. Nesse 

caso, o trecho o dia que vim adjunge-se à oração matriz pensei de adoecer, circunscrevendo-

lhe temporalmente (funciona, no caso, como adjunto adverbial). 

 

1.2 Justificativa 

 

As estruturas temporais que estudo neste trabalho geralmente não recebem tratamento 

específico nas gramáticas tradicionais. Expressões como na hora (em) que, no dia (em que), 

toda vez (em) que aparecem na parte dos manuais dedicada à explicação de orações 

subordinadas adjetivas, desempenhando o que função de pronome relativo (ROCHA LIMA, 

2013[1972]; CUNHA; CINTRA, 2008 [1985]). 

 No campo da pesquisa linguística, a atenção dada a essas expressões é um pouco 

maior, como mostram Pereira e Paiva (2008) e Longhin-Thomazi (2011). Pereira e Paiva 

(2008), ao investigarem estruturas como no dia (em) que, toda vez (em) que, na hora (em) 

que, concluem que elas passam por uma trajetória de gramaticalização, tornando-se 

equivalentes a uma locução conjuntiva temporal. No trecho retirado da amostra (1) “nos dias 
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que chegou”, por exemplo, ocorreria reorganização das fronteiras sintagmáticas da 

construção, uma vez que elementos antes pertencentes a unidades sintáticas distintas (“nos 

dias” e “que chegou”) passam a compor um todo complexo (“nos dias que” e “chegou”). 

 Já Longhin-Thomazi (2011) analisa a perda da composicionalidade da construção na 

hora que em contextos de fala paulista. Segundo ela, na hora que estaria em processo de 

reanálise, passando da condição de sintagma preposicional modificado por uma oração 

relativa para a de juntor que mobiliza um esquema hipotático, no qual a oração modificadora 

acrescenta nuanças variadas de sentido. 

Os trabalhos citados, se comparados às gramáticas tradicionais, dedicam um 

tratamento mais particular às estruturas compostas de sintagmas de valor temporal do tipo na 

hora, toda vez, no dia, no momento, enfocando, em sua análise, o processo de mudança 

gramatical dessas formas linguísticas por meio da gramaticalização.  

Ainda que as pesquisas linguísticas mencionadas tenham examinado fenômeno 

semelhante ao que me proponho a investigar, este trabalho traz contribuições em termos da 

perspectiva teórica em que se baseia. Adoto, nesse sentido, a perspectiva teórica da 

Linguística Funcional Centrada no Uso e o modelo da Gramática de Construções, como 

proposto por Croft (2001) e Traugott e Trousdale (2013). Ademais, amplio o universo de 

elementos nominais que figuram no slot de valor temporal (XTEMP). 

Para estudar o objeto em foco, procuro responder a algumas questões não 

contempladas ou pouco desenvolvidas em outras pesquisas. São elas:  

(i) Que propriedades, do ponto de vista formal e funcional, exibe a construção 

temporal em investigação?  

(ii) Que padrões estruturais são licenciados pela construção sob estudo em diferentes 

sincronias do português brasileiro? 

(iii) Que motivações semântico-cognitivas e/ou discursivo-pragmáticas estão 

implicadas na recorrência aos padrões estruturais sancionados pela construção em 

estudo?  

(iv) Que papel o gênero textual e a modalidade de língua desempenham no uso dos 

padrões estruturais da construção objeto desta pesquisa? 

(v) As instanciações dessa construção, nos períodos históricos considerados, revelam 

mudança construcional ou construcionalização? 
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A partir dessas questões, considero as seguintes hipóteses iniciais para o 

empreendimento desta pesquisa:  

(i) a construção investigada possivelmente apresenta particularidades sintáticas, como 

apontadas na hipótese (ii); semânticas, associadas ao valor temporal que veiculam; e 

pragmáticas, em termos de atenderem ao propósito comunicativo de se delimitar/situar 

determinado evento ou estado de coisas em um momento particular;  

(ii) várias podem ser as formas de realização da construção temporal em estudo, 

considerando a natureza sintagmática e/ou lexical do elemento que pode preencher o 

slot XTEMP e o uso ou não de preposição antes de QUE;  

(iii) o uso de diferentes padrões dessa construção pode relacionar-se a questões 

semântico-cognitivas e a fatores discursivo-pragmáticos; 

(iv) os gêneros textuais dos corpora selecionados, bem como a modalidade de língua 

(oral ou escrita) utilizada, possuem particularidades discursivo-pragmáticas que 

podem favorecer a opção por um determinado padrão estrutural; 

(v) as estruturas nas quais o que não é precedido de em e aquelas nas quais essa 

preposição o antecede envolvem processo de mudança construcional. 

 

1.3 Objetivos 

 

Este trabalho objetiva, em linhas gerais, investigar a construção temporal do tipo 

[XTEMP + (EM) + QUE + O], sob a perspectiva da LFCU e da Gramática de Construções.  Em 

particular, pretende: 

(i) aferir propriedades formais e funcionais dessa construção; 

(ii) identificar e descrever diferentes formas de instanciação da construção em estudo; 

(iii) verificar motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas implicadas no 

uso de diferentes padrões estruturais da construção temporal em foco; 

(iv) analisar se e de que modo os gêneros textuais e a modalidade da língua favorecem 

o uso dos padrões estruturais licenciados pela construção temporal sob estudo; 

(v) verificar se os diferentes padrões sancionados pela construção em análise revelam 

caso de mudança construcional ou de construcionalização. 
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1.4 Metodologia 

 

Em termos metodológicos, este trabalho envolve tanto aspectos quantitativos como 

qualitativos. O viés quantitativo relaciona-se à verificação da frequência da construção 

investigada, bem como à caracterização desse fenômeno. Já o aspecto qualitativo diz respeito 

às motivações implicadas no uso da construção temporal com expressões do tipo na hora (em) 

que, toda vez (em) que etc. 

 O banco de dados considerado para a análise consiste de exemplares do português dos 

séculos XIX e XX, advindos do corpus mínimo do Projeto para a História do Português 

Brasileiro (PHPB), cujas amostras abrangem cartas do leitor, editoriais e cartas particulares 

produzidos nos estados brasileiros do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. Também utilizo dados do português contemporâneo 

coletados no corpus Discurso & Gramática (doravante D&G), constituído de textos orais e 

escritos produzidos por informantes das cidades do Rio de Janeiro e de Natal, contemplando 

as seguintes configurações textuais: narrativa recontada, narrativa de experiência pessoal, 

relato de procedimento, relato de opinião e descrição de local.  

 

1.5 Perspectiva teórica 

 

 Para o embasamento teórico deste trabalho recorro, fundamentalmente, aos 

pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), 

conforme caracterizado por Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013). Trata-se de um rótulo 

proposto e utilizado por pesquisadores funcionalistas brasileiros do grupo Discurso & 

Gramática, e representa desdobramento do que Matelotta (2011) denominou Linguística 

Centrada no Uso. A LFCU reúne contribuições da Linguística Funcional, tal como defendida 

por autores como Bybee (2010), Givón (1995, 2001), e da Linguística Cognitiva, representada 

por Langacker (1977), Lakoff e Johnson (1980), Lakoff (1987), Johnson (1987), Croft (2001), 

Goldberg (2006), entre outros.  

 

1.6 Estrutura do trabalho 

Organizo este trabalho em cinco capítulos. Neste capítulo introdutório, apresento o 

objeto de pesquisa, a justificativa para investigação, as questões de pesquisa, as hipóteses 

norteadoras da investigação e o aparato teórico-metodológico adotado. 
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No capítulo 2, explicito os pressupostos teóricos básicos da LFCU e da Gramática de 

Construções, detendo-me sobre os processos e princípios analíticos envolvidos na pesquisa. 

Descrevo também os procedimentos metodológicos utilizados para o estudo da construção 

temporal, especificando o tipo de pesquisa realizado, o método que norteia a análise, o banco 

de dados com que trabalhei e o tratamento de dados procedido. 

No capítulo 3, mostro como seu deu o tratamento do objeto de estudo em foco em 

outros trabalhos. Com esse fim, exponho as abordagens que dispensam as gramáticas 

tradicionais e as gramáticas descritivas no que diz respeito a estruturas como no dia (em) que, 

na hora (em) que, bem como reflito sobre o que algumas pesquisas linguísticas dizem em 

relação a essa temática.  

No capítulo 4, procedo, em primeiro lugar, à exposição quantitativa dos dados obtidos 

nos corpora, por meio de tabelas numéricas. Depois, analiso alguns aspectos (sintáticos, 

semânticos, cognitivos e discursivo-pragmáticos) envolvidos no uso da construção, 

examinando as propriedades formais e funcionais que ela apresenta. Ademais, articulo à 

discussão dos resultados as noções de marcação, iconicidade, chunking e neoanálise, assim 

como as propriedades de esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Ao fim do 

capítulo, concluo se os dados revelam uma relação de variação ou de mudança entre os 

padrões subesquemáticos da construção estudada. 

Nas considerações finais do trabalho, retomo os resultados a que cheguei ao longo da 

investigação da construção temporal, correlacionado-os aos objetivos propostos e 

confrontando-os com as hipóteses iniciais de pesquisa. Além disso, delineio algumas 

perspectivas para possíveis estudos posteriores. 
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2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo, apresento o referencial teórico que norteia minha pesquisa – a LFCU e 

a Gramática de Construções, bem como a metodologia utilizada para realizá-la. 

Primeiramente, mostro os pressupostos gerais da Linguística Funcional Centrada no Uso, bem 

como apresento algumas noções básicas segundo essa perspectiva teórica, a saber: linguagem, 

língua, gramática, discurso, variação e mudança linguística. Além disso, defino gênero textual 

com base em Marcuschi (2008). Depois, caracterizo alguns princípios (iconicidade e 

marcação) e processos (chunking e neoanálise) da LFCU. Em seguida, explicito, brevemente, 

a teoria da Gramática de Construções, definindo o termo “construção” dentro desse modelo 

teórico e detalhando as propriedades da construção (esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade). Por fim, discorro sobre a metodologia utilizada no trabalho, 

considerando tipo pesquisa, método, corpus e tratamento dos dados. 

 

2.1 Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é uma tendência funcionalista de 

pesquisa linguística adotada pelo Grupo de Estudos Discurso & Gramática, sediado em três 

instituições de ensino superior no Brasil: UFRJ, UFRN e UFF. Compreende, em linhas gerais, 

os pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Cognitivo-Funcional (TOMASELLO, 

1998) ou Usage-based Linguistics, nos termos de Bybee (2010). A LFCU reúne contribuições 

de duas tradições teóricas: a Linguística Funcional norte-americana, representada, entre outros 

autores, por Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, Joan Bybee, Elisabeth Traugott, 

Wallace Chafe, e a Linguística Cognitiva, representada, entre outros, por George Lakoff, 

Ronald Langacker, Adele Goldberg, William Croft.  

De acordo com Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), um dos postulados básicos da 

LFCU é o fato de que a estrutura da língua emerge à medida em que é usada (BARLOW; 

KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). Desse modo, a teoria busca descrever e explicar os fatos 

linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas) que 

desempenham nos diversos contextos de uso da língua, integrando sincronia e diacronia 

(BYBEE, 2010). Pode-se dizer, então, que, para a LFCU, a aparente regularidade e 

instabilidade da língua são motivadas e modeladas pelas práticas discursivas no cotidiano 

social (FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). 
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As funções da língua têm papel fundamental na descrição de suas formas, de modo 

que cada entidade linguística se define em relação ao papel que desempenha nos processos 

reais de comunicação (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA 2013). Por isso, segundo os 

autores, a LFCU procura trabalhar com dados reais de fala e/ou de escrita, inseridos em 

contextos efetivos de comunicação, evitando lidar com frases criadas. 

Também faz parte dessa teoria o pressuposto de que as categorias linguísticas se 

comportam como categorias conceituais humanas (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 

2013). Assim, segundo os autores, as estruturas linguísticas são concebidas como esquemas 

cognitivos do mesmo tipo que encontramos em outras habilidades não linguísticas, ou seja, 

como procedimentos relativamente automatizados que se utilizam para realizar as coisas 

comunicativamente. Destaca-se que é a frequência de uso de determinada construção que leva 

a seu estabelecimento no repertório do falante e faz dela uma unidade de processamento. 

A universalidade dos usos a que a linguagem serve, nas sociedades humanas, explica a 

existência de propriedades que se manifestam na maioria das línguas – os universais 

linguísticos (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). Os universais linguísticos 

relacionam-se ao modo como os seres humanos conceptualizam o mundo a sua volta. De 

acordo com Tomasello (2003), é em decorrência dos universais linguísticos que os seres 

humanos de diferentes culturas, histórias e etnias desenvolvem as mesmas ferramentas básicas 

para cumprir tarefas comunicativas, tais como símbolos, marcadores desses símbolos, padrões 

de linearização e padrões prosódicos. 

Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), a tendência principal da LFCU é 

observar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. Os 

autores entendem, dentro dessa concepção, a sintaxe como estrutura em constante mutação 

devido às vicissitudes do discurso. Isso quer dizer que a constituição da gramática de uma 

língua – bem como seus processos de mudança ao longo do tempo – só podem ser estudados 

considerando-se os contextos de interação discursiva em que a língua é utilizada para seus 

fins comunicativos diversos, bem como todas as implicações sociocognitivas e discursivo-

pragmáticas envolvidas. 

No que concerne à trajetória de mudança dos fenômenos linguísticos ao longo do 

tempo, a LFCU adota uma concepção pancrônica de análise, transpondo as barreiras da 

dicotomia saussureana sincronia x diacronia. Assim, as pesquisas linguísticas funcionalistas 

centradas no uso estudam a língua tanto com base na descrição de seus fatos em determinado 

momento do tempo quanto a partir da análise da mudança desses fatos ao longo do tempo. 
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Essa abordagem pancrônica permite, desse modo, um estudo mais abrangente do fenômeno 

sob análise. 

 

2.1.1 Conceitos básicos da LFCU 

 

A seguir, apresento alguns conceitos gerais da Linguística Funcional Centrada no uso, 

tais como as noções de linguagem, língua, gramática e discurso. Ademais, trato de algumas 

características da pesquisa funcionalista. 

A LFCU compreende linguagem como um complexo mosaico de atividades cognitivas 

– esquemas cognitivos que existem em outros domínios da cognição – e sociocomunicativas 

estreitamente integrado às demais áreas da psicologia humana (TOMASELLO, 1998). 

Postula-se, nessa perspectiva, que um pequeno número de fatores interagindo localmente dão 

origem a uma estrutura mais global e dinâmica. Isso quer dizer que a linguagem deriva da 

não-linguagem, isto é, dos processos de domínio geral (habilidades usadas fora do domínio da 

linguagem, sobretudo na cognição, como, por exemplo, a capacidade de fazer inferências).  

 A língua, por sua vez, é vista como sistema adaptativo complexo, uma estrutura 

fluida, constituída, ao mesmo tempo, de padrões mais ou menos regulares e de outros que 

estão em permanente emergência, mercê de necessidades cognitivas e/ou intercomunicativas 

(BYBEE, 2010). O tratamento da língua a partir da perspectiva da LFCU caracteriza-se por 

tomar o fenômeno linguístico como processo e produto da interação humana, da atividade 

sociocultural (THOMPSON; COUPER-KUHLEN, 2005). Assume-se que a estrutura da 

língua emerge à medida que é usada, adaptando-se às diversas necessidades comunicativas 

dos seus falantes/ouvintes. Nesse sentido, são as práticas discursivas dos falantes da língua 

que lhe conferem estabilidade e regularidade. 

Já gramática é entendida como “um conjunto de esquemas/processos simbólicos 

utilizado na produção e organização de discurso coerente. Configura-se em categorias 

morfossintáticas rotinizadas, exibindo padrões funcionais mais regulares e formas alternativas 

em processo de mudança motivada por fatores cognitivo-interacionais” (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). Do ponto de vista da sua evolução, as categorias 

gramaticais estão sujeitas a variação e mudança linguística, sendo a estrutura da língua, 

portanto, marcada por relativa instabilidade. Dessa maneira, a gramática consiste em uma 

estrutura emergente (HOPPER, 1987), no sentido de que ela é um sistema adaptativo (DU 



 24 
 

BOIS, 1985; BYBEE, 2010), constituindo-se suas regularidades a partir de pressões 

cognitivas e de uso. 

A LFCU prevê uma relação de simbiose entre discurso e gramática, uma vez que “o 

discurso precisa dos padrões de gramática para se processar, mas a gramática se alimenta do 

discurso, renovando-se para se adaptar às situações de interação” (MARTELOTTA, 2008, p. 

63). Essa continuidade entre formas e funções linguísticas é registrada em Givón (1979), que 

propõe uma trajetória linguísticas que parte do discurso, passa pela sintaxe, pela morfologia e 

pela morfofonologia até retornar ao discurso, completando um círculo. 

A partir dessa compreensão, define-se discurso como a construção e troca 

intersubjetiva de sentido(s), incluindo as estratégias sociopragmaticamente orientadas de sua 

configuração, em uma dada situação comunicativa (DU BOIS, 2003). Assim, a estrutura 

gramatical, maleável e instável, é constantemente recriada em função das interações dos 

falantes no discurso. Este, por sua vez, “alimenta” a gramática, promovendo a emergência de 

suas estruturas e relacionando-se às estratégias criativas utilizadas na produção e organização 

linguística pelos falantes. 

Por entender que os contextos linguístico e extralinguístico são primordiais à 

modelagem das línguas - assim como o papel do sujeito falante, a LFCU considera que são os 

processos dinâmicos (possivelmente de ordem comunicativa e/ou cognitiva) que criam as 

línguas e lhes conferem estrutura e variação. Segundo Martelotta (2011), por ser um 

instrumento de interação entre os indivíduos de uma comunidade, é parte da natureza 

essencial das línguas naturais a existência de variação e mudança, conceitos que utilizo nesta 

dissertação. 

A variação linguística diz respeito à existência de duas ou mais formas alternativas de 

dizer a mesma coisa, que coexistem em um mesmo período de tempo (TARALLO, 1986). 

Essas formas variantes podem coexistir por séculos (assinalando um caso de variação estável) 

ou podem indicar uma mudança em progresso, isto é, quando uma das formas tende a ser 

gradativamente substituída pela outra. 

 Em relação à mudança linguística, ela ocorre, conforme a Sociolingüística 

Variacionista (LABOV, 2001), quando se verifica o surgimento de novas formas de expressão 

na língua, com o possível desaparecimento de outras mais antigas. A mudança linguística não 

se dá de modo aleatório, visto que apresenta regularidade tanto no que diz respeito aos 

mecanismos através dos quais ela ocorre, quanto à natureza dos elementos nela envolvidos 
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(MARTELOTTA, 2011). Nesse sentido, o surgimento de novas formas na língua parece ser 

motivado por mecanismos cognitivos e interativos envolvidos em seu uso.  

Ocorre mudança linguística, por exemplo, na passagem do verbo ir como indicador de 

movimento no espaço para um uso auxiliar marcador de futuro, como no exemplo “Ele vai 

para casa falar com Paulo > Vai chover” (MARTELOTTA, 2011). Nesse caso, a mudança 

parece ser impulsionada pela ambiguidade em contextos morfossintáticos nos quais o verbo ir 

é seguido de uma oração final, como em “Ele vai falar com Paulo”. É possível tanto a 

compreensão de que o sujeito vai a algum lugar com o intuito de falar com Paulo, quanto a 

interpretação de que ele “falará com Paulo”. 

Outro conceito básico utilizado neste trabalho é o de gênero textual. Considerando 

que, nos textos orais e escritos, o emprego dos elementos linguísticos é influenciado pelas 

características composicionais dos textos em que ocorrem, esta investigação assume a 

concepção de gênero textual proposta por Marcuschi (2008). Segundo o autor, trata-se de 

textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sociocomunicativas definidas por conteúdo, estilo e composição característica, tais como 

sermão, notícia jornalística, piada, bula de remédio, receita culinária etc. Em particular, esta 

pesquisa lida com os gêneros carta do leitor, editorial, carta particular, narrativa recontada, 

narrativa pessoal, relato de opinião, descrição de local e relato de procedimento. 

 

2.1.2 Princípios de iconicidade e de marcação 

 

Para a investigação da construção temporal foco deste trabalho, utilizo, entre outros 

princípios e categorias da LFCU, a iconidade e a marcação. 

Segundo Givón (1984), o princípio da iconicidade prevê uma correlação motivada 

entre forma e função entre o código e o que ele designa. Slobin (1980) e Croft (1990) 

acrescentam que, como a linguagem é uma faculdade humana, a estrutura linguística revela 

propriedades da conceitualização do mundo. Nesse sentido, o princípio da iconicidade prevê 

que a estrutura da língua reflete a estrutura da experiência do falante, havendo uma estreita 

relação entre a codificação linguística e a função semântico-pragmática a que ela se presta na 

interação discursiva. 

Nota-se, no entanto, em algumas estruturas linguísticas, certo grau de opacidade na 

relação entre forma e função, como mostram Haiman (1980) e Givón (1984). É o caso de 
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marcadores conversacionais, a exemplo de aí, tá, bom etc., em que os planos da expressão e 

do conteúdo não apresentam uma relação nítida. 

Conforme Givón (1984), o princípio de iconicidade pode ser aferido com base em três 

subprincípios: quantidade, proximidade e ordenação linear. 

O subprincípio da quantidade estabelece que “quanto maior a quantidade de 

informação, maior a quantidade de forma para codificá-la” (GIVÓN, 1984). Furtado da Cunha 

(1995) mostra, por exemplo, que palavras derivadas, em geral, são estruturalmente maiores do 

que aquelas que as originam, de modo que a maior quantidade de material linguístico 

corresponde à maior quantidade de informação (ou seja, mais conteúdo). A palavra derivada 

matagal, por exemplo, se comparada à palavra mato, apresenta mais forma (há um morfema a 

mais), o que corresponde a mais informação no plano do conteúdo, no sentido de indicar a 

ideia de que o termo matagal consiste em uma formação vegetal composta de grande 

quantidade de mato. 

Esse mesmo subprincípio prevê que quanto mais imprevisível for a informação para o 

interlocutor, mais material será necessário para representá-la. Assim, a previsibilidade ou não 

de conteúdos a serem veiculados relaciona-se à quantidade de material linguístico para 

codificá-los. Givón (1984) menciona, a título de exemplo, a tendência universal de se 

codificarem semanticamente categorias específicas mais marcadas, – como o plural ou o 

pretérito perfeito – com a adição de um elemento morfológico. 

Já de acordo com o subprincípio da proximidade, significados mais próximos 

semanticamente apresentam formas mais integradas do ponto de vista estrutural. Assim, 

conteúdos mais integrados cognitivamente mantêm maior proximidade no nível 

morfossintático. Costa (2000) exemplifica uma aplicação do subprincípio de proximidade no 

estudo de orações em que sujeito e verbo estão estruturalmente distanciados, não havendo 

concordância verbal entre eles. Na amostra a seguir, dada pelo autor, a introdução de material 

linguístico entre o sujeito dois bárbaros assassinatos e o verbo ressuscitar enfraquece a 

integração entre sujeito e predicado no plano do conteúdo, resultando na falta de concordância 

verbal, na forma. 

(5) Há pouco tempo atrás, dois bárbaros assassinatos, o da atriz Daniela Perez e o da 

menina que foi queimada pelos seqüestradores ressuscitou a polêmica da Pena de 

Morte. (Corpus D&G, língua escrita)  

 

Por fim, o subprincípio da ordenação linear prevê que a ordem das orações no discurso 

segue a sequência temporal em que os eventos ocorreram ou foram percebidos. Assim, 
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estruturas linguísticas são ordenadas em correspondência ao modo como os fatos são 

experienciados, conceptualizados e comunicados. Um exemplo de ordenação linear é a 

conhecida citação “vim, vi e venci”, cuja sequência de palavras no texto corresponde à ordem 

cronológica das ações. 

É essencial a esta pesquisa o conceito de iconicidade tendo em vista poder dar conta 

das relações entre a estrutura linguística da construção em estudo e suas funções semântico-

pragmáticas, considerando-se seus contextos de uso. 

O conceito de marcação corresponde “a um refinamento da noção saussureana de 

valor linguístico nas distinções binárias entre um par contrastivo” (GIVÓN, 1990). 

Givón (1990) propõe três critérios para distinguir uma categoria marcada de uma não 

marcada: 

1. Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou maior) que a 

estrutura não marcada correspondente. 

2. Distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente e, portanto, 

cognitivamente mais saliente, do que a estrutura não marcada correspondente; 

3. Complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa – 

em termos de esforço mental, demanda de atenção ou tempo de processamento – do que a 

estrutura não marcada correspondente. 

Caracteriza bem esses critérios a oposição entre afirmação e negação, uma vez que a 

forma negativa é mais complexa estrutural e cognitivamente (tem um morfema a mais e 

pressupõe uma afirmativa correspondente), sendo, portanto, menos frequente (FURTADO 

DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013).  

Givón (1995) esclarece que uma mesma estrutura pode ser marcada em um contexto e 

não marcada em outro, dado que a marcação é, por excelência, um fenômeno dependente do 

contexto. Assim, os correlatos marcado e não marcado podem variar de acordo com fatores 

comunicativos, socioculturais, cognitivos e biológicos. 

O princípio de marcação é útil à minha investigação na medida em que pode servir de 

base para a comparação de padrões microconstrucionais distintos, em termos de frequência de 

uso e de complexidade estrutural e cognitiva. 

 

 

 

 



 28 
 

2.1.3 Chunking e neoanálise 

 

Também utilizo, para análise da construção temporal foco desta pesquisa, o conceito 

de chunking e o mecanismo de neoanálise. 

Chunking, de acordo com Bybee (2010), é um processo cognitivo que ocorre quando 

duas ou mais palavras são usadas juntas com frequência, desenvolvendo uma relação 

sequencial. Newel (1990 apud BYBEE, 2010, p. 34) acrescenta: 

Um chunk é uma unidade de memória organizacional, formada pela junção de um 

grupo de chunks já formados, ligados para formar uma unidade maior. Chunking 

implica a habilidade de construir estruturas como essa recursivamente, o que leva a 

uma hierarquia organizacional da memória. O chunking parece ser um aspecto 

ubíquo da memória humana.  

 

A repetição exerce papel fundamental para o estabelecimento dos chunks na memória. 

Bybee (2010) elucida que a força das relações sequenciais é determinada pela frequência com 

a qual dois elementos coocorrem. Desse modo, quanto mais uma estrutura é acessada ou 

produzida, mais facilmente ocorrerá sua execução e compreensão. É possível que a produção 

e a percepção de chunks relacionem-se, nesse sentido, ao desempenho e à fluência em uma 

língua, uma vez que indica a cristalização ou não de estruturas sequenciais. 

Além disso, chunking é o processo por trás da formação e do uso de sequências de 

expressões formulaicas ou pré-fabricados, tais como bom senso, bancar o malandro, tirar 

xérox, em briga de marido e mulher não se mete a colher, tirar uma soneca, fazer a boia, e o 

mecanismo primário responsável pela formação de construções e da sua estrutura constituinte 

(BYBEE, 2010). As expressões formulaicas constituintes de uma língua se consolidam na 

memória como blocos cognitivos não composicionais por intermédio da repetição, sendo mais 

facilmente produzidas e apreendidas em comparação a padrões construcionais com múltiplas 

possibilidades de instanciação. Comparem-se, por exemplo, as expressões “efeito colateral” e 

“efeito possível”. No primeiro caso, a expressão exibe maior grau de integração entre seus 

constituintes, de modo que são vistos como um todo sintático-semântico. Já no segundo, por 

outro lado, delimitam-se claramente seus elementos componentes, identificando a relação 

substantivo-adjetivo. 

Esse conceito será útil à análise da construção temporal de que me ocupo neste 

trabalho, no sentido de explicar fatores envolvidos na presença ou ausência da preposição em, 

como se dá em expressões como na hora (em) que, toda vez (em) que, no dia (em) que, 

seguidas de uma oração. A ausência da preposição pode ser estar relacionada à repetição e ao 

desgaste desse tipo de estrutura sequencial. 
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A neoanálise, por sua vez, representa um dos mecanismos que possibilitam o 

surgimento de novas estruturas gramaticais. Alguns autores, no entanto, utilizam o termo 

reanálise para se referir a esse mecanismo de mudança (LANGACKER, 1977; HOPPER e 

TRAUGOTT, 2003; HASPELMATH, 1998). Para Langacker (1977), a reanálise caracteriza-

se como “mudança na forma de uma expressão ou em um grupo de expressões que não 

envolve nenhuma modificação imediata ou intrínseca de sua estrutura superficial”. Infere-se, 

daí, que a reanálise não pode ser diretamente observável.  

Hopper e Traugott (2003), explicam que a reanálise envolve reorganização 

sintagmática e forte dependência do contexto, o qual é um dos motivadores para o processo de 

mudança. Haspelmath (1998) observa que a reanálise é um processo abrupto, não gradual, 

bidirecional, que requer ambiguidade na estrutura resultante, e, sobretudo, que não envolve 

perda da autonomia/substância. Todavia, ele mesmo elucida que a reanálise não precisaria ser 

considerada um processo abrupto se as categorias gramaticais fossem vistas como fluidas, 

gradientes e variáveis. Para Bybee (2010), qualquer mudança gramatical acontece 

gradualmente. 

Traugott e Trousdale (2013) optam por utilizar o termo neoanálise, acompanhando 

Andersen (2001), entre outras razões, pelo fato de entenderem que um ouvinte não pode 

reanalisar uma estrutura que ainda não foi internalizada. Segundo esses autores, então, o que 

pode ocorrer é uma “análise diferente”. A neoanálise é entendida por Traugott e Trousdale 

(2013) como um micropasso na mudança construcional, envolvendo, portanto, gradualidade. 

Para esta dissertação, também utilizo o termo neoanálise para investigação da construção sob 

estudo. 

Neste trabalho, considero o conceito de mudança com base em Croft (2000) e Bybee 

(2006), agregando também contribuições de Traugott e Trousdale (2013). Ou seja, entendo a 

mudança das estruturas linguísticas como processo gradual, relacionado a padrões de uso que 

modelam a representação gramatical. Nessa direção, o conceito de neoanálise mostra-se útil 

nesta investigação tendo em vista a necessidade de observar a possível mudança estrutural nas 

instanciações da construção [XTEMP + (EM) + QUE + O] ao longo dos períodos históricos 

considerados. 
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2.2 Gramática de construções 

 

A Gramática de Construções (GC), proposta inicialmente por Fillmore no final da 

década de 70, contesta o modelo abstrato gerativista baseado em frases inventadas, postulando 

que uma teoria da língua deve se sustentar em produções reais dos falantes. Em 1995, 

Goldberg, propôs que as construções são as unidades básicas da gramática, sendo definidas 

como pareamentos de forma e significado nas quais alguns aspectos da forma, ou alguns 

aspectos do significado não são deriváveis da combinação de suas partes componentes, ou de 

outras construções pré-existentes. Mais recentemente, a autora expandiu o conceito de 

construção para envolver encadeamentos composicionais que são “armazenados como 

construções, mesmo que sejam completamente previsíveis, desde que ocorram como 

frequência significativa de uso” (GOLDBERG, 2006). 

Ainda que a Gramática de construções abrigue diferentes modelos com pressupostos 

comuns, para este trabalho, utilizo, principalmente, o modelo da Gramática de Construções 

desenvolvido por Goldberg (1995, 2006) e por Croft (2001), e as contribuições de Traugott e 

Trousdale (2013). 

Goldberg (1995) sustenta que as construções são as unidades básicas da gramática, 

sendo definidas como pareamentos de forma e significado nos quais alguns aspectos da 

forma, ou alguns aspectos do significado não são deriváveis da combinação de suas partes 

componentes, ou de outras construções pré-existentes. Mais recentemente, a autora expandiu 

o conceito de construção para envolver encadeamentos composicionais que são “armazenados 

como construções, mesmo que sejam completamente previsíveis, desde que ocorram com 

frequência significativa de uso” (GOLDBERG, 2006, p. 5). 

Segundo a autora, as construções, em termos de sentido, codificam cenas básicas da 

experiência humana, como alguém transferindo algo a alguém, alguém fazendo algo mover-

se, alguém modificando o estado de algo, algo se movendo, alguém experienciando algo etc. 

Em termos formais, uma construção pode ter qualquer tamanho, indo desde sentenças 

complexas, como o provérbio água mole em pedra dura tanto bate até que fura, até afixos 

flexionais, como a marcação de afixo re como um prefixo no verbo “ressurgir”, de acordo 

com Goldberg (2003). Quanto à forma, uma construção pode ser: a) inteiramente inovadora, 

ou não especificada, dando origem a construções abertas, como as formadas por sujeito e 

predicado; b) lexicalizada em alguma medida, ou seja, parcialmente especificadas, do tipo na 

medida em que X,quanto mais X, mais Y; e c) totalmente idiomática, gerando construções 
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inteiramente especificadas, como ave Maria! e vai com Deus! (FILLMORE, 1985; 

GOLDBERG, 1995; KAY; FILLMORE, 1999). Dessa maneira, as construções variam em 

relação ao tamanho, à forma e à complexidade. 

Croft (2001) propõe uma arquitetura geral para a construção como unidade simbólica a 

partir do pareamento forma-função (figura 1): a forma - associada a propriedades fonológicas, 

morfológicas e sintáticas - estaria relacionada ao significado por meio de um link de 

correspondência. O significado, por sua vez, se associaria a aspectos semânticos, pragmáticos 

e discursivos funcionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Modelo construcional de Croft (2001) 

 

Para a GC, as construções estão organizadas em rede de nós, os quais se relacionam 

entre si hierarquicamente. As associações entre alguns desses nódulos se dão por elos de 

herança. Em outras palavras, as construções estão organizadas em redes de padrões 

sobrepostos ligados por meio de propriedades compartilhadas (FRIED; ÖSTMAN, 2004). 

Goldberg (1995) propõe a divisão dessas redes segundo dois princípios psicológicos: (i) 

Princípio da Motivação Maximizada – “Se duas construções são sintaticamente relacionadas, 

tais construções podem ser motivadas semântica ou pragmaticamente.” (ii) Princípio da Não 

Sinonímia – “Se duas construções são sintaticamente distintas, tais construções devem ser 

também distintas semântica ou pragmaticamente.” A partir desses princípios, é possível 

investigar as construções sob uma ótica particularmente favorecedora; utilizando-se o 

Princípio da Motivação Maximizada, por exemplo, pode-se eleger um padrão construcional 

prototípico, como [SUJ + V + OD] e analisar as relações de herança estabelecidas com 

construções como [SUJ +V+ OD + ADJ. ADV.], como mostram, respectivamente, “João 

comeu bolo” e “Maria viu o pôr do sol na praia”. 

Dos processos linguísticos relacionados à GC, são úteis a este estudo a mudança 

construcional, a construcionalização e as propriedades construcionais de esquematicidade, de 

produtividade e de composicionalidade. 
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2.2.1 Mudança construcional e construcionalização 

 

A Gramática de Construções entende que a mudança linguística acontece nas situações 

reais de uso da língua, sendo negociada na interação. Para explicar a mudança, é preciso 

explicar primeiro as inovações que se aplicam a dimensões internas particulares de uma 

construção, e então a convencionalização dessas inovações em um grupo de falantes 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 

Na visão da GC, a mudança começa com o surgimento de uma nova representação na 

mente do usuário da língua. Essa representação decorre da modificação de um elemento 

pertencente a uma construção pré-existente. Traugott e Trousdale (2013) distinguem dois 

tipos de mudança: a mudança construcional e a construcionalização. 

O processo de mudança construcional remete, de acordo com Traugott e Trousdale 

(2013), a uma mudança que afeta uma dimensão interna de uma construção, não envolvendo a 

criação de um novo nó na rede construcional. Isso quer dizer que esse tipo de transformação 

afeta os constituintes de uma construção já existente, tais como aspectos morfológicos, 

sintáticos ou semânticos, pragmáticos. 

Podemos observar mudança construcional em cair a ficha. Inicialmente, essa 

construção fazia referência às pequenas fichas metálicas utilizadas em telefones públicos para 

realizar ligações. Quando estas eram completadas, a ficha caía no compartimento interno do 

orelhão. Possivelmente, um grupo de falantes, fazendo inferências entre o sentido original da 

expressão e um mais abstrato, começou a utilizá-la em situações em que uma ideia antes 

confusa/pouco compreensível torna-se mais clara, em que algum processo de compreensão se 

completa. Cair a ficha, dessa maneira, passa por uma mudança que afeta apenas uma 

dimensão interna (no caso, sua semântica): a forma se mantém, mas o sentido original é 

substituído por um menos literal (mais metafórico). 

Já o processo de construcionalização diz respeito à emergência de um novo padrão 

gramatical. Traugott e Trousdale (2013, p. 22) assim o definem:  

 

Construcionalização é a criação de (combinações de) pareamentos 

formanova-significadonovo. Ela forma novos nódulos linguísticos, que têm 

sintaxe e morfologia novas, bem como um novo sentido codificado, na rede 

linguística de uma população de falantes. Ela é acompanhada por mudanças 

no grau de esquematicidade, de produtividade e de composicionalidade. A 

construcionalização de esquemas sempre resulta de uma sucessão de micro-

passos, sendo, portanto, gradual. 
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Um exemplo de construcionalização no português brasileiro pode ser visto na formação 

do conector “daí que”, como constata Arena (2014). Conforme a autora, em estágios mais 

preliminares de uso, os constituintes “de”, “aí” e “que” tendiam a manter suas propriedades 

gramaticais particulares, havendo fronteiras semântico-sintáticas bem delimitadas entre eles. 

Arena mostra que, nas últimas décadas, a forma “daí que” vem se firmando no português 

escrito como conector lógico-argumentativo, alinhando-se ao paradigma de locuções 

conjuntivas como “de modo que”, “de maneira que”. A emergência da construção “daí que”, 

portanto, resulta de mudanças tanto na forma das estruturas iniciais (elemento anafórico + 

conjunção integrante > conector lógico-argumentativo), quanto no significado (elas deixam de 

fazer referência a sentidos mais concretos e acessíveis à experiência humana, passando a 

remeter a sentidos mais abstratos, como conclusão e inferência).  

 

2.2.2. Esquematicidade, produtividade e composicionalidade 

 

Para a análise dos dados desta pesquisa, também recorri às propriedades da 

construção, a saber, esquematicidade, produtividade e composicionalidade, conforme o 

modelo da Gramática de Construções. 

Trato, em primeiro lugar, da esquematicidade. É uma propriedade de categorização 

que envolve abstração: esquemas linguísticos são grupos abstratos, semanticamente gerais, de 

construções, quer procedurais, quer de conteúdo. São abstrações que perpassam conjuntos de 

construções que são (inconscientemente) percebidas pelos usuários da língua como sendo 

estreitamente relacionadas na rede construcional (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).  

Para Langacker (2009), os graus de esquematicidade pertencem a níveis de 

generalidade ou de especificidade. A esquematicidade de uma construção está relacionada ao 

grau em que ela captura padrões mais gerais em uma série de construções mais específicas 

(BYBEE, 2010). Assim, por exemplo, a construção [SUJEITO + PREDICADO] representa 

um esquema mais geral, que captura padrões mais específicos, como é o caso de [SUJ + V], 

[SUJ + V + OD], [SUJ + V + OI]. 

 De acordo com Traugoutt e Trousdale (2013), esquemas linguísticos são instanciados 

por subesquemas e, nos níveis mais baixos, por microconstruções, que são membros-tipos 

específicos de esquemas mais abstratos. O esquema mais geral e abstrato [SUJEITO + 

PREDICADO], por exemplo, é instanciado pelos subesquemas [SUJ + V + OD], [SUJ + V + 
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OI], [SUJ + V + OD + OI], entre outros. Segundo os autores, subesquemas como esses podem 

desenvolver-se ao longo do tempo ou se perder. 

A propriedade de esquematicidade é útil a minha investigação na medida em que 

permite a análise das ocorrências da construção em estudo e a sua relação com um esquema 

mais abstrato, provisoriamente formalizado como [XTEMP + (EM) + QUE + O], que captura o 

padrão mais geral desses membros-tipos específicos. Trata-se, portanto, de uma investigação 

de caráter bottom-up, o que significa dizer que parto de instanciações particulares da língua 

envolvendo a construção temporal para, depois, chegar à análise do esquema mais geral que 

as representa.  

Já a produtividade de uma construção, conforme Traugott e Trousdale (2013), é 

gradiente, pertence a esquemas e diz respeito ao grau em que esses esquemas sancionam 

outras construções menos esquemáticas ou ao grau em que eles são restringidos. 

A produtividade se relaciona, segundo os autores, à frequência de construção-tipo 

(type) e à frequência de construto (token). A primeira corresponde à frequência de tipo e se 

refere ao número de diferentes expressões que um padrão particular tem (BYBEE, 2010); a 

frequência de construto se equaciona à frequência de ocorrência – quer dizer, o número de 

vezes em que a realização linguística ocorre no texto. O artigo definido o ilustra bem tal 

relação, já que possui frequência de tipo/construção um, porém frequência de 

construto/ocorrência bastante superior.  

É interessante que o aumento na frequência de construção corresponde ao aumento na 

frequência de construto. Assim, quanto maior o número de possibilidades para uma 

construção, maior o número de vezes que ela tende a ocorrer em dado contexto. 

São relevantes para este trabalho, tanto a investigação da frequência de tipo, no 

sentido de identificar os padrões licenciados pelo esquema geral, quanto a frequência de 

ocorrência, como forma de aferir as diversas instanciações dessa construção-tipo. Nessa 

direção, a observação da frequência de tipo permitirá identificar e descrever diferentes formas 

de realização da construção em estudo. 

Por sua vez, a composicionalidade é compreendida, de acordo com Traugoutt e 

Trousdale (2013), como a convergência ou não entre aspectos da forma e aspectos do 

significado. A relação entre forma e significado pode ser mais ou menos transparente, 

dependendo do grau em que o significado das partes reflete o significado da construção 

inteira. 



 35 
 

Em relação a esse aspecto, Arbib (2012) acrescenta que o significado não é 

inteiramente composicional, mas a língua tem composicionalidade no sentido de que a 

estrutura composicional de uma sentença frequentemente fornece pistas para o significado do 

todo. Tem-se uma expressão não composicional, por exemplo, em chutar o balde, uma vez 

que o seu significado não se depreende a partir da soma das unidades menores que a 

constituem (chutar + balde), mas, em vez disso, é construído a partir de pistas que essas 

unidades fornecem (o ato literal de chutar o balde pode se relacionar a desistir de uma 

situação complicada). 

Para esta pesquisa, o conceito de composicionalidade será útil tendo em vista a 

possibilidade de que haja perda de aspectos composicionais no padrão sem a preposição em 

antes do que, o qual se constitui umas das possibilidades de realização da construção temporal 

em estudo. 

 

2.3 Aspectos metodológicos 

 

Nesta seção, explico a metodologia utilizada para alcançar os objetivos deste trabalho. 

Para isso, apresento o tipo de pesquisa empreendido para o estudo da construção temporal, 

descrevo o método utilizado, caracterizo o corpus com que vou trabalhar, bem como explicito 

os procedimentos metodológicos adotados. 

 

2.3.1 Classificação da pesquisa 

 

Em relação à natureza, esta é uma pesquisa básica, uma vez que se dispõe a gerar 

conhecimentos novos e úteis que contribuam para os estudos linguísticos sem a preocupação 

com a aplicação imediata desses conhecimentos à realidade. O objeto de estudo é analisado, 

neste trabalho, sob uma perspectiva bastante recente – a construcional, que possibilita 

informações novas sobre a construção temporal: a possível mudança pela qual passa essa 

construção, o tipo dessa mudança, os processos cognitivos envolvidos, motivações de ordem 

interacional, entre outros. Esta pesquisa gera, assim, conhecimentos novos sobre a construção 

temporal, que talvez possam valer para outros tipos de construções. 

Quanto à forma de abordagem do problema, realizo uma pesquisa quali-quantitativa: 

qualitativa na medida em que analiso e interpreto esses dados à luz de princípios e categorias 

analíticas de uma dada teoria, e quantitativa, porque mensuro em números os resultados do 
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levantamento de dados no corpus. Examino, mais particularmente, a frequência de uso das 

instanciações da construção temporal a partir de um levantamento de dados relativos aos 

séculos XIX e XX. Posteriormente, esses dados são descritos e interpretados de maneira 

indutiva, de modo que seja possível associá-los à caracterização da construção temporal em 

foco e suas implicações de uso. 

No que diz respeito aos objetivos, minha pesquisa é de natureza descritivo-explicativa, 

isto é, descreve as características do fenômeno por meio de uma técnica padronizada de coleta 

de dados ao mesmo tempo em que pretende identificar fatores que contribuem para a 

ocorrência do fenômeno, aprofundando-se em sua explicação. A investigação da construção 

temporal visa a estabelecer seus aspectos caracterizadores além de motivações semânticas, 

cognitivas, discursivas e/ou pragmáticas implicadas em seu uso. 

 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta é uma pesquisa bibliográfica, uma 

vez que foi desenvolvida com base em materiais já publicados sobre o objeto de estudo e 

sobre a perspectiva teórica que fundamenta este trabalho. 

 Por fim, o raciocínio que norteia a análise é eminentemente indutivo. Em outras 

palavras, a partir da observação de ocorrências particulares da construção, estabeleço um 

esquema geral da construção temporal que capte suas generalizações. Tal raciocínio implica, 

nesse sentido, a generalização de um esquema com base na constatação de ocorrências 

específicas de uma dada estrutura. 

 

2.3.2 Corpus 

  

Quanto ao banco de dados considerado para a investigação, utilizei, inicialmente, 

exemplares do corpus mínimo do projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), que 

consiste de documentos escritos nos séculos XIX e XX, mais especificamente, cartas do 

leitor, editoriais e cartas particulares escritas nos estados brasileiros do Rio de Janeiro, de 

Pernambuco, da Bahia, do Ceará, de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. No entanto, os 

dados obtidos nesses documentos se mostraram restritos em termos quantitativos, além de 

limitarem a modalidade de produção a textos de língua escrita, situação que envolve um uso 

mais monitorado da língua. Em razão disso, incluí, na análise, textos do corpus D&G, seção 

Natal e Rio de Janeiro, os quais contemplam textos das modalidades falada e escrita da língua 

produzidos no final do século XX.  
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Em relação aos dados do PHPB, a consideração do material de tantos estados 

diferentes se deu em função da necessidade de equacionar o volume textual da amostra, o que 

permitiu fazer a devida comparação da frequência de uso em cada sincronia. Além disso, a 

limitação de material disponível no site do PHPB condicionou a opção por esses estados. 

 Para equacionar o volume de dados, levei em conta, para as cartas do leitor, um total 

de 410 páginas, 99 (24,14%) das quais pertenciam ao período de 1801 a 1850, 109 (26,58%) 

ao período de 1851 a 1900, 105 (25,6%) ao período de 1901-1950 e 97 (22,68%) ao período 

de 1951-2000. Já nas cartas do editor, houve um total de 404 páginas: 103 páginas (25,49%) 

na primeira metade do século XIX, 104 páginas (25,75%) na segunda metade, 93 (23,01%) na 

primeira metade do século XX e 104 (25,75%) na segunda metade. Nas cartas particulares, 

totalizaram 278 páginas, das quais 70 (25,18%) são de documentos da primeira metade do 

século XIX, 65 (23,39%) da segunda metade, 71 (25,53%) da primeira metade do século XX 

e 72 (25,9%) da segunda metade. É o que mostra a tabela 1, a seguir. 

Sincronia 

Gênero textual 

1801-1850 1851- 1900 

 

1901- 1950 1951-2000 Totais 

Cartas do leitor 

 

99 (24,14%) 109 (26,58%) 105 (25,6%) 97 (22,68%)  410 (100%) 

Cartas do editor 

 

103 (25,5%) 104 (25,75%) 93 (23,01%)  104 (25,75%) 404 (100%) 

Cartas particulares 

 

70 (25,18%) 65 (23,39%) 70 (25,53%)        72 (25,9%) 277 (100%) 

Totais 272 278 268 273  

Tabela 1: Quantitativo de páginas corpus PHPB 

 

Quanto à escolha dos gêneros textuais no corpus do PHPB (cartas do leitor, do editor e 

particulares), justifico-a com base na necessidade de investigar o objeto de estudo tanto em 

situações mais formais de produção e recepção de textos – cartas do leitor e editoriais –, como 

em condições informais de interlocução – as cartas particulares. Desse modo, foi possível a 

observação de fatores específicos a uma ou a outra situação que podem ter favorecido a 

ocorrência de determinadas estruturas em vez de outras. 

O corpus D&G, por sua vez, é composto de textos orais e escritos, produzidos no ano 

de 1993, por 113 informantes das cidades de Natal e Rio de Janeiro, de diferentes idades e 

níveis de escolaridade, a saber: alfabetização; 4ª série (atual 5º ano) e 8ª série (atual 9º ano) do 

primeiro grau (Ensino Fundamental), 3ª série do segundo grau (Ensino Médio) e último ano 

do Ensino Superior. Para esta pesquisa, no entanto, foram considerados dados de informantes 

que cursavam 8ª série do Ensino Fundamental, 3ª série do Ensino Médio e o último ano do 
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Ensino Superior. Quanto à natureza dos textos produzidos, eles se configuram nos seguintes 

gêneros: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de 

procedimento e relato de opinião. 

Por ser constituído de um banco de dados com correspondência de conteúdo entre fala 

e escrita, o Corpus D&G amplia o viés de análise deste trabalho, uma vez que viabiliza a 

comparação entre esses canais de produção linguística. Além disso, a diversidade de 

configurações textuais do corpus permite verificar o emprego da construção temporal em foco 

em outras manifestações de uso da língua, além dos documentos históricos do PHPB. 

 

2.3.3 Tratamento dos dados 

 

Com relação ao tratamento de dados nesta pesquisa, procedo, primeiro, ao 

levantamento de amostras da construção temporal nos corpora selecionados. Organizo as 

ocorrências de acordo com o gênero textual e período histórico em que foram encontradas, no 

caso dos dados do PHPB; e de acordo com gênero textual e modalidade de língua, no caso dos 

dados do Corpus D&G. Em seguida, separo as amostras levando em conta a presença ou não 

de preposição em antes do que, construindo tabelas distintas para cada um dos corpora. 

Depois, tabulo as ocorrências tendo em vista quais elementos preenchem a expressão 

temporal XTEMP, observando, em particular, se eles constituem sintagma preposicional ou não. 

Ademais, verifico quais núcleos nominais preenchem o XTEMP. 

Discuto os dados à luz da abordagem da Linguística Funcional Centrada no Uso e do 

modelo da Gramática de Construções. Nessa perspectiva, explicito as formas de codificação 

da construção em estudo, comento aspectos cognitivos e discursivo-interacionais implicados 

em seu uso, analiso a relação forma-função existente nessas estruturas, identifico e caracterizo 

as propriedades construcionais de esquematicidade, produtividade e composicionalidade que a 

construção apresenta e, por fim, discuto se está envolvido, no uso das estruturas com e sem 

preposição em antes do que, processo de mudança construcional ou de construcionalização. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo, apresento a abordagem dispensada pelas gramáticas tradicionais, pelas 

gramáticas descritivas e pelas pesquisas linguísticas à construção temporal em foco neste 

trabalho. 

Os manuais de gramática mais conservadores, em geral, não abordam essas estruturas 

de forma particular. Elas aparecem, de modo indireto, no espaço dedicado às orações 

subordinadas, classificando-se o elemento que como pronome relativo ou como conjunção 

integrante. Já nas gramáticas descritivas, além de investigadas as propriedades sintáticas do 

que, estudam-se ambas as possibilidades de uso dos padrões estruturais nos quais ele figura– 

tanto as estruturas nas quais o que é precedido de preposição quantos aquelas em que ele não 

o é. As pesquisas linguísticas modernas, assim como os gramáticos descritivos, também 

investigam as duas variantes da construção temporal em foco, concordando, algumas delas, 

quanto à tendência de mudança desses padrões em direção a uma condição mais gramatical, 

mais integrada do ponto de vista estrutural. 

 

3.1 Abordagem da gramática tradicional 

 

Apresento, a seguir, o tratamento dado às expressões temporais do tipo na hora em 

que, no dia em que, toda vez em que por Rocha Lima (2013[1972]), Cunha e Cintra (2008 

[1985]) e Bechara (2009). Os autores abordam esse assunto, conforme já foi apontado, de 

maneira indireta, a partir da explicação das orações subordinadas e da classificação sintática 

do que. 

Rocha Lima (2013[1972]) apresenta apenas um exemplo envolvendo as estruturas 

foco deste trabalho, no momento em que conceitua orações adjetivas desenvolvidas. Ele 

explica que esse tipo de oração é introduzido por pronomes relativos como que, o qual, quem 

etc., os quais, além de servirem como ligação entre a expressão temporal e a oração, fazem 

referência a um antecedente. Ademais, os pronomes exercem determinada função sintática 

nesses contextos (de sujeito, objeto direto, adjunto adverbial etc.). 

Na citação de Clarice Lispector em (6), exemplo dado pelo autor, o relativo retoma o 

SN momentos e funciona como adjunto adverbial de sofria. 

(6) Esses eram momentos em que ela sofria mas amava seu sofrimento” (ROCHA 

LIMA, 2013 [1972], p. 335). 
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Cunha e Cintra (2008 [1985]) analisam que as expressões temporais em estudo 

compõem orações adjetivas, fazendo as mesmas considerações que Rocha Lima 

(20013[1972]) sobre os papéis do pronome relativo. Eles acrescentam que o pronome que, 

com antecedente substantivo, pode ser substituído por o qual em função de um recurso 

estilístico, e precisam “que o relativo é empregado preferentemente depois das preposições 

monossilábicas a, com, de, em e por” (CUNHA; CINTRA, 2008 [1985], p. 361). Isso pode 

ser verificado no exemplo (7), no qual a preposição em é empregada após o relativo que, cujo 

antecedente é ocasiões. 

(7) Havia ocasiões em que me revoltava. (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 362) 

Já Bechara (2009) classifica as estruturas temporais de acordo com o tipo de noção de 

tempo que elas expressam. Quando elas denotam tempo frequentativo, fazem parte de orações 

subordinadas adverbiais temporais. Nessa perspectiva, seriam locuções conjuntivas todas as 

vezes que, cada vez que, sempre que.  No exemplo (8), dada pelo autor, a expressão todas as 

vezes que denota a regularidade com que se encontra o rapaz na esquina. 

(8) Todas as vezes que saio de casa, encontro-o na esquina. (BECHARA, 2009, p. 

502). 

Por outro lado, expressões que designam “desde que época um fato acontece” 

introduzem orações subordinadas adjetivas, sendo o que pronome relativo com valor 

temporal. Seria o caso de estruturas como a última vez que, cada vez que, a primeira vez que, 

entre outras. Em (9), a última vez denota percurso de tempo, e o que repete essa noção 

semântica na oração seguinte. 

(9) Essa foi a última vez que o vi. (BECHARA, 2009, p. 503) 

 Quanto à colocação da preposição em antes do que, Bechara (2009) observa que esse 

uso deve ser evitado. Ele aponta a tendência de se confundir que conjunção com que pronome 

relativo, sendo o uso de em que uma forma de afirmar esse caráter prononimal do que. 

Todavia, o autor mostra que a alternância de que para em que ocorre frequentemente quando o 

substantivo que antecede o que vem precedido da preposição em, como acontece no caso de 

em toda vez em que. Nessa situação, segundo ele, “prefira-se todas as vezes que ou em todas 

as vezes em que (ou simplesmente que)” (BECHARA, 2009, p. 505). 
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3.3 Abordagem de gramáticas descritivas 

 

 Contemplo nesta subseção a abordagem às estruturas temporais objeto desta pesquisa 

feita por linguistas autores de gramáticas descritivas, a exemplo de Neves (2000) Mira Mateus 

et al. (2003 [1983]), Castilho (2010). Ao contrário das abordagens tradicionais, os autores 

admitem a possibilidade de aparecimento, na língua, de estruturas sem a presença de em antes 

de que, como toda vez que, no momento que. Além disso, à exceção de Mira Mateus et al. 

(2003[1983]), eles levam em conta, na análise, todo o conjunto da expressão - composto por 

pelo antecedente de valor temporal e o que, precedido ou não de preposição em – não se 

limitando a focalizar as funções sintáticas dos seus componentes isolados. 

Mira Mateus et al. (2003 [1983]) comentam casos envolvendo as expressões temporais 

ao apresentarem pronomes relativos. Elas explicam que o relativo que surge frequentemente 

precedido por preposição, como no exemplo (10). Nesse caso, o relativo que teria valor 

semântico temporal ao retomar dias. 

(10) Passo assim os dias em que estou em casa. (MIRA MATEUS et al., 2003[1983], 

p. 66) 

Dessa forma, no que se refere ao objeto de estudo deste trabalho, as autoras entendem 

que o que em na hora em que, no dia em que etc., atua como pronome relativo. Já os casos 

nos quais o relativo não é antecedido de preposição em (no dia que, toda vez que) são 

mencionados pelas autoras quando elas falam de estratégias de relativização em contextos de 

fala espontânea. Elas consideram a possibilidade de produção da oração cortadora, estratégia 

que implica a supressão da preposição que precederia o que. Na ocorrência (11), ocorre corte 

da preposição em: 

(11) Passo assim os dias que estou em casa. (MIRA MATEUS et al., 2003 [1983], p. 

669) 

A relativa cortadora, para Mira Mateus et al. (2003), embora seja considerada 

“marginal” – tendo em vista uma perspectiva mais conservadora quanto às orientações das 

gramáticas normativas, compõe o registro oral de falantes altamente escolarizados, o que 

permite supor uma tendência de mudança no português europeu quanto às estratégias de 

relativização. 

Neves (2000) menciona algumas expressões de que me ocupo neste trabalho ao falar 

de locuções temporais, as quais define como conjunções locutivas compostas. As locuções 
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são formadas pelo elemento que e, no caso das estruturas temporais aqui investigadas, por um 

sintagma nominal de tipo frequentativo, como todas as vezes e cada vez. A autora apresenta, 

nessa direção, os exemplos (12) e (13), nos quais as locuções temporais são formadas pelos 

sintagmas frequentativos todas as vezes e cada vez e pelo elemento que. 

(12) Todas as vezes que aparecia em nossa casa, atrasava o jantar. (NEVES, 2000, p. 

790) 

(13) Cada vez que a Lua completa uma volta no céu, o Sol muda de signo. (NEVES, 

2000, p. 790) 

Para a autora, constitui construção temporal5 o conjunto formado pela oração principal 

e a temporal, na qual há presença de uma locução conjuntiva. Dessa maneira, exemplos como 

(13) são considerados construções temporais, dada a relação de temporalidade entre a oração 

principal o Sol muda de signo e a oração temporal cada vez que a lua completa uma volta no 

céu, em que cada vez que exerce função de locução conjuntiva temporal. Destaco que a autora 

não trabalha com exemplos de sintagmas preposicionados frequentativos, como a cada vez 

que. Esse tipo de estrutura temporal figura no exemplo criado em (14), caso em que o 

sintagma cada vez é precedido da preposição a. 

(14) A cada vez que a Lua completa uma volta no céu, o Sol muda de signo.  

Por outro lado, Neves (2000) explica que quando o que vem precedido de preposição 

em, ele exerce função de pronome relativo, constituindo uma oração adjetiva. A autora 

compreende que as expressões temporais que introduzem a oração relativa são estruturas 

adverbiais locativas temporais acompanhadas de um pronome relativo que. Assim, em (15), 

num momento pode ser visto como estrutura adverbial locativa retomada pelo relativo que. 

(15) Procurou-me num momento em que estava só. (NEVES, 2000, p. 382) 

A autora compreende que as expressões temporais que introduzem a oração relativa 

são estruturas adverbiais locativas temporais acompanhadas de um pronome relativo que. De 

acordo com Neves (2000), nessas estruturas locativas, é comum o aparecimento de duas 

preposições, como ocorre em (16). É possível observar que dia é antecedido e sucedido pela 

preposição em. 

(16) Ficou popular no dia em que trocou socos com o professor mais odiado da 

politécnica. (NEVES, 2000, p. 383) 

                                                           
5 Uso ateórico do termo construção, à semelhança do que se dá em Pereira e Paiva (2008) e Loghin-Tomazi 

(2011). 
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A autora acrescenta que, nos casos em que o relativo é antecedido por um Sintagma 

Preposicionado, é frequente a omissão da preposição antes desse pronome, como ocorre em 

(17). Além disso, ela explica que essa omissão pode ocorrer também em casos nos quais o 

relativo é antecedido de um SN, como se observa em (18). Nesse exemplo, não ocorre 

preposição nem antes nem depois de época. 

(17) Mais ou menos na época que cheguei de Minas (NEVES, 2000, p.383) 

 

(18) Mas a época que fomos para a Rua Caraca todo o terreno encheu-se de festa [...]. 

(NEVES, 2000, p. 383) 

 

Castilho (2010), por sua vez, adota o posicionamento de que enunciados formados 

com expressões na hora (em) que, no dia (em) que etc. podem ser descritos como orações 

adverbiais temporais ou como adjetivas. O autor assume que essas estruturas apresentam um 

comportamento majoritariamente temporal, e acrescenta que elas denotam noção de tempo 

progressivo. Ele observa também que esse tipo de construção temporal pode ser substituído 

pela palavra quando, o que reforça o estatuto temporal da construção. É o que evidenciam as 

ocorrências que seguem. 

(19) Na época em que eu dançava eu saía. (CASTILHO, 2010, p. 380) 

(20) Quando eu dançava, saía. (CASTILHO, 2010, p. 380) 

A expressão em (19) na época que, a qual integra uma oração adverbial, pode ser 

substituída por quando, como mostra (20), e indica o período de tempo não pontual em que se 

dançava. 

3.4 Abordagem de pesquisas linguísticas 

 

Apresento, a seguir, o tratamento dado às estruturas temporais em estudo de acordo 

com as pesquisas linguísticas de Pereira e Paiva (2008) e Longhin-Thomazi (2011). As 

autoras compreendem as expressões temporais a partir de uma perspectiva mais ampla em 

comparação às abordagens anteriores, assumindo, ateoricamente, que elas constituem 

construções linguísticas e abordando processos de mudança envolvidos em seu uso. 

Pereira e Paiva (2008) focalizam, em seu trabalho, o estatuto sintático das orações 

introduzidas pelas construções (prep) + det + N temporal + (prep) + que, tais como (n)a hora 
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(em) que, (n)o dia em que. Elas analisam o processo de gramaticalização6 ainda incipiente 

dessas construções no português do Brasil, particularmente em construções com os núcleos 

temporais tempo, dia, hora e época. As autoras admitem que o estatuto gramatical dessa 

construção é ambíguo, podendo ela ser interpretada como 

 

um nome com o traço [+ tempo], modificado por uma oração adjetiva 

introduzida pelo pronome relativo que, ou como uma construção não 

segmentável, uma locução conjuntiva introdutora de uma oração 

satéliteassociada temporalmente à oração núcleo com que se relaciona 

(PEREIRA; PAIVA, 2008, p. 2) 

 

 

Sua hipótese central é de que a construção passa por um processo de gramaticalização, 

através do qual assume, progressivamente, características de locução conjuntiva. Essa 

mudança seria motivada, dentre outros fatores, pela variabilidade no uso da preposição antes 

do pronome relativo. As autoras mostram duas possibilidades para descrever esse tipo de 

construção, conforme o status categorial atribuído à palavra que e à fronteira entre seus 

constituintes. 

Para a primeira interpretação, a construção seria composta pela estrutura formal 

(prep1) + det + N temporal + (prep2) + que. O N temporal é um núcleo nominal de valor 

temporal modificado por uma oração adjetiva restritiva, e o que, um pronome relativo 

correferencial a esse N temporal. O pronome relativo ocupa, na oração em que ocorre, a 

mesma função sintática que seria exercida pelo constituinte que ele representa, ou seja, a de 

adjunto adverbial de tempo. Em (21), dia é um N temporal modificado pela oração adjetiva 

ele foi embora, a qual é introduzida pelo pronome relativo que, e exerce, segundo as autoras, 

função de adjunto adverbial temporal, uma vez que especifica as circunstâncias temporais da 

oração principal o pessoal botaram boca de fumo lá. A construção seria delimitada da 

seguinte forma: sintagma temporal + (pronome relativo + oração relativa) + oração principal. 

(21) No dia que ele foi embora o pessoal botaram boca de fumo lá. (PEREIRA, 

PAIVA, 2008, p. 4) 

A segunda interpretação prevê que toda a construção (Prep1) + det + N temporal + 

(prep2) + que equivaleria a uma locução conjuntiva temporal, com possibilidade de 

substituição pelo conector quando, como mostra o em (22). 

                                                           
6 Gramaticalização é um processo de características translinguísticas que prevê o desenvolvimento de elementos 

gramaticais nas línguas naturais. É um processo unidirecional motivado essencialmente por fatores cognitivos e 

comunicativos (MARTELOTTA, 2011). 
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(22) Quando ele foi embora o pessoal botaram boca de fumo lá. (PEREIRA, PAIVA, 

2008, p. 5) 

Há, desse modo, uma reorganização das fronteiras sintagmáticas em relação à 

estrutura proposta na primeira interpretação, já que os elementos da construção deixam de 

pertencer a unidades sintáticas distintas (adjunto adverbial no dia, pronome relativo que e 

oração encaixada ele foi embora) e passam a compor um todo complexo no dia que ele foi 

embora. Além disso, o que perde sua função pronominal, passando a exercer a função de elo 

subordinativo entre no dia e ele foi embora. Como consequência dessa ressegmentação de 

fronteiras, a locução conjuntiva temporal no dia que passa a introduzir uma oração satélite7 foi 

embora, que se associa à oração principal por meio de uma relação de tempo. Em outras 

palavras, a locução conjuntiva temporal no dia que introduz a oração satélite foi embora e 

funciona como conector entre esta e a oração principal o pessoal botaram a boca de fumo lá. 

A ambiguidade constatada no estatuto dessas construções temporais pode ser 

atribuída, de acordo com Pereira e Paiva (2008), ao processo de gramaticalização em que elas 

se encontram no Português Brasileiro. Favoreceria esse processo a variabilidade a que está 

sujeita a colocação da preposição antes do pronome que, prototipicamente, a preposição em. 

O apagamento da preposição em construções como na hora (em) que, por exemplo, 

enfraqueceria a relação anafórica entre o que e o SP precedente, permitindo a reorganização 

das fronteiras sintagmáticas na construção temporal.  

Também influencia a gramaticalização dessas estruturas o aparecimento da preposição 

antes do N temporal hora, dia, tempo, que tende a ser foneticamente realizada. Conforme as 

autoras, a sequência “prep + N temporal + que passa a exibir a configuração sintática das 

demais conjunções complexas (ou locuções conjuntivas) do português, o que facilita sua 

inserção no paradigma das locuções conjuntivas.” (PEREIRA; PAIVA, 2008, p. 7). Isso quer 

dizer que expressões como (n)o dia (em) que, (n)o tempo (em) que etc. assumem o mesmo 

status categorial de locuções como à medida que, uma vez que, visto que etc. 

Pereira e Paiva (2008) fazem algumas considerações acerca dos núcleos temporais 

tempo, época, dia e hora. Ainda que todos se relacionem à noção de tempo cronológico, 

permitindo a sequenciação de eventos como anteriores ou posteriores ao momento da 

enunciação, eles podem ser divididos em dois conjuntos distintos. Por um lado, dia e hora 

denotam unidades de tempo mensuráveis objetivamente, enquanto tempo e época são mais 

vagos e não delimitam uma extensão temporal precisa. Elas concluem que a reanálise e a 

                                                           
7 Em períodos hipotáticos complexos, a oração satélite indica noção circunstancial, refletindo valor periférico em 

relação a uma unidade mais central (MATTHIESSEN; THOMPSON, 1988). 



 46 
 

consequente interpretação da construção como conector podem ter se iniciado em contextos 

mais pontuais (um momento temporalmente localizado), para depois se expandir para 

situações em que a referência à noção de tempo é mais vaga e imprecisa. 

 

É possível pressupor que, inicialmente, a reanálise da construção (Prep1) + det + N 

temporal + (prep2) + que foi engatilhada pelo princípio semântico taxonômico, ou 

seja, a construção inteira passa a ser reinterpretada pelo ouvinte como um conector 

temporal, porque todos os itens lexicais passíveis de integrá-la pertencem a uma 

categoria mais ampla que é tempo. [...] A partir do uso, a forma começa a passar por 

um processo de rotinização distanciando-se de seu sentido mais específico para 

expressar apenas o traço mais geral de tempo, empreendendo, assim, uma trajetória 

de gramaticalização como conector temporal. (PEREIRA; PAIVA, 2008. p. 17.) 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que os itens hora e dia, inicialmente restritos a 

contextos de menor intervalo temporal entre os eventos codificados (60 minutos e 24 horas, 

respectivamente), transmitiriam, nesses casos, informação semântica mais expressiva. O 

aumento na frequência de uso das expressões temporais, segundo as autoras, pode estar na 

origem do enfraquecimento dos traços semânticos específicos desses termos, de modo que 

passem a explicitar, gradualmente, apenas a relação temporal entre dois estados de coisas. 

Como consequência, essas expressões se aproximariam do paradigma dos conectores 

temporais. 

Ainda em relação a essa questão, uma hipótese possível, para Pereira e Paiva (2008), é 

de que o item tempo seja o desencadeador do processo de gramaticalização, uma vez que 

apresenta uma acepção mais genérica de tempo e é forma mais frequente, na amostra em 

estudo, de tempo real de longa duração. A rotinização de uso de expressões com tempo parece 

provocar um processo em cadeia com outros itens que também denotam tempo. 

Longhin-Thomazi (2011) investiga, especificamente, a construção na hora que. A 

autora interpreta que essa construção gramatical – entendida por ela como construção 

perifrástica8 – está em processo de gramaticalização, sendo possível, por conseguinte, captar 

grande flutuação de forma e sentido. A fim de proceder à descrição da construção na hora 

que, ela explora amostras de textos da modalidade escrita representativas do português 

paulista dos séculos XVIII e XIX. 

                                                           
8 Uma construção perifrástica designa a utilização de diferentes palavras em vez de uma única palavra para 

exprimir uma mesma relação gramatical. É o que acontece, por exemplo, com as locuções verbais, em que dois 

ou mais verbos são empregados em lugar de uma única forma verbal (vai chegar em vez de chegará). 



 47 
 

A autora parte da hipótese de que os juntores9 da língua portuguesa estão propensos à 

mudança gramatical ao longo do tempo, sendo reaproveitados via processo de 

gramaticalização. Desse modo, considerando uma perspectiva analítica diacrônica, a 

construção na hora que estaria em processo de reanálise, passando da condição de Sintagma 

Preposicional modificado por uma oração relativa para a de juntor que mobiliza um esquema 

hipotático, no qual a oração modificadora acrescenta nuanças variadas de sentido. Em (23), a 

construção preserva, no item hora, a acepção semântica básica de horário concreto em que se 

dá um evento, sendo o que, nessa construção, um pronome relativo que introduz a oração 

adjetiva ele entrou. Já em (24), o significado de tempo cronológico expresso por hora é mais 

opaco; a construção hora que parece funcionar como juntor hipotático com valor condicional. 

 

(23)  “(...)... minha mãe falô(u) que eu não nascia... que eu só nasci a hora que ele  

entrô(u)... minha mãe fala que eu nasci... seis horas da manhã...” (LONGHIN-

THOMAZI, 2011, p. 2) 

 

(24) “aí coloca a panela no fo::go... põe um po(u)co de ó::leo… nós coloca 

a::lho…[Doc.: hum] cebo::la… [Doc.: uhum] hora que tivé(r)… um po(u)co já bem 

do(u)radi::nho... a gente refoga o arroz::… né?…” (LONGHIN-THOMAZI, 2011, p. 

2) 

 

 Para fundamentar o estatuto conjuncional de na hora que, Longhin-Thomazi recorre à 

Kortmann (1997 apud LONGHIN-THOMAZI, 2011), que elenca propriedades morfológicas 

e semânticas pertencentes a juntores mais ou menos prototípicos: fusão - invariabilidade na 

ordem dos elementos da construção e a impossibilidade de inserção de material interveniente -  

mínima, perda de ao menos algumas propriedades originais e não composicionalidade. Esses 

parâmetros permitem atestar tanto a tendência ao caráter conjuncional da construção quanto o 

processo incipiente de gramaticalização, marcado pela decategorização, semantização e 

erosão morfológica, que apontam para a convivência entre os diferentes estágios da 

construção. 

 As ocorrências de na hora que apontam, quanto ao primeiro critério, para uma fusão 

relativa, haja vista a possibilidade de amostras como (25), em que há um advérbio precedendo 

o juntor que e, portanto, evidenciando a abertura para material interveniente. 

                                                           
9 Juntores, segundo Raible (2001), são elementos que promovem coesão no texto, e podem ser: conjunções, 

advérbios fóricos, dêiticos, preposições, construções reduzidas, entre outros. 
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(25) consegui batê(r) meu carro no carro deles ((inint)) pa vê(r) se o carro dele 

conseguia... se:: se nem capotasse na hora lá que nos tava.” (LONGHIN-THOMAZI, 

2011, p. 9) 

 

Quanto aos outros critérios de estabelecimento da prototipicidade dos juntores, para 

verificar se houve ou não perda de traços, morfológicos e/ou semânticos, na construção, a 

autora compara dois conjuntos de exemplos, um com ocorrências mais antigas e outro com 

ocorrências contemporâneas. Ela constata que, nos dados mais antigos, predominava o uso de 

na hora em que, em que o nome antecedente hora precede a preposição em e tem seu 

significado particularizado pela oração relativa que vem em seguida. Em contrapartida, as 

amostras mais atuais relevam uma tendência à erosão morfológica e ao consequente 

apagamento da preposição em, intensificando-se a relação de contiguidade entre hora e que. 

Além disso, o nome hora passa por descategorização, deixando de se flexionar em número e 

perdendo a concretude semântica (o que torna possível a coexistência de outros sentidos, que 

designam noções mais gerais de tempo). O uso do artigo a, que não tem muita relevância para 

a nova categoria, também começa a desaparecer em alguns desses dados. 

 Como resultado desses processos, são frequentes, nesse universo do uso, os diferentes 

estágios de uso da na hora que, a hora que e hora que, os quais parecem conviver, conforme 

como se vê em (26), (27) e (28), respectivamente. Observa-se, nos três casos, a ausência da 

preposição em antes do que, o que leva à aproximação sintática entre o nome de valor 

temporal e o que. Nota-se também, em (27), o um provável início de desgaste do determinante 

que precede hora, reduzido ao artigo a. Em (28), hora aparece sem nenhum determinante. 

(26) (...) aí a gente foi pro Vivendas... aí a gente ficô(u)... na Hora que ele chegô(u)... 

ele me chamô::(u)... de princesa (LONGHIN-THOMAZI, 2011, p. 12) 

(27) (...) ele tava indo de um lugar pro outro vindo sozinho... a hora que ele pôs a mão 

na porte(i)ra... a porte(i)ra abriu sozinha (LONGHIN-THOMAZI, 2011, p. 12) 

(28) (...) mistura ele no:: no fogo… hora que ele tiver MO::RNO aí você taca  lá… 

seiscentas grama de leite condensado… (LONGHIN-THOMAZI, 2011, p. 12) 

 Destacam-se, ainda, algumas considerações de Longhin-Thomazi (2011) acerca da 

coexistência de sentidos e das tendências de mudança semântica implicadas na construção na 

hora que. Citando Kortmann (1997), a autora pontua que “as relações temporais são mais 

primitivas, mais básicas, e funcionam como ponto de partida para a emergência das relações 

causais e condicionais, que são, cognitivamente, mais complexas”. Assim, a relação de tempo 

é inerente à construção, dada a generalização da ideia de hora, enquanto as relações de causa 
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e de condição são inferidas pragmaticamente, sendo fortemente dependentes do contexto. Em 

(26), por exemplo, a hora que faz referência a uma acepção mais básica de tempo, 

informando o momento no tempo em que a pessoa referida na enunciação chegou. Já em (27), 

o elemento em destaque assume função tempo-causa, podendo ser substituído por “uma vez 

que”, indicando, desse modo, o motivo pelo qual a porteira se abriu. Em (28), por sua vez, na 

hora que poderia ser substituída pela conjunção condicional se, de modo que a oração de que 

faz parte passa a indicar o estado que o fogo deveria atingir para que se possa acrescentar o 

leite condensado. 

 Em resumo, neste capítulo, mostrei como as gramáticas tradicionais, as abordagens 

descritivas e as pesquisas linguísticas analisam as estruturas temporais foco deste trabalho. Os 

gramáticos tradicionais, Rocha Lima (2013[1972]), Cunha e Cintra (2008 [1985]) e Bechara 

(2009), não abordam esse tema diretamente, dada a natureza das obras que escreveram, mas 

tratam de questões relacionadas ao falar de orações subordinadas, detendo-se sobre a 

classificação sintática do que.  

Quanto aos gramáticos de linha descritiva, Neves (2000) Mira Mateus et al. (2003 

[1983]) e Castilho (2010), eles ampliam esses estudos mais tradicionais, investigando, além  

do comportamento sintático do que, as possibilidades de uso dos padrões estruturais em que 

ele figura: as formas com preposição em antes de que, e as formas sem a presença dessa 

preposição. 

Quanto às pesquisas linguísticas resenhadas na seção 3.3, elas abordam o estatuto 

sintático de construções com essas estruturas temporais, admitindo que ele é ambíguo devido 

ao fato de a construção estar em processo de mudança linguística. Através de 

gramaticalização, a construção assumiria características de locução conjuntiva (PEREIRA; 

PAIVA, 2008) ou de juntor que mobiliza um esquema hipotático (LONGHIN-THOMAZI, 

2011). 

Para esta dissertação, considero que o item que pode atuar, nas formas de realização da 

construção em estudo, como pronome relativo ou parte integrante de uma locução conjuntiva 

temporal. No entanto, enquanto autores como Bechara (2009) e Neves (2000) entendem que o 

papel desse elemento depende da noção temporal expressa pelo padrão da construção (se 

veiculando tempo frequentativo ou noção de “desde que época algum fato acontece”), assumo 

que as propriedades sintáticas do que se associam à configuração da estrutura em que se 

encontram – em particular, se essa estrutura apresenta ou não preposição em antes de que.   
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Além disso, diferentemente de Pereira e Paiva (2008) e Longhin-Thomazi (2011), que 

adotam a perspectiva da gramaticalização para estudar padrões linguísticos marcados ou não 

pela presença de preposição antes de que, o presente estudo se dá sob o viés da Gramática de 

Construções. Isso implica dizer que, neste trabalho, tem-se que o conjunto formado por 

expressões como na hora (em) que, no momento (em) que, seguidas de oração, compõe uma 

construção, nos termos de Goldberg (2006). Também amplio o viés desses estudos ao 

expandir o universo de elementos nominais que figuram no slot XTEMP: além das expressões 

com dia, hora e época, estudadas pelas autoras, observo ocorrências com semana, noite, 

momento, horário, entre outros. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

  

Neste capítulo, dedico-me à apresentação dos resultados obtidos no levantamento de 

dados e à posterior análise destes. Procedo, inicialmente, à exposição quantitativa desses 

dados e, depois, discuto aspectos de natureza semântico-cognitiva e discursivo-pragmática 

implicados nas instanciações em estudo. 

 

4.1 Resultados quantitativos 

 

Nesta seção, apresento os quantitativos referentes aos dados coletados nos corpora do 

projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) e do Discurso & Gramática (D&G). 

Esses resultados mostram padrões de uso envolvendo as estruturas temporais a partir de textos 

das duas modalidades da língua (escrita e falada) e de períodos históricos distintos (séculos 

XIX e XX). 

Organizei as ocorrências do PHPB de acordo com as variáveis gênero textual, período 

histórico e presença ou não de preposição em antes do que. As tabelas também apresentam 

informações referentes ao preenchimento do slot de valor temporal XTEMP, a saber: se o slot 

vem codificado por SN (sintagma nominal) ou SP (sintagma preposicional), e que tipo de 

elemento nominal preenche o núcleo do slot (dia, vez, momento, hora etc.). 

Para a tabulação dos quantitativos advindos do corpus D&G, levei em conta quase as 

mesmas variáveis consideradas nos dados do PHPB: o aparecimento ou não de em antes do 

que, a modalidade da língua utilizada – se escrita ou falada e o preenchimento do XTEMP. 

Na tabela 2, a seguir, sistematizei as ocorrências do PHPB de acordo com a sua 

distribuição nos gêneros textuais em que ocorreram (cartas do leitor, do editor e particulares) 

e os períodos históricos em que foram escritas (séculos XIX e XX). 

Tabela 2: Ocorrências de construção em estudo no PHPB por gênero textual e sincronia 
 

Os dados encontrados totalizaram 143 ocorrências, das quais 60 (41%) são de cartas 

do leitor, 41 (29,4%) de cartas do editor e 42 (28,6%) de cartas particulares. Deve-se ter em 

Sincronia 

Gênero textual 

1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 Total 

Cartas do leitor 18  17  10  15  60 (41%) 

Cartas do editor 10 12 9  11  42 (29,4%) 

Cartas particulares 7  13  7  14 41 (28,6%) 

Total 35 (24,5%) 42 (29,4%) 26 (18,2%) 40 (27,9%) 143 (100%) 
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conta, na comparação entre esses dados, a quantidade de material de análise utilizada para 

cada gênero textual: 410 páginas de cartas do leitor, 404 de cartas do editor e 278 de cartas 

particulares (informações disponíveis na Tabela 1, p. 36). Desse modo, tem-se, nas cartas do 

leitor, cerca de 14,6 ocorrências a cada 100 páginas; nas cartas do editor, mais ou menos 10,3 

ocorrências a cada 100 páginas, e, nas cartas particulares, 14,7 amostras a cada 100 páginas. 

Isso parece mostrar que os dados estão relativamente bem distribuídos entre os gêneros 

textuais, sem que haja predomínio de uso da construção em estudo em um ou outro ambiente 

discursivo. 

Também tabulei as ocorrências da construção em estudo considerando a presença ou 

ausência de em antes de que, conforme a tabela 3.  

Sincronia 

Gênero textual 

Padrão estrutural 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 

Carta do leitor 

 

[XTEMP + EM + QUE + O] 11 8 4 14 

[XTEMP + QUE + O] 7 9 6 1 

Carta do editor [XTEMP + EM + QUE + O] 6 10 7 9 

[XTEMP + QUE + O] 4 2 2 2 

Carta particular [XTEMP + EM + QUE + O] 3 4 1 10 

[XTEMP + QUE + O] 4 9 6 4 

Total [XTEMP + EM + QUE + O]  20 22 12 33 

[XTEMP + QUE + O] 15 20 14 7 

Tabela 3: Ocorrências da construção sob análise no PHPB por padrão estrutural 

 

 

 A partir desses resultados, é possível observar duas configurações sintáticas para a 

construção em estudo, sendo uma delas marcada pela presença de em antes de que e a outra 

identificada pela ausência dessa preposição. Considero que tais estruturas podem representar 

subesquemas da construção temporal, quais sejam [XTEMP + EM + QUE + O] e [XTEMP + QUE 

+ O]. 

Nos gêneros carta do leitor e do editor, verifiquei, na maior parte dos períodos 

históricos, maior número de ocorrências do padrão [XTEMP + EM + QUE + O]. Nas cartas do 

editor, o uso dessa estrutura foi mais frequente em todas as sincronias, com os quantitativos 6, 

10, 7 e 9. Nas cartas do leitor, a maior recorrência do subesquema [XTEMP +EM+ QUE + O] se 

verifica na primeira metade do século XIX, com 11 ocorrências comparadas a 7 do outro 

padrão, e, na segunda metade do século XX, com 14 ocorrências comparadas a 1 da outra 

estrutura. 

 A recorrência ao uso do padrão estrutural com em antes do que parece ter sido 

motivada pelo maior grau de formalidade implicado nas cartas do leitor e do editor do PHPB. 

Esses textos caracterizam-se por apresentar uma linguagem mais cerimoniosa, mais cuidada, 
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em função da modalidade da língua (escrita, no caso) e em razão da distância social entre 

escrevente e leitor, dada a esfera pública de circulação. Isso certamente favoreceu a escolha 

de estruturas mais próximas da variedade culta escrita, como é o caso do padrão [XTEMP + EM 

+ QUE + O]. Destaco ainda que a modalidade escrita de produção dos textos tornava possível 

monitoramento e revisão do conteúdo das cartas, permitindo aos autores mais rigor e controle 

quanto às formas linguísticas utilizadas. 

No trecho em (29), por exemplo, é possível perceber um emprego mais cuidado das 

formas línguísticas na carta transcrita pelas escolhas lexicais (ter a glória de), pela polidez na 

referência a e no trato com o interlocutor (Vossa mercê, seu venerado), pela regência verbal 

(responder a). Nesse contexto, ao utilizar a estrutura no momento em que lhe deu a satisfação 

de não Ter visto o autografo da sua mão, próxima da variedade culta em razão da presença de 

em antes de que, o autor também demonstra rigor formal. 

(29) Queira Vossa mercê Aceitar os parabens que por meio de sua folha dou aos 

Guardas Nacionaes do Recife em consequencia de já se achar criado o Conselho  de 

Disciplina, ainda que ignoramos quando principiaráõ os seus trabalhos, no entretanto o 

Senhor N. Zangado deve ter a gloria de ter motivado esta execução da Ley; aproveito 

esta ocasião para em duas palavras responder ao seu anuncio do Diario d’hoje a 

respeito do Senhor Breck-mesfreg, que com toda a sua dignidade não pòde deixar de 

mentir no momento em que lhe deu a satisfação de não Ter visto o autografo da 

sua mão visto que o contrario disse a pessoas muito capazes as quaes se for preciso 

apareceráõ ao publico. Seu venerado O Nacional Moderado. (Corpus PHPB, carta do 

leitor, Pernambuco, século XIX) 

 Nas cartas particulares, por outro lado, houve aumento de ocorrências da estrutura sem 

o em antes do que da primeira metade do século XIX à primeira metade do século XX. Na 

segunda metade deste século, contudo, essa realidade se inverteu. 

 Mesmo assim, nas cartas particulares, houve maior recorrência ao uso das formas sem 

preposição antes do que em relação às cartas do editor e do leitor. Isso pode dever-se ao 

menor grau de formalidade envolvido nas cartas pessoais: eram trocadas entre amigos ou 

parentes, geralmente com certo grau de proximidade entre si. Ainda que as cartas particulares 

envolvam uso da modalidade escrita, há menos monitoramento no uso da língua em relação às 

cartas do leitor e do editor. É provável, desse modo, que essas características favoreçam o uso 

de estruturas menos formais, como é o caso do padrão [XTEMP + QUE + O]. 

No fragmento da carta particular em (30), por exemplo, podemos ver algumas marcas 

textuais que denotam um universo de proximidade entre os interlocutores: o uso da forma 

superlativa absoluta sintética tristíssima, a menção a uma circunstância (uma viagem) que fez 

o autor chorar e o emprego de linguagem poética (“a natureza também chorava”) para fazer 
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referência aos sentimentos do autor. A expressão da subjetividade do remetente indicia o grau 

de proximidade social entre os correspondentes, e essa proximidade favorece também o uso 

de estruturas linguísticas mais informais, como é o caso da ocorrência nas tardes que não há 

aula. 

(30) Como você, nós tambem sentimos sinceramente sua ausencia. Eu e Regina 

lembramo-nos constantemente de você e lamentamos não tê-lo aqui para nos fazer 

companhia, principalmente nas tardes que não há aula. Otto, a viagem foi tristissima 

e eu chorei o tempo todo. Para meu consolo, a natureza tambem chorava, evitando 

para mim o espetáculo chocante de um dia de sol, quando eu estava tão triste e 

desesperada... (Corpus PHPB, carta particular, Bahia, Século XX) 

 

No que diz respeito aos dados extraídos do corpus Discurso & Gramática, eles foram 

tabulados conforme a modalidade da língua (falada ou escrita) e também considerando os 

mesmos fatores utilizados para o corpus do PHPB (configuração tipológica dos textos, 

presença ou não de em antes de que). Na tabela 4, estão resumidos os resultados das 

ocorrências da construção em estudo, considerando modalidade da língua e presença ou 

ausência de em antes de que. 

 [XTEMP + EM + QUE + O] [XTEMP + QUE + O] Total 

Língua falada 7 (6,8%) 97 (93,2%) 104 (100%) 

Língua escrita 15 (83,3%) 3 (16,7%) 18 (100%) 

Tabela 4: Instanciações da construção em estudo no D&G por modalidade e estrutura 

subesquemática 

 

 

 Nos textos de língua escrita, 85% (17 dados) das ocorrências apresentam preposição 

antes do que, enquanto 15% (3 dados) não apresentam. Isso mostra que a modalidade escrita 

da língua parece favorecer a escolha do padrão com em antes do que no corpus sincrônico 

utilizado, corroborando a tendência de uso verificada nas cartas do leitor e do editor do PHPB, 

em que também há maior frequência do subesquema [XTEMP +EM + QUE + O]. Esse 

favorecimento pode estar relacionado à própria natureza do texto escrito, já que ele é 

produzido em um momento e espaço distintos da recepção e envolve maior cuidado em sua 

elaboração e organização, o que implica, entre outras coisas, maior monitoramento no uso da 

língua. 

 Em contrapartida, nos contextos de língua falada, predomina o uso das estruturas sem 

em antes do que: das 107 ocorrências, 100 (93,4%) são do padrão [XTEMP + QUE + O]. Assim 

como nas cartas particulares do PHPB, nas quais essa estrutura foi mais frequente, os textos 

produzidos na língua falada são marcados por maior informalidade e envolvimento entre os 
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participantes. O discurso, nesse sentido, é menos elaborado e mais simples do ponto de vista 

formal, favorecendo o uso de estruturas como [XTEMP + QUE + O]. 

Os dados do corpus D&G também foram tabulados de acordo com os gêneros textuais 

associados à modalidade da língua e aos subesquemas. A tabela 5 sintetiza os resultados. 

 

 Subesquema 

 

                 Gênero textual 

[XTEMP + EM + QUE + O] [XTEMP + QUE + O] 

Língua 

falada 

Narrativa de experiência 

pessoal 
     1 (14,29%) 27 (27%) 

Narrativa recontada      6 (85,71%) 36 (37%) 
Relato de opinião 0           - 13 (14%) 

Relato de procedimento 0           - 7 (8%) 
Descrição de local 0           - 14 (14%) 

Total   7 (100%) 97 (100%) 
Língua 

escrita 

Narrativa de experiência 

pessoal 
   6 (33,3%) 1 (33,3%) 

Narrativa recontada   4 (33,3%) 2 (66,6%) 
Relato de opinião  3 (16,7%) 0            - 

Relato de procedimento  2 (16,7%) 0            - 
Descrição de local 0            - 0            - 

Total  15 (100%) 3 (100%) 

Tabela 5: Subesquemas da construção em foco por configuração textual, corpus D&G 

 

É possível constatar que as duas estruturas em investigação foram mais recorrentes nos 

tipos textuais narrativa recontada e narrativa de experiência pessoal: na língua falada, das 107 

ocorrências, 43 (40,18%) aparecem em narrativas recontadas e 28 (26,16%) nas narrativas de 

experiência pessoal; na língua escrita, 8 dados (38%) foram produzidos em narrativas 

recontadas, e 7 (33,33%) em narrativas de experiência pessoal. 

Os gêneros de sequência narrativa se caracterizam, dentre outros aspectos, por 

apresentarem uma sucessão de eventos temporalmente ordenados (ADAM; REVAZ, 1997). 

Nessa direção, estruturas como na hora (em) que, o dia (em) que, toda vez (em) que, seguidas 

de oração, nesses gêneros, servem para situar no tempo os eventos narrados, contribuindo 

para a organização cronológica desses eventos no texto. Em (31), por exemplo, a construção 

em negrito especifica o dia da formatura do primo do falante. A partir dessa referência 

temporal, ordenam-se um evento (a gente foi pra festa) e um estado de coisas (tinha uma 

porção de amigo nosso na festa). 

 (31) (...) engraçadão... pô... no dia que teve a formatura do meu primo quando ele... 

terminou... o segundo grau... a gente foi pra festa e::... tinha uma porção de amigo 

nosso na festa... (Corpus D&G, língua falada, narrativa de experiência pessoal) 
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 As ocorrências de [XTEMP + QUE + O] também foram encontradas no relato de 

opinião (14% das amostras de língua falada) e na descrição de local (14% das amostras de 

língua falada). Nos relatos de opinião, o uso desses padrões ocorreu majoritariamente com a 

função de situar temporalmente uma explicação ou argumento. Na ocorrência a seguir, por 

exemplo, o falante argumenta que a seleção só vai melhorar quando o técnico tiver liberdade 

de selecionar os seus jogadores. Assim, observa-se que a estrutura, em (32) “a partir do 

momento que derem liberdade pro técnico escalar a seleção” situa no tempo a ideia defendida 

de que a seleção vai melhorar. 

(32) ... e entregou de ... de mão beijada pra ... pra Zagalo e foi campeão né ... em 

setenta ... mas é isso aí ... se é a partir do momento que derem liberdade pro 

técnico escalar a seleção ... só ... vai a tendência é ... é melhorar e  também ... (Corpus 

D&G, língua falada, relato de opinião) 

 

Quanto ao uso do subesquema [XTEMP + QUE + O] na descrição de local, ele parece ter 

ocorrido com alguma frequência porque os falantes, ao caracterizarem lugares físicos nos seus 

discursos, parecem associar, a essa descrição, momentos importantes que aconteceram ou 

acontecem nesses lugares. Para situar esses momentos no tempo, utilizam expressões como no 

dia (em) que, a hora (que), o momento (em) que, seguidas de oração. Em (33), por exemplo, o 

falante, ao descrever um local com muitos pássaros, faz referência a um dia particular em que 

fez fotografias nesse lugar. 

(33) lá tem muitos pássaros ... eu te disse como ... como eu te disse naquele ... no dia 

que nós fomos fotografar ... e que nós nos sentamos ... nós ficamos observando os 

cantos né ... (Corpus D&G, língua falada, descrição de local) 

 

Também considerei, no levantamento das ocorrências, a natureza sintagmática dos 

elementos que preenchem o slot XTEMP – se SN ou SP. Esse procedimento permitiu verificar 

possível correlação entre a presença de preposição no XTEMP e o uso de em antes de que, além 

de identificar desdobramentos dos subesquemas da construção em estudo, em termos de 

microestruturas, quais sejam: [SN + EM + QUE + O], [SN + QUE + O], [SP + EM + QUE + 

O] e [SP + QUE + O]. 

Os resultados relativos às amostras do PHPB estão expostos nas tabelas 6 e 7, e os 

relativos aos dados do D&G, nas tabelas 8 e 9. Destaco o fato de que, nestas últimas, não 

especifiquei o tipo textual em que os padrões foram encontrados, mas apenas a modalidade da 

língua (falada e escrita), visto que ela se mostrou mais relevante para a identificação dos 

padrões estruturais encontrados. 
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 [SN + EM + QUE + O] [SN + QUE + O] 

Cartas do leitor 11 4 

Cartas do editor 15 8 

Cartas particulares 7 16 

Total 33 28 

Tabela 6: preenchimento de XTEMP por SN, corpus PHPB 

 

 [SP + EM + QUE + O] [SP + QUE + O] 

Cartas do leitor 27 18 

Cartas do editor 16 2 

Cartas particulares 11 8 

Total 54 28 

Tabela 7: preenchimento de XTEMP por SP, corpus PHPB 

 

 

Considerando as tabelas 6 e 7, é possível perceber especificidades em função do 

preenchimento do XTEMP por SN ou SP nas amostras do PHPB. Por um lado, a presença de 

SN no slot temporal parece não favorecer a presença ou ausência da preposição em antes do 

que. Isso se comprova nos totais de amostras relativamente próximos em termos de 

quantidade dos padrões [SN + EM + QUE + O] e [SN + QUE + O], 33 e 28, respectivamente.  

Não há, desse modo, predomínio de um padrão sobre o outro. Por outro lado, quando o slot 

XTEMP é preenchido por SP, há significativa diferença do padrão com em antes do que em 

relação ao padrão microestrutural sem essa preposição: 54 ocorrências com preposição em 

detrimento de 28 casos do padrão [SN + QUE + O]. Nesses contextos, portanto, é possível 

que a presença de preposição no slot de tempo favoreça o uso de em antes do que. É o que se 

observa no fragmento destacado em (34), no qual a presença de em no slot temporal na 

ocasião parece ter condicionado o redobro dessa preposição. 

 (34) [...] refiro-me ao sympathico e illustrado senhor doutor José Marianno Carneiro 

da Cunha, parente do celebre patriota pernambucano Pedro Ivo e outros. Ha dez annos 

que este illustrado orador trabalha a favou do partido liberal, defendendo os seus 

principios e convicções não só na Provincia, jornal de que é proprietario | e redactor, 

como nos comicios populares. Em 16 de maio de 1872, o partido conservador 

pernambucano tentou assassinal-o na occasião em que elle fazia um meeting  contra 

os jesuitas; e, o então presidente da provincia de Pernambuco, desembargador Lucena, 

mandou espadeirar o povo ficando o senhor doutor José Marianno, bastante ferido. 

(Corpus PHPB, carta do leitor, Rio de Janeiro, século XIX) 

 

  Em relação aos subesquemas com XTEMP preenchido por SN, parecem ter sido 

determinantes para o aparecimento da preposição antes do que algumas particularidades dos 

gêneros textuais que compõem o corpus, já discutidas anteriormente. A maior formalidade 

envolvida nas cartas do leitor e do editor provavelmente favoreceu a escolha da estrutura com 

em antes do que, a qual se aproxima de um uso normativo da língua. Já nas cartas particulares, 
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o maior envolvimento do sujeito escrevente aliado à informalidade desse gênero textual 

possivelmente deve ter influenciado o uso do subesquema sem em antes do que. 

Para o corpus D&G, as tabelas 8 e 9 resumem quantitativamente os resultados 

encontrados quanto à natureza sintagmática do elemento que preenche o XTEMP. 

 

 [SN + EM + QUE + O] [SN + QUE + O] 

Língua escrita 5 2 

Língua falada 5 33 

Total 10 35 

           Tabela 8: preenchimento de XTEMP por SN, corpus D&G 

 

 [SP + EM + QUE + O] [SP + QUE + O] 

Língua escrita 10 1 

Língua falada 2 64 

Total 12 65 

           Tabela 9: preenchimento de XTEMP por SP, corpus D&G 

 

 Os números das tabelas 8 e 9 mostram a predominância de preenchimento do XTEMP 

por SP em vez de SN, tendo em vista que de um total de 122 dados, 77 (63%) têm o slot 

temporal ocupado por um SP. É possível observar também a maior frequência de estruturas 

sem preposição antes do que, seja o XTEMP preenchido por SN ou por SP: no primeiro caso, 

foram 35 ocorrências (77,7%) e, no segundo, 65 (84,4%). Esses dados mostram que, nesse 

corpus, parece não haver relação entre a configuração do XTEMP, se constituído por SP ou SN, 

e a presença de em antes de que.  

 As tabelas mostram também que, na modalidade de língua escrita, predominou o uso 

da estrutura com em antes de que, tanto nos casos em que o XTEMP é preenchido por SN (5 

amostras em relação ao total de 7), quanto nos casos em que o XTEMP é preenchido por SP (10 

amostras em relação ao total de 11). Já na modalidade de língua falada, foi mais frequente o 

emprego da estrutura sem a preposição antes de que: das 38 ocorrências com SN, 33 

pertencem ao padrão [SN + QUE + O]; e das 66 ocorrências com SP, 64 são sancionadas pelo 

padrão [SN + QUE + O]. Percebe-se, desse modo, que o uso ou não de em antes de que é 

motivado pela modalidade de língua utilizada, independentemente da constituição sintática do 

XTEMP. 

          Verifiquei, por fim, os itens lexicais que preenchem o slot XTEMP, tanto no PHPB 

quanto no D&G. As tabelas 10 e 11 apresentam esses itens e a frequência com que ocorreram 

nos corpora analisados. 
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Item lexical Ocorrências Percentual 

Tempo 40      27,5% 

Dia 28      19,4% 

Vez 17      11,8% 

Momento 17      11,8% 

Hora  14      9,2% 

Ocasião 8        5% 

Prazo 3        2 % 

Noite 3        2% 

Período  3       2% 

Ano  2        1,3,% 

Data  2       1,3% 

Mês  1       0,7% 

Semana  1       0,7% 

Época  1       0,7% 

 Fim (de semana) 1 0,7% 

 Auto-horário  1       0,7% 

Total 143  100% 

 Tabela 10: itens lexicais que preenchem o XTEMP, corpus PHPB  

           De acordo com os dados do PHPB, os itens lexicais na posição XTEMP mais recorrentes 

foram tempo, que apareceu em 40 ocorrências (27,5%); dia, em 28 (19,4%); vez, em 17 

(11,8%); momento, em 17 (11,8%) e hora, em 14 (9,2%). Nos dados do corpus D&G, o 

substantivo que mais ocorreu foi hora, com 40 ocorrências (32,8%); em seguida, veio o item 

dia, com 34 (27,9%), depois momento, com 26 dados (21,5%) e, finalmente, tempo, com 6 

casos (4,9%).  

           Como é possível perceber, nos dois corpora considerados, os elementos lexicais 

utilizados com mais frequência no preenchimento do slot temporal, à exceção de vez, foram 

os mesmos: tempo, hora, dia e momento. É provável que o uso desses itens lexicais 

específicos para localizar um evento ou estado de coisas no tempo esteja mais rotinizado nos 

contextos investigados. Como consequência da repetição de uso, esses lexemas parecem ter 

perdido o sentido de precisão temporal. Hora, por exemplo, deixa de fazer referência a um 

período específicos de 60 minutos, dia, a um determinado intervalo de 24 horas. Assim, esses 

elementos passam a ser usados em referência mais vaga à noção temporal, à semelhança do 

que já ocorre com o termo tempo, que indica uma ideia imprecisa temporalmente. É o que 

podemos observar nos dados a seguir. 

Item lexical Ocorrências Percentual 

Hora 40       32,8% 

Dia  34       27,9% 

Momento 26       21,5% 

Tempo  6         4,9% 

Mês  4         3,3% 

Época  3         2,4% 

Vez  3         2,4% 

Noite 2         1,6% 

Horário 1         0,8 

Instante 1         0,8 

Fim (de semana) 1         0,8 

Semana 1         0,8 

Total 122     100% 

Tabela 11: itens lexicais que preenchem o 

XTEMP, corpus D&G 
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(35) ... aí todo mundo começou a es/ a:: esconder o relógio... esconder o brinco... 

anel... dinheiro... e... na hora que eu sentei do lado de um senhor... ele começou a 

olhar pra ver se eu estava segurando alguma arma... (Corpus D&G, língua falada, 

narrativa de experiência pessoal) 

(36) Foi muito grato ao meu coração de amigo receber seu apreciado cartão de -Boas 

festas-, gentileza que retribúo, almejando para Vossa Excelência a mais robusta saúde 

e as maiores felicidades no novo anno em que entrámos, já na sua vida privada, 

cercado dos que lhe são charos, já na administração d’essa Bella Terra, onde está 

prestando os mais assignalados serviços. (Corpus PHPB, Bahia, carta particular, 

século XX)         

          Em (35), o termo hora não parece fazer referência a um segmento no tempo equivalente 

a 60 minutos, mas a um momento qualquer no tempo em que o interlocutor sentou-se ao lado 

de um senhor. Em (36), por outro lado, tem-se uma ocorrência cujo núcleo do slot temporal é 

anno, de uso bem menos recorrente nos corpora investigados. Nesse caso, o sentido de anno é 

preservado, uma vez que o interlocutor, ao desejar felicidades ao destinatário, refere-se a um 

novo período de 365 dias que começa. 

 

4.2 Discussão dos dados   

 

 Nesta seção, procedo à análise qualitativa dos dados, considerando aspectos sintáticos, 

semânticos, cognitivos e pragmáticos implicados no uso da construção [XTEMP + (EM) + QUE 

+O]. Para isso, descrevo as formas de codificação da construção em estudo, explicitando as 

propriedades formais e funcionais das estruturas subesquemáticas [XTEMP + EM + QUE + O] e 

[XTEMP + QUE + O], bem como as microconstruções em que esses subesquemas se dividem. 

Também discuto tanto a relação forma-função no uso desses subesquemas, a partir dos 

princípios de iconicidade e de marcação, quanto alguns aspectos cognitivos e formais 

envolvidos, a partir das noções de chunking e de neoanálise. Além disso, examino as 

propriedades de esquematicidade, produtividade e composicionalidade que a construção 

temporal em estudo apresenta. Por fim, discuto processos de mudança possivelmente 

envolvidos no uso das estruturas temporais em foco ao longo dos períodos históricos 

analisados.  

 

4.2.1 Pareamento forma-função da construção em estudo 

 

Nesta subseção, analiso, em um primeiro momento, algumas propriedades formais e 

funcionais da construção temporal [XTEMP + (EM) + QUE + O]. Em seguida, explicito 
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especificidades estruturais e semântico-discursivas dos padrões subesquemáticos sancionados 

por essa construção. Depois, mostro nas construções tipo, matizes semânticos possíveis em 

função do SP ou SN que ocupam o slot XTEMP. 

No que diz respeito à forma, a construção [XTEMP + (EM) + QUE + O] constitui-se, 

internamente, de um elemento de valor temporal XTEMP, codificado por um SN ou SP 

preenchido por um núcleo nominal de valor temporal seguido de que, o qual pode ou não ser 

precedido de preposição em, além de uma oração O, que pode ter comportamento sintático 

duplo: de oração encaixada ou de oração hipotática. 

Assim, é possível estabelecer, em função da presença ou não de em na construção em 

estudo, os subesquemas [XTEMP + EM + QUE + O] e [XTEMP + QUE + O], conforme mostrado 

na seção 4.1. Estes, por sua vez, podem ser instanciados de duas maneiras distintas, de acordo 

com a natureza sintagmática de XTEMP, se SN ou SP. Desse modo, é possível identificar quatro 

construções-tipo assim formalizadas: [SP + EM + QUE + O], [SN + EM + QUE + O], [SP + 

QUE + O] e [SN + QUE + O].  

Do ponto de vista funcional, a construção temporal [XTEMP + (EM) + QUE + O] atua 

semanticamente na expressão de tempo, sobretudo por meio dos itens lexicais que figuram no 

slot XTEMP, tais como dia, hora, mês, semana. Pragmaticamente, essa construção localiza, no 

tempo, um evento ou estado de coisas designado na oração matriz. É o podemos verificar em 

(37). 

(37) Em alguns momentos, o vigia da clínica, José, me auxília ou então faz alguma 

coisa no meu lugar nos momentos em que eu não posso me ausentar do meu 

trabalho, então ele vai em bancos e entregar contas médicas no meu lugar. (Corpus 

D&G, relato de procedimento, língua escrita) 

 

Nessa ocorrência, a construção nos momentos em que eu não posso me ausentar do 

meu trabalho situa no tempo a ação expressa na oração principal (“faz alguma coisa no meu 

lugar”), isto é, o vígia José parece ajudar o falante nesses momentos particulares em que não 

pode sair do trabalho. 

Em relação aos itens lexicais mais frequentes no preenchimento do slot XTEMP nos 

corpora deste trabalho, mostrei, na seção 4.1, que foram tempo, dia, momento e hora. É 

possível dividi-los em dois grupos distintos, segundo critérios propostos por Pereira e Paiva 

(2008), em função da objetividade ou não com que podem ser mensurados. O primeiro grupo 

– dia e hora – denota unidades de tempo estabelecidas, no geral, de forma mais concreta, 
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visto que tendem a referenciar segmentos mais pontuais de tempo: um dia tem 24 horas e, 

uma hora, 60 minutos. Em contrapartida, o segundo grupo – momento e tempo – não delimita 

uma extensão temporal precisa, implicando noções mais vagas de tempo. O que observei nas 

ocorrências da construção temporal em estudo neste trabalho é uma tendência à perda de 

especificidade semântica do núcleo nominal do XTEMP, que deixa de designar duração 

específica de tempo e passa a corresponder a noções mais gerais de tempo. Tomemos a 

amostra (38) para análise. 

(38) ... aí depois ... como é ... se juntaram ... um ... acabaram descobrindo o outro 

porque ... o que tentou escapar ... ficou em cima da árvore ... na hora que a onça já 

vinha em direção ... fez um::  uma fogueira e com essa fogueira a fumaça subiu né 

... (Corpus D&G, língua falada, narrativa recontada,)  

 

Nesse caso, o falante faz referência ao momento no tempo em que a onça vinha em 

direção a ele por meio da expressão na hora que. No entanto, o item hora não parece fazer 

referência a uma duração específica de 60 minutos, correspondendo a um ponto não 

especificado no tempo em que o animal realizava essa ação. 

Ainda que a construção [XTEMP + (EM) + QUE + O] seja caracterizada por 

propriedades gerais a todas as suas formas de realização, há algumas especificidades formais 

e semântico-discursivas a serem consideradas na análise dos dois subesquemas que ela 

licencia, distintos pela presença ou ausência de preposição em antes do que. 

Do ponto de vista estrutural, o subesquema [XTEMP + EM + QUE + O] compõe-se de 

um substantivo usado com valor temporal genérico (tempo, dia, momento, vez etc.), seguido 

da preposição em, mais que, acompanhado de uma oração com valor restritivo. Nesse 

contexto, o que normalmente é interpretado como pronome relativo, sendo a oração que o 

segue de natureza adjetiva, no caso restritiva (PEREIRA; PAIVA, 2008; BECHARA, 2009).  

Em termos funcionais, em [XTEMP + EM + QUE + O] temos um nome usado com valor 

de tempo genérico, cujo sentido é especificado/delimitado por uma oração restritiva. Assim, o 

uso dessa construção atenderia ao propósito comunicativo de situar, no tempo e de forma mais 

precisa, um evento ou estado de coisas, conforme podemos constatar em (39) a seguir. 

(39) Felismente, e desvanecemo-nos em dizê-lo, longe vão esses tempos em que a 

politica interventora nos creava embaraços de toda a ordem; e, graças á uma 

melhor comprehensão dos nossos interesses, a politica de hoje sabe ser criteriosa e 

intelligente, honesta e previdente, tal como a reclama a nação, tal como a 

comprehende e pratica o gabinete de sete de março. (Corpus PHPB, carta editor, Rio 

Pernambuco, século XX) 
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No trecho em destaque, temos um elemento de valor temporal genérico (tempos), o 

qual é retomado pelo relativo que, estando este precedido da preposição em. Essa preposição 

indicia a função sintática do pronome (no caso, adjunto adverbial). A acepção genérica de 

tempos é restringida pela oração a política interventora nos creava embaraços de toda a 

ordem.  

Quanto ao subesquema [XTEMP + QUE + O], ele também é constituído, formalmente, 

de um núcleo temporal de valor genérico em XTEMP, seguido de que e de uma oração O. 

Diferentemente do subesquema visto anteriormente, no entanto, o que perde suas 

propriedades pronominais (o caráter anafórico, especificamente) e tende a se esvaziar 

semanticamente, formando com o XTEMP um bloco semântico-sintático com valor de tempo. O 

núcleo do XTEMP também perde suas propriedades semânticas específicas, passando a 

explicitar, em conjunto com o que, uma relação de tempo mais geral entre dois eventos ou 

estado de coisas. Em relação à oração O, esta relaciona-se hipotaticamente a uma oração 

matriz. Do ponto de vista discursivo, o conjunto formado de XTEMP + que parece constituir 

uma espécie de conector oracional com valor de tempo, o qual liga O a uma oração matriz.  

Consideremos (40) para fins de ilustração. 

(40) ... no caso ... tão procurando a Assembléia de Deus ... porque é a única que diz 

que na hora que você se arrepende de seus pecados ... você passa a ser bom ... 

automaticamente ... (corpus D&G língua falada, relato de opinião) 

            

 No trecho em destaque, é possível a interpretação de que o sintagma que preenche o 

XTEMP (na hora) e o que formam um bloco semântico-sintático único, o qual relaciona 

temporalmente a oração você se arrepende de seus pecados à oração você passa a ser bom... 

automaticamente. Assim, o conjunto na hora que pode ser entendido como uma locução 

conjuntiva temporal, podendo, inclusive, ser substituída pelo conector quando. Como 

consequência da fixação da estrutura na hora que como elemento conjuntivo, o significado 

particular do termo hora, relativo a 60 minutos, parece enfraquecer. De fato, na ocorrência em 

(40) não se faz alusão a uma hora específica do dia em que alguém se arrepende dos pecados, 

mas a qualquer momento no tempo em que isso pode acontecer. 

            É válido destacar que algumas ocorrências da construção temporal em estudo podem 

envolver matizes semânticos em função do SP ou do SN que a introduz. Nessa direção, 

algumas denotam tempo frequentativo, isto é, traduzem uma ação repetida, quando 

introduzidas por toda vez, cada vez. Outras vezes, podem estar relacionadas à noção de tempo 
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concomitante, referindo dois fatos simultâneos, quando encabeçadas por SP como ao mesmo 

tempo, na mesma hora. Também podem expressar noção de tempo limite, delimitando certa 

duração no espaço de tempo, se iniciadas por estruturas como até o dia, até o tempo. Quando 

são prefaciadas por SP do tipo a partir do momento e desde o instante, informam um tempo 

origem, isto é, o espaço de tempo a partir do qual algum evento ou estado de coisas tem lugar. 

A seguir, amostras que ilustram esses casos. 

 (41) Um técnico no assunto mencionava em trabalho recentemente publicado, que em 

varios Estados da União americana se combate essas vibrações aplicando aos trilhos 

blocos de granito, cobertos por uma camada de partes iguais de asfalto e areia, ou 

então usando-se uma camada isoladora, constituida de folhas de metal, em formas 

especiais, cheias de concreto, colocadas sobre uma larga base de uma composição de 

asfalto e abesto.  Era o caso de adotar, aqui, o processo toda a vez que se tivesse de 

realizar qualquer obra de prolongamento, ou então quando se fizesse a 

substituição de trilhos emprestaveis. (Corpus PHPB, carta do editor, Pernambuco, 

século XIX) 

(42)...a única coisa que ele queria era procurar ... aí foi na casa dela ... mas o 

engraçado ... o estilo que ele foi né? porque durante o tempo que eles estavam 

juntos ... ela era muito sonhadora ... aí dizia pra ele que queria ... que um príncipe ... 

um príncipe encantado ... viesse buscar ela num cavalo branco e com uma espada ... 

então ... quando ele tava sozinho com ela ... lembrando das coisas que ele tinha 

passado ... aí lembrou dessa parte ... (corpus D&G, língua falada, narrativa recontada) 

(43) A proclamação do General Barradas, Commandante do exercito Hespanhol aos 

habitantes do Mexico he a seguinte: – “Habitantes da nova Hespanha, – Sua 

Excellencia o Capitão General da Ilha de [ilegível] vos falla emnome do Rei ao 

mesmo tempo que eu me appresento nas vossas praias com a primeira divisão do 

Real exercito, que vem occupar o vossoreino,para nelle restabelecer a ordem e o 

paternal governo do melhor dos Soberanos.  (corpus PHPB, carta do leitor, Bahia, 

século XIX) 

(44)... todo mundo pertinho da caixa de som... ninguém entendia nada do que eu 

falava... aí... fui falando... falando... até a hora que eu não agüentei mais falar... aí 

passei pra outra pessoa... (corpus D&G língua falada, narrativa de experiência pessoal) 

(45) A partir do momento em que eu amplio um determinado desenho eu consigo 

repeti-lo varias vezes sem dificuldade. (corpus D&G, língua falada, relato de 

procedimento) 

Em (41), a ocorrência iniciada pelo SN toda a vez veicula a noção de tempo 

frequentativo em relação à necessidade, no entendimento do autor da carta, de usar 

determinado procedimento (descrito no texto) de forma semelhante ao que se fazia nos 

Estados Unidos. Em (42), por outro lado, o fragmento em negrito destaca o período de tempo 

durante o qual a personagem feminina teria revelado um de seus sonhos – de que fosse 

encontrada por um príncipe em um cavalo branco com uma espada. Dessa maneira, durante o 
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tempo traz a ideia de tempo durativo. Na ocorrência em (43), o emprego de ao mesmo tempo 

que estabelece uma relação de concomitância entre duas ações da parte do general: a sua fala 

em nome do rei e a sua apresentação com a primeira divisão do exército nas praias. Em (44), 

o trecho até a hora que eu não agüentei mais falar faz referência ao momento no tempo em 

que o interlocutor, que estava falando, deixa de fazê-lo. A ideia de limite, nesse caso, deve-se 

ao uso de até. Em (45), finalmente, a instanciação da construção temporal em foco indica o 

momento em que tem início uma determinada situação (conseguir refazer um desenho várias 

vezes sem dificuldade). Essa ideia de início deve-se ao uso da expressão a partir de. 

 

 4.2.2 Iconicidade e marcação na construção sob análise 

Nesta subseção, discuto o uso dos padrões subesquemáticos [XTEMP + EM + QUE + O] 

e [XTEMP + QUE + O] à luz dos princípios funcionalistas de iconicidade e de marcação.  

Com respeito ao subprincípio icônico da integração, no subesquema [XTEMP + EM + 

QUE + O], há menor proximidade entre XTEMP e que, dada a interveniência de em. Essa menor 

integração, do ponto de vista sintático, parece ser reflexo da menor vinculação, no plano do 

conteúdo, entre esses elementos, de modo que são percebidos como constituintes de porções 

sintáticas distintas. O XTEMP integra a oração matriz, ao passo que o que faz parte da oração 

restritiva que introduz. 

Já no subesquema [XTEMP + QUE + O], ocorre maior proximidade entre XTEMP e que, 

estando, pois, mais integrados estruturalmente. Essa maior integração na forma corresponde à 

maior vinculação de conteúdo, no sentido de que XTEMP e que passam a ser percebidos como 

um só elemento, de forma e conteúdo, com valor conectivo temporal. Nas amostras que 

seguem, (46) e (47), é possível analisar a atuação do subprincípio da integração nesses dois 

padrões estruturais. 

(46) O climax da história acontece no momento em que Batman se apaixona pela 

mulher gato. Sendo que, os dois não sabiam a sua identidade secreta. (corpus D&G, 

língua escrita, narrativa recontada) 

 

(47) ho tido muita occupação depois da Instalacção da comarca; o juis de Direito 

apezar de não sympathizar com elle nos dias que chegou, todavia, tem me tratado 

muito bem, e me offerecido até 30 dias para eu passar endependente de licença, e 

finalmente está commigo Urpia  em Republica -; não sei se continua|rá assim [...]. 

(corpus PHPB, carta particular, Bahia, século XIX) 
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No trecho em (46), é possível notar menor vinculação entre o XTEMP no momento e o 

que, em razão do uso da preposição em entre eles. São tomados como elementos 

independentes, atuando cada um como integrante de porções sintáticas distintas: no momento 

é adjunto adverbial da oração matriz o clímax da história acontece, enquanto que introduz a 

oração relativa restritiva Batman se apaixonou pela mulher gato, funcionando também como 

adjunto adverbial. 

Em (47), o XTEMP nos dias está mais integrado ao que, compondo com este a mesma 

porção semântico-sintática, funcionando, juntos, como um elemento conjuntivo de valor 

temporal. Esse elemento articula, por adjunção adverbial, chegou à oração não sympathizar 

com elle.  

Quanto ao princípio da marcação, em termos estruturais, o subesquema [XTEMP + EM 

+ QUE + O], é mais complexo estruturalmente em função da presença do em10. Essa maior 

complexidade na forma pode refletir maior demanda cognitiva no sentido de que o uso de em 

implica o conhecimento e/ou percepção de relações semântico-sintáticas de que com os 

demais termos da oração por ele prefaciada (ele funciona como adjunto adverbial). Assim, o 

subesquema com preposição antes de que parece ser mais marcado do que a aquele sem a 

preposição.  No fragmento da carta do editor, em (48), por exemplo, a presença de em implica 

maior esforço em termos de produzir mais material linguístico, bem como de perceber a 

função sintática desempenhada pelo que na oração de que faz parte (em que pouca gente 

transite), que é de adjunto adverbial. 

(48) Senhor Redactor|| Todas as folhas diarias da Corte tem publicado o edital da 

IllustríssimaCamara Municipal, datado de 19 de fevereiro do anno, que corre, 

adoptando diversas medidas, que deverão ser observadas durante a epidemia reinante, 

ficando os infractoressubjeitos ás penas da lei. A impostura, digo, a postura 6 ª diz 

assim: Todos os depejos serão feitos em barrís fechados e a horas, em que pouca 

gente transite, sendo as materias lançadas ao mar, o mais longe das praias que for 

possivel. (Corpus PHPB, carta do editor, Rio de Janeiro, século XIX) 

Em contrapartida, a estrutura [XTEMP + QUE + O] é morfossintaticamente mais 

simples, o que parece corresponder à menor complexidade e elaboração em termos 

cognitivos11. A ausência da preposição favorece um processamento mais rápido, sobretudo, 

do conjunto XTEMP + QUE, que passa a ser tomado como um único bloco sintático-semântico.  

Isso quer dizer que essa estrutura parece ser menos marcada, em termos de complexidade 

                                                           
10 Destaco que essa complexidade estrutural em nível esquemático pode ou não ser observada na prática. Isso 

quer dizer que uma estrutura com em antes de que pode ser constituída de uma oração O com muito ou pouco 

material linguístico, podendo ser marcada, respectivamente,  por maior ou menor complexidade estrutural. 
11  Idem à nota 6. 
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estrutural e cognitiva, que [XTEMP + EM + QUE + O]. É o que mostra o trecho em (49), no 

qual o agrupamento na hora que pode ser entendido como uma só unidade de forma e sentido, 

implicando maior rapidez de elaboração e de processamento.  

(49) “... num sabia o que pedir porque todos os pratos do cardápio eram ... eram 

estranhos o ... o nome e ele num sabia o que viria na hora que fossem servir e ele 

tava com medo de comer algo muito estranho e Jorge muito na dele ...” (Corpus D&G 

Natal, língua falada, narrativa recontada) 

Em relação à distribuição de frequência, as estruturas analisadas são marcadas em 

dados contextos e não marcadas em outros. O subesquema com preposição antes do que é não 

marcado (isto é, mais frequente) tanto nas cartas do leitor e do editor do PHPB quanto nos 

textos da modalidade escrita do corpus D&G (vejam-se tabelas 3 e 5). Isso ocorre, 

provavelmente, porque o contexto de produção desses textos envolve maior grau de 

formalidade, o que leva a um uso mais monitorado da língua. Em oposição, nas cartas 

particulares do PHPB e nos textos falados do Discurso & Gramática, esse subesquema se 

mostrou menos frequente, daí marcado. 

Já o subesquema [XTEMP + QUE + O] aparece com mais frequência nas cartas 

particulares do PHPB e nos textos da modalidade de fala do corpus D&G (conferir tabelas 3 e 

6). Nesse caso, o caráter menos formal, mais espontâneo e subjetivo desses textos favorece, 

possivelmente, o uso dessa forma linguística. Já nas cartas do leitor e do editor do PHPB e 

nos textos escritos do Discurso & Gramática, o padrão [XTEMP + QUE + O] mostrou-se 

marcado. Confirma-se, assim, o postulado de Givón (1990) de que a marcação é dependente 

do contexto. 

 

4.2.3 Chunking e neoanálise na construção em foco 

 

 Conforme tratado na subseção anterior, a ausência de em antes de que, característica 

do subesquema [XTEMP + QUE + O], possibilita, entre outras coisas, maior proximidade entre 

os elementos XTEMP e que, em comparação com o subesquema [XTEMP + EM + QUE + O]. 

Também tratei da possibilidade de esses termos serem vistos como constituintes de uma só 

unidade semântico-sintática. Essa possibilidade se deve ao fato de esses elementos 

coocorrerem de forma sequenciada com determinada frequência (vejam-se tabelas 3 e 5), 

formando verdadeiros chunks. 

 Com o aumento na frequência de uso, estruturas como (n)a hora que, (n)o dia que, 

toda vez que, entre outras, cristalizam-se como elementos de conexão oracional, passando a 
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ser armazenados na memória do falante (usuário da língua) como uma só unidade de 

processamento. Uma vez armazenadas, passam a ser acessadas dessa forma. Vejamos a 

ocorrência em (50). 

(50) ... ele é que vai ... entregar conta ... ele que vai também ... pode fazer isso ... porque 

às vezes eu tô ... tem muitos pacientes ... no dia que tem muitos pacientes ... eu não 

posso me ausentar ... da clínica ... porque de repente uma pessoa ... que tá marcada ... 

(Corpus D&G, língua falada, relato de procedimento) 

  

Nessa amostra, o trecho em negrito circunscreve temporalmente a oração eu não posso 

me ausentar... da clínica. O conjunto na hora que parece funcionar como elemento que 

articula a informação contida em tem muitos pacientes com o conteúdo da oração seguinte. Os 

termos na hora e que, nesse contexto, são tomados como um só bloco, formando uma unidade 

de forma e sentido.  

Uma vez automatizada a combinação de XTEMP e que, aumenta a contiguidade e 

interdependência entre esses elementos, que se tornam cada vez mais integrados (PEREIRA; 

PAIVA, 2008). Isso parece resultar em um apagamento das fronteiras sintagmáticas entre o 

nome de valor temporal e o que, que são reorganizados e reinterpretados como pertencentes a 

um bloco morfossintático único (tornam-se um conector oracional). Em outras palavras, 

ocorre neoanálise desses elementos: deixam de integrar unidades sintáticas distintas (oração 

matriz e adjetiva restritiva) e passam a funcionar como uma espécie de conector de valor 

temporal dentro de uma mesma oração, a qual passa a funcionar como satélite de outra. 

 Esse processo de neoanálise parece ser motivado por inferenciação pragmática12, no 

sentido de que o uso da estrutura sem preposição se dá em função de uma espécie de 

negociação de sentido entre falante e ouvinte, de modo que é possível a este último perceber o 

valor temporal da estrutura pelo elemento que ocupa o XTEMP, não havendo necessidade de 

redundância na marcação dessa ideia com o uso de em antes do que.  

As expressões então neoanalisadas passam a exibir a mesma configuração sintática de 

conectores temporais como logo que, assim que, sempre que, depois que, conforme 

observaram Pereira e Paiva (2008). Nesse processo, o sentido do elemento nominal núcleo de 

XTEMP distancia-se da noção de tempo determinado, ressemantizando-se, passando a indicar 

um traço mais geral de tempo. Além disso, o que perde suas propriedades pronominais, 

                                                           
12 Inferenciação pragmática, ou inferência sugerida/convidada (invited inference), refere-se ao processo 

intersubjetivo em que o falante, ao utilizar uma dada expressão linguística, conta com a colaboração do ouvinte 

para apreender o significado pretendido (TRAUGOTT; DASHER, 2002). Em outras palavras, diz respeito à 

negociação de sentidos entre falante e ouvinte no processo de interação verbal. 
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particularmente de correferência, passando a integrar, juntamente com o XTEMP, um elemento 

de conexão oracional. É o que podemos observar em (51). 

(51) ... aí eu... caí na asneira... de falar assim “pô... esse cara é o maior...” pensei mil 

coisas... né? aí na hora que eu desci do carro... para olhar... aí eu fui ver era a minha 

irmã... (Corpus D&G,língua falada, narrativa de experiência pessoal) 

Nessa ocorrência, os termos na hora e que podem ser tomados como integrantes de 

um único bloco, com função de conector oracional, o qual relaciona temporalmente o 

conteúdo da oração hipotática eu desci do carro com a oração matriz para olhar. É possível 

notar que o item hora, ao integrar o conector oracional, tende a perder seu significado 

particular, passando a se referir a um momento não especificado no tempo em que se desceu 

do carro. 

4.2.4 Esquematicidade, produtividade e composicionalidade na construção sob estudo 

A construção temporal em foco neste estudo também é investigada à luz das 

propriedades de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, propostas por 

Traugott e Trousdale (2013). 

Com base na observação dos dados extraídos dos corpora deste trabalho, constatei que 

as ocorrências analisadas podem ser representadas por esquemas abstratos, os quais capturam 

padrões mais gerais dos construtos. Essas abstrações são percebidas pelos usuários a partir da 

identificação de regularidades das instanciações da construção: no caso em questão, um 

elemento temporal XTEMP, codificado por SN ou SP, presença ou não de em, além de que 

seguido de oração.  

A partir da identificação dessas regularidades, estabelece-se um esquema geral, 

abstrato, o qual, conforme mostrei em seção anterior, licencia duas estruturas 

subesquemáticas [XTEMP + EM + QUE + O] e [XTEMP + QUE + O], as quais se distinguem 

pela presença ou não de preposição antes do que. Cada um desses subesquemas sanciona duas 

construções-tipo: uma com o slot temporal preenchido por SN, outra em que esse slot é 

ocupado por SP. Tem-se, então, os seguintes padrões microconstrucionais: [SN + EM + QUE 

+ O], [SP + EM + QUE + O], [SN + QUE + O] e [SP + QUE + O]. O esquema 2, posto a 

seguir, sintetiza hierarquicamente essas estruturas. 
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[XTEMP + (EM) + QUE + O] 

[XTEMP + (EM) + QUE + O] 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2: Rede hierárquica da construção [XTEMP + (EM) + QUE + O]     

De acordo com a rede hierárquica apresentada, é possível notar o caráter mais abstrato, 

mais esquemático da construção temporal em foco. Nela, há apenas um elemento fixo, o que, 

ao passo que os slots XTEMP e O podem ser preenchidos por uma variedade de termos. 

Quanto à produtividade dessa construção, ela se relaciona à frequência token e, 

principalmente, à frequência type (BYBEE, 2010). Em relação à primeira, explicitei, na seção 

anterior, a frequência das ocorrências nos corpora do PHPB e do Discurso & Gramática 

(vejam-se tabelas 2 e 3, 4 e 5, respectivamente). Já no que concerne à frequência type, que se 

refere ao grau em que a estrutura mais esquemática licencia realizações linguísticas no texto, 

constatei que a construção em foco sanciona dois subesquemas e quatro microconstruções, as 

quais são realizadas por diversas instanciações. Foi possível verificar, também em relação aos 

tipos de construtos, que 17 núcleos nominais diferentes preencheram o slot XTEMP (consultem-

se tabelas 10 e 11), dos quais foram mais frequentes tempo, dia, momento e hora.       

Em relação à composicionalidade, é necessário considerar, separadamente, os dois 

subesquemas lincenciados. Enquanto [XTEMP + EM + QUE + O] exibe maior transparência 

entre forma e função, o subesquema [XTEMP + QUE + O] tende a ser menos composicional. 

Segundo mostrei na subseção anterior, este subesquema parece envolver neoanálise a partir de 

[XTEMP + EM + QUE + O]. Nesse processo, o conjunto formado pelo elemento temporal mais 

o que passa a exercer função de conector temporal. Isso implica dizer que o que perde sua 

[XTEMP + (EM) + QUE + O] 

[XTEMP +EM + QUE + O] [XTEMP + QUE + O] 

[SN +EM + QUE + O] [SP +EM + QUE + O] [SN +QUE+ O] [SP +QUE+ O] 



 71 
 

função correferencial, e o núcleo nominal do XTEMP deixa, em geral, de expressar um sentido 

específico (como de hora, dia ou mês, por exemplo) para fazer referência a um traço mais 

geral de tempo. Assim, essas formas equivaleriam a um bloco semântico-sintático de valor 

temporal, articulando O à oração matriz. Nessa perspectiva, há perda de composicionalidade 

na medida em que o significado da expressão resultante (elemento de conexão com valor 

temporal) não é depreendido da soma dos significados de suas partes componentes, mas é 

resultado da compreensão mais geral do sentido de tempo. Esses aspectos podem ser 

percebidos em (52) e (53). 

(52) Foi no dia em que fiz a minha última prova de recuperação de química.  Eu 

precisava tirar 5 (cinco) nesta prova e estava um pouco nervosa, pois prova de 

recuperação, geralmente, é um pouco difícil. (Corpus D&G, língua escrita, narrativa 

de experiência pessoal) 

 (53)... a velocidade do giro do dois ... do floculador dois vai ser menor do que do um 

... por quê ? porque na hora que passa pra dois e ... o floco já tá se formando ... então 

se a velocidade for a mesma ... o foco ... o floco que se forma num:: vai se destruir ... 

né ... (Corpus D&G, língua falada, relato de procedimento) 

 

Em (52), a oração fiz a minha última prova de recuperação de química parece 

restringir o significado do substantivo dia, o qual é retomado por meio do que. Este, por sua 

vez, funciona como pronome relativo. A presença de em antes do pronome indicia o papel 

sintático por ele exercido, de adjunto adverbial. Nesse caso, a compreensão de sentido da 

expressão (o dia em que falante fez a última prova de química) é possível a partir do 

significado dos seus elementos constituintes. 

Já em (53), o caráter menos composicional de parte da estrutura em negrito se deve ao 

comportamento da expressão na hora que, cujos elementos constituintes parecem formar um 

todo de forma e sentido, funcionado como elemento de conexão entre as orações passa por 

dois e o floco ta se formando, estabelecendo entre elas relação semântica de tempo. É 

possível, inclusive, substituir na hora que pelo conectivo quando. 

 

4.2.5 Mudança construcional e construcionalização em [XTEMP + (EM) + QUE + O] 

 

 Conforme posto em subseções anteriores, o estudo empreendido sobre a construção 

temporal [XTEMP + (EM) + QUE + O] mostrou que as formas de realização dessa construção 

se distinguem, em nível subesquemático, em função da presença ou ausência de em antes de 

que e, em nível microconstrucional, quanto às possibilidades de preenchimento do slot XTEMP 
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(por SN ou SP). No que diz respeito aos padrões subesquemáticos, uma das hipóteses iniciais 

para este trabalho era de que tivesse havido um processo de mudança linguística para a 

formação do padrão [XTEMP + QUE + O] a partir do padrão [XTEMP + EM + QUE + O]. 

 Todavia, os resultados encontrados no corpus do PHPB, que permitem a comparação 

de frequência de uso de ambas as formas em períodos históricos distintos, apontaram para a 

coexistência dessas estruturas, ou seja, para um estado de competição desses padrões (ver 

tabela 3). Pelo que mostra o levantamento de dados, esses padrões convivem ao longo dos 

séculos XIX e XX, sem que haja predomínio de um sobre o outro. Trata-se de duas formas 

concorrentes, distinguindo-se, parcialmente, na estrutura e no aspecto discursivo-pragmático. 

Nessa direção, o padrão com preposição compõe-se de elemento de valor temporal genérico 

(dia, hora, tempo), seguido da preposição em, mais o relativo que, acompanhado de uma 

oração encaixada. Ademais, seu uso tende a ser mais frequente em contextos mais formais de 

produção linguística. Já o padrão sem preposição antes de que implica, em parte de sua 

estrutura, a formação de elemento conectivo que atua discursivamente na articulação de 

porções textuais (orações). Em termos discursivo-pragmáticos, essa estrutura tende a ser mais 

utilizada em situações de menor monitoramento das formas linguísticas e parece implicar uma 

negociação de sentido entre falante e ouvinte (inferenciação pragmática). 

 Ainda que não haja a substituição de uso de uma forma por outra ao longo das 

sincronias, constatei maior ou menor frequência de ocorrência de cada um dos padrões em 

função do gênero textual e/ou da modalidade de língua dos textos em que ocorrem. Conforme 

já foi discutido, isso quer dizer que a opção por uma dessas estruturas parece relacionar-se às 

condições de produção do texto, envolvendo maior ou menor grau de formalidade, a natureza 

do assunto tratado e o grau de proximidade ou distância entre os interlocutores.  

 Assim, como já foi comentado na seção anterior, cartas do leitor e do editor favorecem 

o uso das ocorrências de [XTEMP + EM + QUE + O], uma vez que implicam, entre outros 

aspectos, maior distanciamento social entre os interlocutores, e conteúdos mais elaborados e 

complexos (geralmente uma opinião sobre algum assunto público). Já as cartas particulares, 

por serem mais informais e tratarem de assuntos cotidianos entre interlocutores com algum 

grau proximidade entre si, são mais propícias ao aparecimento do padrão [XTEMP + QUE + O]. 

Vejam-se (54) e (55) a seguir. 

(54) [...] mostando-se o Senhor Major possuído das melhores intenções, além de outras 

cousas disse-me em présença do meu procurador o Senhor Alexandrino Ayres da 

Paixão Berenger, que se não retirava logo a cerca para fazer por onde devia ella correr, 

era isso por dous motivos que se oppunham: primeiro, por estar já preparado para 
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botar a moer o seu engenho; e segundo, em razão de pretender fazer o seu cercado de 

vallado, o que teria lugar depois de pejar o seu dito engenho,  avisando-me afim de 

comparecer no dia em que se desse principio ao sobre referido vallado: nisto 

ficamos justos e concordes. (corpus PHPB, carta do leitor Pernambuco, século XX) 

(55) Estou envolvido em um processo criminal por desobediencia a lei, no dia que a 

força invadiu o Frontão eu nai estava presente, apenas estava o director thesoreiro 

este quis um documento dado pela policia como ensistisse teve ordem de prisão, sendo 

logo solto, não suppus que a cousa passasse disso, porem agora vejo que forão alem, 

hontem inquiria-se testemunhas estive-mos presentes, não ligo a minima importancia 

tomo a couza como pilheria em todo caso levamos advogado, Sancho, este me afirma 

ser a causa irrisoria e sem perigo; (corpus PHPB, carta particular, Rio de Janeiro, 

século XX) 

 

Nessas amostras, temos uma ocorrência de cada um dos padrões subesquemáticos, 

ilustrando, pois, a convivência de formas em competição. É válido observar que o slot XTEMP é 

preenchido, nos dois casos, pelo mesmo elemento, o SP no dia. O que provavelmente motivou 

o uso de padrões distintos foi a natureza dos gêneros textuais envolvidos: (54), trecho de uma 

carta do leitor, implica uso de uma linguagem mais cuidada, com maior atenção às 

convenções da norma culta; (55), por sua vez, representa uma carta particular, gênero que 

geralmente requer menor monitoramento no uso da língua.  

Assim sendo, a constatação de que as duas formas linguísticas em estudo coexistem no 

corpus histórico selecionado corrobora a hipótese inicial levantada neste trabalho, que previa 

mudança construcional, conforme Traugott e Trousdale (2013). No caso em estudo, ocorrem 

mudanças na forma (ausência de em e neoanálise dos papéis de XTEMP e que), mas o sentido 

(função semântico-pragmática) da construção como um todo permanece, o de localizar no 

tempo um evento ou estado de coisas para fins de clareza. Dessa forma, não há criação de 

novo nó na rede construcional. Observemos, a título de exemplo, as amostras (34), repetida a 

seguir, e (56). 

 

(34) [...] refiro-me ao sympathico e illustrado senhor doutor José Marianno Carneiro 

da Cunha, parente do celebre patriota pernambucano Pedro Ivo e outros. Ha dez annos 

que este illustrado orador trabalha a favou do partido liberal, defendendo os seus 

principios e convicções não só na Provincia, jornal de que é proprietario | e redactor, 

como nos comicios populares. Em 16 de maio de 1872, o partido conservador 

pernambucano tentou assassinal-o  na occasião em que elle fazia um meeting contra 

os jesuitas; e, o então presidente  da provincia de Pernambuco, desembargador 

Lucena, mandou espadeirar o povo ficando o senhor doutor José Marianno, bastante 

ferido. (corpus PHPB, carta do leitor, Rio de Janeiro, século XIX) 
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(56) Nada mais capaz de dirigir com acerto a opiniaõ dos Póvos, e de consolidar o 

Governo estabelecido, do que os Periodicos, quando os seus Escriptores, despidos de 

prevenções, naõ tem por objecto, se naõ a prosperidade da Naçaõ, que procuraõ 

instruir. Toda a vez que hum tal designio dirige a pena de hum habil Redactor, 

elle presta hum serviço importantissimo ao Estado, e torna-se digno da amizade, e do 

respeito dos seus Concidadaõs. (corpus PHPB, carta do editor, Pernambuco, século 

XIX) 

 

Temos, nesses casos, a instanciação de dois subesquemas que se distinguem na forma, 

uma vez que em (34) há presença de em antes de que, enquanto em (56) essa preposição não 

aparece. No entanto, nos dois casos, os trechos em destaque apesentam a função semântico-

pragmática de indicar quando um evento ou estado de coisas tomou lugar: em (34), na 

occasião em que elle fazia um meeting contra os jesuitas localiza no tempo a ação expressa na 

oração matriz de que o partido tentou assassinar o ilustrador José Mariano Carneiro; em (56), 

do mesmo modo, o fato de que os periódicos prestam um serviço importante ao estado é 

circunscrito temporalmente pelo trecho toda vez que hum tal designio dirige a pena de hum 

habil Redactor. 

Considerando que a construção varia em grau de complexidade e em extensão e que há 

construções desde o morfema até estruturas oracionais complexas (GOLDBERG, 2006), é 

possível identificar, no caso do objeto de estudo deste trabalho, construções internas com 

menor extensão, como [XTEMP], [EM QUE] e [O], por exemplo. 

 Conforme já foi mostrado, o XTEMP é estruturalmente codificado por SN ou SP e 

expressa noção de tempo (dia, hora, época, ocasião etc.); do mesmo modo, [EM QUE], 

formada por preposição e pronome relativo, também possui valor temporal, visto o que 

retomar o núcleo de XTEMP na oração relativa de que faz parte. A passagem de [XTEMP] + [EM 

QUE] para [XTEMP + QUE], por meio da neoanálise de suas fronteiras sintagmáticas, 

conforme discutido em subseções anteriores, resulta na criação de um bloco semântico-

sintático com função de conector temporal [XTEMP + QUE]. Surge, assim, um novo 

pareamento forma-função (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), em que a construção 

resultante tem nova configuração estrutural (XTEMP + QUE), e nova função, a de conector 

oracional, servindo para relacionar uma oração hipotática temporal à matriz. Temos, desse 

modo, uma construcionalização. 

Por fim, no que diz respeito à oração O, na mudança de [XTEMP + EM + QUE + O] 

para [XTEMP + QUE + O], ela passa de adjetiva restritiva à hipotática temporal, ligando-se à 

oração matriz por meio da locução conjuntiva [XTEMP + QUE]. Também ocorre, portanto, um 
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processo de construcionalização: há alteração da forma, já que, na condição de hipotática, O 

inclui [XTEMP] e o elemento que perde suas propriedades pronominais; semanticamente, essa 

oração deixa seu papel de modificador nominal restritivo e passa a assumir valor 

circunstancial de tempo. Trata-se, dessa forma, de novo pareamento forma-função.   

 

 

 



 76 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, realizei um estudo da construção temporal [XTEMP + (EM) + QUE + 

O], observando aspectos formais (sobretudo sintáticos), funcionais (semânticos e discursivo-

pragmáticos) e cognitivos envolvidos no uso dos padrões [XTEMP + EM + QUE + O] e [XTEMP 

+ QUE + O]. Descrevi propriedades formais e funcionais dessa construção, verifiquei suas 

formas de instanciação, identificando padrões subesquemáticos e microestruturais, discuti 

motivações cognitivas e interacionais implicadas nessas estruturas e, por fim, verifiquei se os 

diferentes padrões da construção temporal revelam mudança construcional ou 

constucionalização. 

 Para tanto, fundamentei-me nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso e do modelo da Gramática de Construções. De início, trabalhei com dados 

históricos retirados dos corpora do PHPB, notadamente textos escritos nos séculos XIX e 

XX. Posteriormente, dada a necessidade de ampliar o volume de amostras, incluí o material 

do corpus D&G, com textos orais e escritos produzidos no final do século XX. 

Na análise dos dados, procedi, primeiro, à identificação de aspectos formais e 

funcionais da construção temporal em foco. Do ponto de vista da estrutura, essa construção é 

composta de um elemento de valor temporal genérico (XTEMP) a cujo núcleo se liga uma 

oração encaixada ou hipotática por meio do que. Este pode ser precedido ou não de em. Do 

ponto de vista da função, essa construção expressa noção de tempo, circunscrevendo um 

evento ou estado de coisas designado na oração matriz. 

No que diz respeito aos modos de instanciação da construção em estudo, ela licencia, 

em função da presença ou ausência de em antes de que, dois padrões subesquemáticos:  

[XTEMP + EM + QUE + O] e [XTEMP + QUE + O]. Estes, por sua vez, se subdividem de acordo 

com a codificação do elemento de valor temporal (SN ou SP), estabelecendo-se as 

construções-tipo: [SP + EM + QUE + O], [SN + EM + QUE + O], [SP + QUE + O] e [SN + 

QUE + O]. 

Quanto às motivações semântico-cognitivas e pragmáticas implicadas no uso de um ou 

outro subesquema da construção temporal objeto desta pesquisa, observei, no caso do 

subesquema [XTEMP + EM + QUE + O], maior complexidade estrutural em função da presença 

do em, implicando, ao que parece, maior demanda cognitiva em seu uso. Ademais, há menor 

proximidade entre XTEMP e que, devido à interposição de em, refletindo uma menor 

vinculação, no plano do conteúdo, entre esses elementos. Já no que diz respeito ao 



 77 
 

subesquema [XTEMP + QUE + O], existe menor complexidade em termos estruturais, dada a 

ausência da preposição, que favorece um processamento mais rápido. Além disso, ocorre 

maior integração entre XTEMP e que, que podem ser tomados como constituintes de um só 

bloco de forma e sentido [XTEMP + QUE], com valor conjuntivo temporal. Em termos 

pragmáticos, esse subesquema parece ser motivado por questões relativas à negociação de 

sentidos entre os participantes do ato comunicativo, de modo que o interlocutor é “convidado” 

a perceber a relação temporal presente na oração da qual o que faz parte, independentemente 

da presença da preposição em, dada a semântica de XTEMP.    

Em relação ao papel do gênero textual e da modalidade de língua no uso dos padrões 

estruturais dessa construção, constatei, por um lado, que as estruturas com preposição antes de 

que foram mais frequentes em textos que pressupõem maior formalidade e cuidado na seleção 

de formas linguísticas, a saber, as cartas do leitor e do editor do PHPB e os textos na 

modalidade escrita do D&G. Por outro lado, as formas sem a preposição antes do que tiveram 

maior recorrência de uso em contextos informais: cartas particulares do PHPB e textos orais 

do D&G. 

Uma vez constatada a convivência entre as formas subesquemáticas da construção 

temporal sob estudo ao longo dos séculos XIX e XX nos textos do PHPB, assim como na 

sincronia representada pelos textos do D&G, é possível falar em formas em competição. 

Considerando os dois subesquemas referidos, parece haver mudança construcional, uma vez 

que ocorrem mudanças na forma (ausência da preposição em e ressegmentação das fronteiras 

sintagmáticas entre XTEMP e que), mas o sentido (função semântico-pragmática) da construção 

se mantém, no caso, o de localizar no tempo um evento ou estado de coisas. Contudo, levando 

em conta construções de extensão menor dentro da construção em análise, particularmente 

[XTEMP], [EM QUE] e [O], foi possível identificar, na passagem de [XTEMP + EM + QUE + O] 

para [XTEMP + QUE + O], dois casos de construcionalização: um envolvendo o surgimento de 

um elemento de conexão oracional (XTEMP + QUE); outro resultante da passagem de uma 

oração [O] adjetiva restritiva para hipotática temporal. 

Por fim, destaco que a pesquisa por mim empreendida, por um lado, contribui para um 

maior conhecimento acerca do objeto investigado, por outro lado, abre espaço para o 

desenvolvimento de estudos sobre a mesma temática, quer considerando o mesmo fenômeno 

sob perspectiva teórica distinta, quer repensando a dimensão da construção ou mesmo o 

alcance da amostra empírica empregada. 

 



 78 
 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADAM, J. M.; REVAZ, F. A análise da narrativa. Lisboa: Gradiva, 1997. 

ANDERSEN, H. Actualization and the (uni)directionality. In: Actualization: Linguistic 

Change in Progress [Current Issues in Linguistic Theory 219], ANDERSEN, H (Ed.). 

Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2001, p. 225-248. 

ARBIB, M. A. How the brain got language: the mirror system hypothesis. New York & 

Oxford: Oxford University Press, 2012. 

ARENA, A. B. Rota de construcionalização do conector daí que: uma abordagem funcional 

centrada no uso. Soletras, 2014, n.28, p. 60-77. 

BAPTISTA, J.; HAGÉGE, C.; MAMEDE, N. Caracterização e processamento de expressões 

temporais em português. Linguamática: 2010, p. 63-76. 

BARLOW, M.; KEMMER, S. (Eds.). Usage based models of language. Chicago: University 

of Chicago Press, 2000. 

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

______. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

BYBEE, J. From usage to grammar: the mind’s response to repetition. Language, 2006, v. 84, 

n. 4, p.711-733. 

______. Language, usage and cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

CASTILHO, A. T. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

COSTA, M. A. Procedimentos de manifestação do sujeito. In: FURTADO DA CUNHA, M. 

A. (Org.) Procedimentos discursivos na fala de Natal - uma abordagem funcionalista. Natal: 

EDUFRN, 2000. 

CROFT, W. Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

______. Explaining language change: An evolutionary approach. Essex: Longman, 2000. 

______. Radical construction grammar: syntactic theory in typological perspective. Oxford: 

Oxford University Press, 2001. 

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo [1985]. São Paulo: 

Nova Fronteira, 2008. 

DU BOIS, J. W. Competing motivations. In: HAIMAN, J. (Ed.). Iconicity in syntax. 

Amsterdam: John Benjamind, 1985, p, 343- 365. 

______. Discourse and grammar. In: TOMASELLO, M. The New Psychology of Language: 

Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. London: Erlbaum, 2003, v. 2, p. 

47-87. 



 79 
 

FILLMORE, C. J. Syntactic intrusions and the notion of grammatical construction. In M. N. 

et al (Ed.). Proceedings of the Eleventh Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. 

Berkeley Linguistics Society: 1985, p. 73-86. 

FRIED, M.; ÖSTMAN, J. (Eds.). Construction Grammar in a Cross-language Perspective. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004. 

FURTADO DA CUNHA, M. A. (Org.). Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e 

escrita na cidade de Natal. Natal: EDUFRN, 1998. 

______.; TAVARES, M. A. Funcionalismo e ensino de gramática. Natal: EDUFRN, 2007. 

FURTADO DA CUNHA, M. A.; BISPO, E. B.; SILVA, J. R. Linguística Funcional Centrada 

no Uso: conceitos básicos e categorias analíticas. In: CEZARIO, M. M.; FURTADO DA 

CUNHA, M. A. (Orgs.). Linguística centrada no uso: uma homenagem a Mário Martelotta. 

Rio de Janeiro: FAPERJ, 2013, p. 13-39. 

GIVÓN, T. On understanding grammar. New York: Academic Press, 1979. 

______. Syntax: A functional-typological introduction. Amsterdam: John Benjamins, v. 1, 

1984. 

______. Syntax: a functional-typological introduction. Amsterdam: John Benjamins, v, 2, 

1990. 

______. Funcionalism and Grammar. Amsterdam/Philadelphia: 1995. 

______. Syntax. Amsterdam: John Benjamins, 2001. 

______. Compreendendo a gramática [1979]. Trad. FURTADO DA CUNHA, M. A.; 

MARTELOTTA, M. E. Natal: EDUFRN, 2011. 

GOLDBERG, A. E. Constructions: a construction approach to argument structure. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1995. 

______. Constructions: a new theoretical approach to language. Trends in cognitive science, 

v.7, p.219-224, 2003. 

______. Constructions at work. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

HAIMAN, J. The iconicity of grammar. Language: 1980, p. 515-40. 

HASPELMATH, M. Frequency vs. iconicity in explaining grammatical asymmetries. Tokio 

University, 1998. 

HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. 2. ed. Londres: Edward 

Arnold, 1994. 

HOPPER, P. Emergent Grammar.  Berkeley Linguistic Society, v. 13, p. 139-157, 1987. 

______; TRAUGOTT, E. C. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press, 

1993. 



 80 
 

______;TRAUGOTT, E. Grammaticalization. 2. ed. Cambridge: Cambridge Universitty 

Press, 2003. 

ILOGTI DE SÁ, E. C. Aconteceu em 2015 e Em 2015 il est arrivé: Ordenação dos 

Circunstanciadores Temporais e Aspectuais no Português e no Francês. Tese (Doutorado em 

Linguística), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. 

JOHNSON, M. The body and the mind: the bodily basis of meaning, imagination and reason. 

Chicago: Chicago University Press, 1987. 

KAY, P; FILLMORE, C. J. Grammatical constructions and linguistic generalizations: the 

What’s X doing Y? construction. Language, v. 75, n. 1, p. 1-33, 1999. 

KORTMANN, B. Adverbial Subordination: a Typology and History of Adverbial 

Subordinators Based on European Languages. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997. 

LABOV, W. Principles of linguistic change: social factors. Oxford: Blackwell, 2001. 

LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 

______;JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 

LANGACKER, R. `Syntactic reanalysis' in Mechanisms of Syntactic Change. Austin: 

University of Texas Press, 1977. 

______. Constructions and constructional meaning. In: EVANS, V.; POURCEL, S. New 

Directions in Cognitive Linguistics. Amsterdan: John Benjamin Company, 2009, p. 225–267. 

LONGHIN-THOMAZI. S. R. Flutuação e gramaticalização no paradigma dos juntores em 

português: forma, significado e história de (na) hora que. São Paulo: UNESP, 2011. 

MARTELOTTA, M. E. Os cirscunstanciadores temporais e sua ordenação: uma visão 

funcional. Tese (Doutorado em Linguística), Faculdade de Letras, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 1993. 

______. (Org.). Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2008.  

______. Mudança Linguística: uma abordagem baseada no uso. São Paulo: Cortez, 2011. 

MARCUSCHI, L. A. Produção de texto, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. 

MATTHIESSEN, C.; THOMPSON, S. The structure of discourse and subordination. In: 

HAIMAN, J.; THOMPSON, S. (Eds.). Clause combining in grammar and discourse. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1988. 

MIRA MATEUS, M. H. et al. Gramática da língua portuguesa. 5. ed. Lisboa: Almedina, 

2003. 

MÓIA, T. Expressões de medição temporal: norma, variação e desvio. Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 1995. 

javascript:viewarticle('hcp.24.17lan','Book')
javascript:viewtitle('hcp.24','Book')
javascript:viewtitle('hcp.24','Book')


 81 
 

NEVES, M. H. Gramática de usos do português. São Paulo: EDUNESP, 2000. 

ÖSTMAN; J.; FRIED, M. Construction grammars: cognitive grounding and theoretical 

extensions. Amsterdam: John Benjamins B. V., 2005. 

PEREIRA, M. H.; PAIVA, M. Da C. Estatuto sintático das orações introduzidas pelas 

construções (prep) + det + N temporal + (prep) + que. Veredas, v. 75, n. 1, p. 245-262, 2008. 

______. Reanálise e Gramaticalização de Conectores Temporais. In: Anais do 1 Simpósio de 

Estudos Mundiais da Língua Portuguesa. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 

PROJETO PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PHPB). Disponível em: 

https://sites.google.com/site/corporaphpb. Acesso em: 15/07/2014.    

RAIBLE, W. Linking Clauses. In: HASPELMATH, M. et al. (Eds). Language Typology and 

Language Universals – an International Handbook. Berlin, New York: De Gruyter, 2001, p. 

590-617. 

ROCHA LIMA, C. H. Gramática Normativa da Língua portuguesa [1972]. 51 ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 2013. 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e Elaboração da Dissertação. 

Florianopolis: UFSC, 2001. 

SLOBIN, D. I. Psicolinguística. São Paulo: Nacional/Edusp, 1980. 

TARALLO, F. A Pesquisa Sociolinguística. São Paulo: Ática, 1986. 

THOMPSON, S. A.; COUPER-KUHLEN, E. The clause as a locus of grammar interaction. 

London: Sage Publications, 2005. 

TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalization and Construcional Changes. 

Oxford: Universitity press, 2013.  

TOMASELLO, M (Ed.). The new psychology of language. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 

v. 1, 1998. 

______. The new psychology of language: cognitive and functional approaches to language 

structure. v. 2. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.  

TRAUGOTT, E. C.; DASHER, R. B. Regularity in semantic change. Cambridge: CUP, 2002. 

TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Constructionalization and constructional changes. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. 

                                                           
 

https://sites.google.com/site/corporaphpb

